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โดย ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ท�าซ�้า และดัดแปลง ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือฉบับนี้ 
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ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ และ
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โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐  
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งานออกแบบ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์

รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘
สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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เทคโนโลยีแห่งชาติ. -- ปทุมธานี : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559.
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สวทช. ด�าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยสาระส�าคัญ คือ การส่งเสริม 
ให้เกดิการลงทนุด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนภาคการผลติ ภาคบรกิาร และภาคเกษตรกรรม และการปรบัปรุง
คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น จนเกิดเป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่มองเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน นอกจาก
นี้ ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และยกระดับความสามารถของ
องค์กร ทั้งด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างผลงานที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ สวทช. มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญโดยสรุป ดังนี้

•	 ผลการด�าเนินงานด้านวิจัย	พัฒนา	และถ่ายทอดเทคโนโลยี มีโครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๔๕๔ 
โครงการ มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติตามรายช่ือของ Science Citation Index 
Expanded (SCIE) ๖๔๒ ฉบับ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๓๑๒ ค�าขอ มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่
ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ จ�านวน ๑๘๗ เรื่อง โดยมีหน่วยงาน ชุมชน เอกชนที่น�าไปใช้ประโยชน์ จ�านวน  
๒๓๕ ราย และมีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวม
ทั้งสิ้น ๑,๖๑๒ โครงการ ในจ�านวนนี้เป็นโครงการใหม่ ๔๔๔ โครงการ

•		 ผลการด�าเนินงานด้านพัฒนาก�าลังคน สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต ่
ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวมทั้งสิ้น ๕๒๘ ทุน และสนับสนุนทุนวิจัยหลัง 
ปรญิญาเอกอกี ๒๐ ทนุเพือ่เข้าร่วมงานกบัศนูย์แห่งชาตท้ัิง ๔ ศนูย์ นอกจากนี ้ยงัด�าเนนิงานด้านการสร้าง 
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมผ่านสื่อโทรทัศน์ ๓ รายการ คือ พลังวิทย์ คิด 
เพื่อคนไทย, Science Guide และทราบแล้ว...เปลี่ยนโลก

•		 ผลการด�าเนนิงานด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดย สวทช. 
ให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนท่ีสนใจจะท�างานวิจัย พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยาน 
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ�านวน ๑๔๐ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๔๑,๒๘๔.๗๖ ตารางเมตร และให้บริการ 
วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบระดับมาตรฐานสากลแก่บุคคลภายนอกทั้งที่อยู่ภายในและภายนอก 
อุทยานฯ จ�านวน ๔๑,๘๗๐ รายการ ให้บริการฐานข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการท�างานวิจัยรวมท้ังสิ้น ๑๐๑,๑๓๐ รายการนอกจากนี้ สวทช. ยังม ี
ส่วนร่วมด�าเนินการผลักดันนโยบายด้าน วทน. ระดับชาติที่ส�าคัญ ได้แก่ การผลักดันมาตรการทางภาษี  
๓๐๐% และบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนสนใจลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น

•		 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๕,๐๕๙.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๗ ของแผน (๕,๙๙๐  
ล้านบาท) มีรายได้จากการด�าเนินงาน ทั้งสิ้น ๑,๕๕๔.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๘๑ ของ 
แผน (๑,๔๕๕ ล้านบาท) ปัจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งสิ้น ๒,๗๑๕ คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิจัยและ 

วิชาการ จ�านวน ๑,๘๕๘ คน และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จ�านวน ๘๕๗ คน

บทสรุปผู้บริหาร



การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. ด�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนา จ�านวนทั้งสิ้น ๑,๔๘๓ โครงการ แบ่งเป็นโครงการ 
ใหม่ ๓๗๔ โครงการ โครงการต่อเนื่อง ๑,๑๐๙ โครงการ และในจ�านวนดังกล่าวเป็นโครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ  
๔๕๔ โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น ๓,๓๐๙ ล้านบาท

สวทช. มุ่งผลักดันให้เกิดการน�าผลงานวิจัยพัฒนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกภาคส่วนให้มากข้ึน โดยปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่น�าไปใช้ประโยชน์ จ�านวน ๑๘๗ เรื่อง มีหน่วยงาน ชุมชน เอกชนที่น�าผลงานของ  
สวทช. ไปใช้ประโยชน์ จ�านวน ๒๓๕ ราย

โครงการใหม
๓๗๔ โครงการ

โครงการตอเนื่อง
๑,๑๐๙ โครงการ
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การนําไปใชป้ระโยชน์

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
จํานวนผลงานถา่ยทอดเทคโนโลยี ๖๗ ๑๑๒ ๑๕๖ ๑๘๐ ๑๘๗
จํานวนหน่วยงานรับถา่ยทอดเทคโนโลยี ๑๑๐ ๑๒๓ ๑๗๖ ๒๐๐ ๒๓๕

๖๗

๑๑๒

๑๕๖

๑๘๐ ๑๘๗

๑๑๐
๑๒๓

๑๗๖

๒๐๐

๒๓๕

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

จํานวนผลงานถายทอดเทคโนโลยี
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บทความวิชาการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายช่ือของ Science Citation Index  
Expanded (SCIE) จ�านวนทั้งสิ้น ๖๔๒ ฉบับ โดยเป็นบทความที่มี Impact Factor มากกว่าสอง จ�านวน ๓๔๓ ฉบับ  
ในจ�านวนบทความทั้งหมดดังกล่าวเป็นบทความที่บุคลากร สวทช. มีส่วนร่วม จ�านวน ๔๓๑ ฉบับ

ทรัพย์สินทางปัญญา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้นรวม ๓๑๒ ค�าขอ ได้แก่ สิทธิบัตร ๑๘๙ ค�าขอ  
อนุสิทธิบัตร ๑๑๖ ค�าขอ ผังภูมิวงจรรวม ๒ ค�าขอ และความลับทางการค้า ๕ ค�าขอ

บทความตพีมิพ์

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
บทความตพีมิพใ์นวารสารนานาชาต ิ(SCIE) ๖๙๓ ๕๖๑ ๕๘๘ ๕๙๕ ๖๔๒
บทความตพีมิพท์ีม ีImpact Factor มากกวา่สอง ๒๗๕ ๒๓๘ ๒๙๒ ๓๑๒ ๓๔๓
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บทความตีพิมพในวารสารนานาชาติ (SCIE) บทความตีพิมพท่ีมี Impact Factor มากกวาสอง

Patent

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
ทรัพยส์นิทางปัญญาทั งหมด ๒๒๓ ๓๐๕ ๓๓๒ ๒๙๖ ๓๑๒
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ทรัพยสินทางปญญาท้ังหมด สิทธิบัตรท่ียื่นจด



การใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. ได้รบัอนมุตัแิผนรายจ่ายงบประมาณประจ�าปีจาก กวทช. ทัง้สิน้ ๕,๙๙๐ ล้านบาท โดย
มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๕๙.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๗ ของแผน

รายได้
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. มีรายได้จากการด�าเนินงานทั้งสิ้น ๑,๕๕๔.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๘๑ ของ 
แผนที่ตั้งไว้ (๑,๔๕๕ ล้านบาท)

04/04/2016 12:00

ประเภท งบดําเนนิงาน งบกอ่สรา้ง งบบคุลากร รวม
แผนรายจา่ยงบประมาณ ๓,๕๐๗ ๖๖๐ ๑,๘๒๓ ๕,๙๙๐
ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ๒,๖๙๒.๖๗ ๕๘๘.๗๐ ๑,๗๗๘.๑๖ ๕,๐๕๙.๕๓
สดัสว่น ๗๖.๗๘ ๘๙.๒๐ ๙๗.๕๔ ๘๔.๔๗

๓,๕๐๗

๖๖๐

๑,๘๒๓

๒,๖๙๒.๖๗

๕๘๘.๗๐

๑,๗๗๘.๑๖

๐

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๒,๕๐๐

๓,๐๐๐

๓,๕๐๐

๔,๐๐๐

งบดําเนินงาน งบกอสราง งบบุคลากร

แผนรายจายงบประมาณ ผลการใชจายงบประมาณ

04/04/2016 11:59
รายไดจ้ากการดําเนนิงาน (ไมร่วมงบประมาณแผน่ดนิ)
ขอ้มูลตาม กวทช.

ประเภทรายไดท้ี commit กบั กวทช. ๒๕๕๘
อดุหนุนรับ   ๗๗๙.๔๘ ลา้นบาท ๗๗๙.๔๘
รับจา้ง/ร่วมวจัิย  ๑๗๗.๔๒ ลา้นบาท ๑๗๗.๔๒
ผลงานวจัิยและองคค์วามรู ้  ๓๗.๔๓ ลา้นบาท ๓๗.๔๓
บรกิารเทคนคิ/วชิาการ  ๗๔.๙๖ ลา้นบาท ๗๔.๙๖
ฝึกอบรม/สมัมนา/นทิรรศการ  ๑๘๑.๓๑ ลา้นบาท ๑๘๑.๓๑
คา่เชา่และบรกิารสถานที  ๑๔๓.๙๔ ลา้นบาท ๑๔๓.๙๔
รายไดอ้ืนฯ ๑๔๑.๗๘ ลา้นบาท ๑๔๑.๗๘
โครงการพเิศษทีใชท้นุประเดมิ  ๑๗.๗๗ ลา้นบาท ๑๗.๗๗
รายไดท้ ังหมด ๑๕๕๔.๐๙

๕๐%

๑๑%

๒%

๕%

๑๒%

๙%

๙% ๑% อุดหนุนรับ   ๗๗๙.๔๘ ลานบาท

รับจาง/รวมวิจัย  ๑๗๗.๔๒ ลานบาท

ผลงานวิจัยและองคความรู   ๓๗.๔๓ ลานบาท

บริการเทคนิค/วิชาการ  ๗๔.๙๖ ลานบาท

ฝกอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ  ๑๘๑.๓๑ ลานบาท

คาเชาและบริการสถานท่ี  ๑๔๓.๙๔ ลานบาท

รายไดอ่ืนฯ ๑๔๑.๗๘ ลานบาท

โครงการพิเศษท่ีใชทุนประเดิม  ๑๗.๗๗ ลานบาท

v
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บุคลากร
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. มีบุคลากรทั้งสิ้น ๒,๗๑๕ คน เป็นบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการจ�านวน ๑,๘๕๘ คน 
และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการจ�านวน ๘๕๗ คน เทียบเป็นสัดส่วนสายวิจัยและวิชาการต่อสายที่ไม่ใช่สาย 
วิจัยและวิชาการเท่ากับ ๒.๑๗ : ๑

เมื่อพิจารณาในมิติวุฒิการศึกษาพบว่า สวทช. มีบุคลากรในระดับปริญญาเอกและโท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๗ ของ
บุคลากรทั้งหมด

สายวิจัยและวิชาการ
๑,๘๕๘ คน
(๖๘.๔๓%)

ไมใชสายวิจัย
และวิชาการ 
๘๕๗ คน

(๓๑.๕๗%)

ปริญญาโท
๑,๑๙๗ คน
(๔๔.๐๙%)

ปริญญาเอก
๕๖๗ คน

(๒๐.๘๘%)
ปริญญาตรี
และต่ำกวา
๙๕๑ คน

(๓๕.๐๓%)



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ตระหนัก 
และเล็งเห็นถึงการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลย ีและนวตักรรม (วทน.) ซึง่เป็นปัจจัยขับเคลือ่น 
ส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ี 
มั่นคงและยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา วท. ด�าเนินงานตาม 
นโยบายรฐับาลในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ 
นวตักรรม โดยเน้นการพัฒนาผลงานวิจยัทีส่ามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้ อีก 
ทัง้ส่งเสริมให้เกดิการบรูณาการงานระหว่างหน่วยงานทัง้ 
ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงระหว่างประเทศท้ังระดับ 
ทวภิาค ีพหภุาค ีและกลุม่ประเทศทัง้ในและนอกภมูภิาค 
ซึง่ต้องด�าเนนิงานอย่างรวดเรว็ภายใต้ระยะเวลาอนัจ�ากดั  
นอกจากนี้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีจะ 
ต้องส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบทศิทาง 
การพัฒนาประเทศในส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อเผยแพร ่
วิสัยทัศน์ในการด�าเนินงานที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม 
และประชาชน ซึ่งเน้นการด�าเนินงานที่สนับสนุนการแก้ 
ปัญหาส�าคัญของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และก้าวพ้นกับดักประเทศรายได ้
ปานกลาง (Middle-Income Trap)

สารจากประธานกรรมการ

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) เป็นหน่วยงานหน่ึงทีร่บัผดิชอบภารกจิส�าคญัใน 
การพฒันา วทน. ของประเทศ โดยด�าเนนิงานตอบสนอง 
นโยบายรฐับาลในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมของ 
ประเทศ โดยเฉพาะการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด 
เทคโนโลยีท่ีส�าคัญในสาขาท่ีเป็นความต้องการของ 
ประเทศ เพื่อให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ซึ่งผลงานที่ผ่านมาของ สวทช. แสดงให้เห็นความมุ่งมั่น
สร้างเสริมงานวจิยั พฒันา ออกแบบ และวศิวกรรม จนเกดิ 
การน�าไปประยกุต์ใช้ท้ังในภาคอตุสาหกรรม เกษตรกรรม 
และชุมชนชนบทอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งส่งเสริมด้าน 
การพัฒนาก�าลังคน และโครงสร ้างพื้นฐานด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับความส�าเร็จ
ของ สวทช. ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับประเทศอย่างสม�่าเสมอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
สวทช. จะท�าหน้าท่ีเป็นเสาหลกัทางด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ รวมท้ังเป็นก�าลังขับเคลื่อน
ประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นายพิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

vii
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สวทช. เป็นองค์กรทีจั่ดต้ังขึน้เพือ่การพฒันาวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ภายใต้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�าหน้าที่ด้าน 
การวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดความรู้สู่ภาคเอกชน/ชุมชน  
พัฒนาก�าลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ของ
ประเทศ การขับเคลื่อนการด�าเนินงานดังกล่าว ด�าเนิน
งานวจัิยและพฒันาโดยศนูย์วจิยัแห่งชาติจ�านวน ๔ ศนูย์  
ได้แก่ ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ 
(ไบโอเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
(เอม็เทค) ศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์ 
แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(นาโนเทค) โดยมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี)  
ที่มีกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการแบบครบวงจรใน
การน�าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปใช้ใน 
การต่อยอดธุรกิจและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึง 
การสร้างเครือข่ายพันธมิตร

สวทช. ด�าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ 
พัฒนา และนวัตกรรม ผ่านการพัฒนาผลงานวิจัยและ 
พัฒนาที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ

สารจากผู้อำ นวยการ

สาธารณประโยชน์ได้ ความท้าทายของ สวทช. ในช่วงปี  
๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คือ การพัฒนากลไกการส่งมอบผลงาน 
สู่การใช้งานในภาครัฐและเอกชนให้มากที่สุด ซึ่งในส่วน 
ของภาคเอกชนนั้น สวทช. สนับสนุนให้ภาคเอกชนใช ้
กลไกของภาครัฐท่ีมีอยู่และปรับปรุงให้ดีข้ึน เพื่อให ้
เอกชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น  
เช่น กลไกการอุดหนุนด้านการให้ค�าปรึกษาและแก้
ป ัญหาแก่ผู ้ประกอบการภาคเอกชนด้วยโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 
ไทย (iTAP) กลไกด้านภาษีด้วยการผลักดันมาตรการ 
ยกเว้นภาษเีงินได้นติบุิคคลส�าหรบัค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั
และพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๓๐๐% และ 
การร่วมผลักดันการจัดท�าบัญชีนวัตกรรมไทย เป็นต้น

การด�าเนนิงานของ สวทช. เน้นการมองภาพองค์รวม โดย 
มีปลายทางเพื่อมุ ่งสร้างเสริมให้เกิดการวิจัย พัฒนา  
ออกแบบ และวศิวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสูก่ารใช้ 
ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนาก�าลังคน และ 
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศ 
อย่างยัง่ยนืได้ในท่ีสดุ ซ่ึง สวทช. มุ่งมัน่เสมอมาในการรเิริม่  
ร่วมเป็นจุดตั้งต้น และผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์  
และใช้องค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาประเทศ 
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายทวีศักดิ์	กออนันตกูล
ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรและอาหาร

ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์

ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อชุมชนชนบท

ผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม
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สวทช. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศ
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ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนคเทค สวทช. ได้ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีระบบ PeDiMo ให้แก่นักวิชาการ จากกรม
หม่อนไหมผ่านการฝึกอบรมการใช้ระบบฯ ท�าให้นัก 
วชิาการจากกรมหม่อนไหมสามารถน�าไปถ่ายทอดให้กบั 
เกษตรกรน�าร่อง ให้มีความรู้และใช้เครื่องมือส�ารวจโรค 
และแมลงในแปลงปลกู รวมทัง้น�าไปใช้เป็นเคร่ืองมอืเกบ็ 
ข้อมูลส�ารวจโรคและแมลงในพื้นท่ีปลูกหม่อนของภาค
เอกชน และหน่วยงานภาครฐัท่ีส่งเสริมการปลกูหม่อนได้  
ปัจจบัุนมีศนูย์หม่อนไหมฯ จ�านวน ๒๑ แห่ง ใช้ประโยชน์ 
เพื่อเก็บข้อมูลส�ารวจโรคและแมลงศัตรูหม่อนในพื้นที ่
แปลงปลูก และนักวิชาการงานอารักขาหม่อนของกรม
หม่อนไหมใช้ประโยชน์ในการดสูถานการณ์โรคและแมลง 
ท่ีเกิดท่ัวประเทศ นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดผลงานระบบ 
PeDiMo ผ่านสารคดคีวามรู ้“ทราบแล้ว เปลีย่นโลก ตอน  
อัจฉริยะไหมไทย”ของ สวทช. อีกด้วย

ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรและอาหาร

ระบบฐานข้อมูลการสร้างแบบจ�าลองการระบาดของโรคและแมลงศัตรูหม่อน	(PeDiMO)

เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการสร้าง
แบบจ�าลองการระบาดของโรคและแมลงศัตรหูม่อน หรอื  
PeDiMO (เพ็ด-ดิ-โม่) และพัฒนาระบบเชื่อมโยง 
การส�ารวจแปลงเพาะปลูกหม่อนผ่านอุปกรณ์ Smart 
phone/Tablet ให้สามารถบันทกึข้อมลูลงในระบบฐาน 
ข้อมูลส�ารวจโรคและแมลงศัตรูหม่อนได้ทันที ณ แปลง 
ปลูก อีกทั้งหากพบข้อสงสัยโรคหรือแมลงที่ไม่แน่ใจ 
สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยตัดสินใจได้จากฐานความรู้ 
โรคและแมลงทีพ่ฒันารองรบัไว้ นอกจากนีร้ะบบดงักล่าว 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแปลงส�ารวจเข้าด้วยกัน  
อันจะเป็นประโยชน์ในการน�ามาใช้พัฒนาเป็นโมเดล 
จ�าลองทางคณิตศาสตร ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงและ 
การเคลื่อนย้ายของโรคและแมลงศัตรูหม่อนได้ รวมทั้ง 
เป็นอีกแนวทางหน่ึงที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ใน 
การคาดการณ์การระบาด การแพร่กระจาย และความ
เสยีหายทีอ่าจเกิดขึน้ในการปลกูหม่อน ส�าหรับช่วยตดัสนิ 
ใจและวางแผนทีเ่หมาะสมในการจดัการศตัรพูชืได้ต่อไป
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ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระยะแรกด�าเนินการติดตั้ง
สถานีฯ ในพื้นที่นาข้าว อ�าเภอสวนแตง และอ�าเภอ 
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นาข้าว อ�าเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอด็ และแปลงมนัส�าปะหลงั อ�าเภอด่านขนุทด  
จงัหวัดนครราชสมีา โดย GISTDA ได้ใช้ข้อมลูจากสถานฯี 
ร่วมกับดาวเทียมในการติดตามโครงการศึกษาวิจัยเพื่อ 
การประเมนิผลผลติพชืเศรษฐกจิ อาท ิการประเมนิระยะ 
การเจริญเตบิโตและผลผลติข้าว ท�าให้สามารถคาดการณ์ 
ปริมาณพื้นท่ีปลูกและผลผลิต ช่วยให้สามารถบริหาร 
จัดการข้าวในภาพรวมของประเทศได้อย่างเหมาะสม  
เป็นต้น ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ 
ชนดิอืน่ๆ ของประเทศต่อไป ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการตดิตัง้ 
สถานีฯ เพื่อใช้งานแล้ว จ�านวน ๒๔ สถานี ในพ้ืนท่ี
โครงการศกึษาวจิยัเพือ่การประเมนิผลผลติพชืเศรษฐกจิ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงกระจายอยู่ในภูมิภาค 
ต่างๆ ของประเทศไทย

สถานีตรวจวัดเพื่อบันทึกภาพและข้อมูลสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

สถานีตรวจวัดเพื่อบันทึกภาพและข้อมูลสภาพแวดล้อม

เนคเทค สวทช. พัฒนาสถานีบันทึกภาพและข้อมูล 
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชขึ้นตาม 
ความต้องการของส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและ 
ภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ท่ีต้องการ 
ข้อมูลการตรวจวัดภาคพื้นดิน เพื่อเป็นค่าอ้างอิงส�าหรับ 
การตีความข้อมลูทีไ่ด้จากภาพถ่ายดาวเทยีม ข้อมลูดงักล่าว 
ประกอบด้วยภาพถ่ายในย่านทีต่ามองเหน็ ภาพถ่ายในย่าน 
อนิฟราเรดใกล้ ข้อมลูอณุหภมู ิความชืน้สมัพัทธ์ ปรมิาณ 
น�้าฝน ทิศทาง ความเร็วลม และความชื้นดิน ระบบท่ี 
พฒันาขึน้นีใ้ช้กล้องดจิิทลั DSLR ในการบนัทกึภาพ และ 
ควบคุมด้วย Precision Time Protocol (PTP) โดยใช้
ระบบสมองกลฝังตัวที่ออกแบบให้มีการท�างานร่วมกัน 
ระหว่างส่วนที่ท�าหน้าที่บันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ีใช ้
ก�าลังประมวลผลต�่าใช้พลังงานน้อย และส่วนควบคุม 
กล้องถ่ายภาพซึ่งใช้ก�าลังประมวลผลสูงใช้พลังงานมาก 
และมคีวามสามารถส่งข้อมลูเข้าสูเ่ครือ่งแม่ข่ายได้เสมอืน
เวลาจริง ท�างานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างม ี
เสถียรภาพ มีความเหมาะสมกับการติดตั้งใช้งานในภาค
สนาม โดยสถานีฯ สามารถบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม  
และภาพที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะน�าไปประมวลผลต่อ 
เมื่อเทียบกับระบบที่มีอยู่ทั่วไปซึ่งไม่ได้ใช้กล้อง DSLR 
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เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

เอ็มเทค สวทช. พัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ที่มีจุดเด่น  
คือ สามารถสีข้าวได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว มีก�าลัง 
การผลิตประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อ 
ชั่วโมง (ได้ข้าวกล้องประมาณ ๖๗-๗๑ เปอร์เซ็นต์ และ 
ข้าวขาวประมาณ ๕๕-๖๐ เปอร์เซ็นต์) ท�าให้ได้ข้าวหลัง 
การสทีีม่คีณุภาพและมลูค่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณเมลด็ข้าว 
หกัทีน้่อยลง ลดการสญูเสยีเวลาในการปรบัตัง้เครือ่งเมือ่ 
เทียบกับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กจากต่างประเทศ ต้นแบบ 
เคร่ืองสข้ีาวขนาดเลก็ทีพ่ฒันาขึน้ ได้มกีารทดสอบและใช้ 
งานในชุมชนแล้ว ๓ แห่ง คือ (๑) กลุ่มผู้ผลิตเกษตร 
อินทรีย์ดอกค�า ต�าบลน�้าแพร่ อ�าเภอพร้าว จังหวัด 
เชียงใหม่ (๒) สหกรณ์การเกษตรผักไห่ ต�าบลผักไห่ 
อ�าเภอผักไห่ จังหวัดอยุธยา และ (๓) หมู่บ้านสามขา  
ต�าบลหัวเสือ อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง การสีข้าวเพื่อ
จ�าหน่ายเป็นข้าวสารสามารถเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ ์
และเพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายให้กบัเกษตรกร รวมทัง้ช่วย
ลดความเสี่ยงของเกษตรกรในกรณีที่ราคาผลผลิตตกต�่า 
กะทนัหนั ท�าให้เกษตกรหรอืวสิาหกจิชมุชนมทีางเลอืกที ่
จะแปรรปูข้าวเปลอืกเป็นผลติภณัฑ์ข้าวสาร และสามารถ 
สีข้าวเพื่อไว้ใช้กินเองภายในครอบครัวหรือชุมชนได้

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เอ็มเทค สวทช. ได้ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้กับบริษัทเอกชน 
จ�านวน ๒ บริษัท เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ตอบสนอง 
ความต้องการของภาคการเกษตรของไทย ซ่ึงเป็น 
การสนบัสนนุผูป้ระกอบการผลติเครือ่งจกัรกลการเกษตร 
ภายในประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันกับต่าง 
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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โลหะ-เมทไธโอนีนคีเลต	เพื่อเป็นอาหารเสริมส�าหรับสัตว์

แร่ธาตุในอาหารสัตว์โดยส่วนใหญ่มักอยู ่ในรูปของ 
สารประกอบตามธรรมชาติ เมื่อสัตว์ได้รับเข้าสู่ร่างกาย
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณน้อย เนื่องจากเกิด 
การแตกตัวแล้วรวมตัวกับสารชนิดอื่นในระบบทางเดิน
อาหารได้ง่าย เช่น กรดไขมันอิสระ ส่งผลให้เกิดเป็น 
สารประกอบที่ยากต่อการดูดซึมเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ 
เป็นต้น สารประกอบแร่ธาตุเหล่านี้จึงติดค้างออกมากับ 
มูลสัตว์ สัตว์จึงขาดแคลนแร่ธาตุที่มีความจ�าเป็นใน 
ร ่างกาย การแก้ป ัญหานี้ท�าได ้โดยใช ้องค ์ความรู ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การใช้แร่ธาตุในรูป 
ของสารประกอบคีเลต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโครงสร้าง 
แร่ธาตทุีมี่ลแิกนด์มาล้อมรอบ จึงช่วยป้องกันการแตกตวั 
หรือการรวมตัวกับสารชนิดอื่นในระบบทางเดินอาหาร

ไบโอเทค สวทช. ได้วิจัยและพัฒนาการผลิตโลหะ- 
เมทไธโอนีนคีเลต ซึ่งเป็นการใช้แร่ธาตุในรูปของสาร 
ประกอบคีเลตซึ่งเอื้อต่อการดูดซึมในล�าไส้เล็กและเซลล์ 
เนื้อเยื่อ เพราะลิแกนด์มีคุณสมบัติที่สามารถช่วยเป็นตัว 
พาแร่ธาตุเข้าสู่เชลล์ โดยจะผ่านทางวิลไลเข้าสู่กระแส
เลือดไปยังเซลล์เป้าหมายได้ สัตว์จึงน�าแร่ธาตุไปใช ้
ประโยชน์ได้มากขึน้และท�าให้ลดปรมิาณแร่ธาตทุีต่กค้าง 
ออกมากับมูลสัตว์ ท�าให้สัตว์มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ดัง
นัน้การใช้แร่ธาตใุนรปูของสารประกอบคีเลตเป็นอาหาร 
เสริมส�าหรับสัตว ์จะมีส ่วนช่วยให้สัตว ์สามารถใช ้
ประโยชน์จากแร่ธาตไุด้เพิม่ขึน้ เนือ่งจากแร่ธาตสุามารถ 
ถูกส่งไปยังเนื้อเยื่อเป้าหมายได้โดยตรง สัตว ์จึงม ี

ความแข็งแรงสมบูรณ์ อกีทัง้ยงัมผีลต่อการลดต้นทนุของ 
อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์

อย่างไรกต็าม สารประกอบคีเลตส่วนใหญ่ทีใ่ช้ในปัจจบุนั 
ยังต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นงบประมาณ 
จ�านวนมากทีต้่องเสยีไปให้แก่ต่างชาต ิโดยเฉพาะอาหาร
เสรมิแร่ธาตสุ�าหรบัสตัว์ซึง่จ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเข้าจากต่าง 
ประเทศเกอืบทัง้หมด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไบโอเทค 
สวทช. จึงได ้ถ ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโลหะ- 
เมทไธโอนนีคเีลตเพือ่การใช้งานภายในสถานประกอบการ 
ให้กบับรษิทัเอกชน เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการผลติ 
สารประกอบคีเลตในอาหารสัตว์ให้กับภาคอุตสาหกรรม
เกษตรของประเทศ และลดการน�าเข้าอาหารสตัว์จากต่าง 
ประเทศได้อีกด้วย

ภาพโครงสร้างของคีเลต
คีเลต (chelate) คือ สารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดจากแร่ธาตุ 
ที่มีประจุบวกมาสร้างพันธะยึดกับสารกลุ่ม poly dentate 
ligand ที่มีไอออนลบหรือประจุลบด้วยพันธะ coordinate  
covalent และเกิดสารประกอบที่มีโครงสร้างแบบวงแหวน
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ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์

ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลในการรักษาแผลเป็นส�าหรับผู้ป่วย

แผลเป็น (scar) เกดิจากขบวนการรกัษาแผลหรือการฉกี
ขาดของเนื้อเยื่อผิวหนังตามธรรมชาติ และมีการสร้าง 
เน้ือเยือ่แผลเป็น (fibrous collagen) มาทดแทนเนือ้เยือ้ 
ที่ถูกท�าลาย เมื่อแผลหายมักจะทิ้งแผลเป็นที่มีลักษณะ 
เป็นสแีดงหรอืสนี�า้ตาลนนูขึน้ การรกัษาแผลเป็นในผูป่้วย
สามารถท�าได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิด ความรุนแรง และ
ลกัษณะแผลเป็นท่ีเกดิขึน้ ทมีวจิยัจึงมแีนวคดิในการพฒันา 
ผลิตภัณฑ์รักษาแผลเป็นที่อยู ่ในรูปของผ้ายืดเคลือบ 
ซลิิโคนเจล ซึง่เป็นการรวมเอาจดุเด่นของทัง้สองวสัดเุข้า 
ด้วยกัน ประกอบกบัการรกัษาแผลเป็นจากแผลท่ีมขีนาด 
ใหญ่ เช่น แผลไฟไหม้ น�้าร้อนลวก ด้วยแผ่นซิลิโคนเจลมี 
ค่าใช้จ่ายสูงมาก

เอม็เทค สวทช. จึงวจัิยและพัฒนาผ้ายดืเคลือบซลิโิคนเจล  
ทีม่คีณุสมบติั นุม่ เหนยีว แขง็แรง และมขีนาดเหมาะสม 
กับขนาดของแผล โดยการเคลือบซิลิโคนเจลลงผ้ายืด 
สามารถปรับความหนาของซิลิโคนเจลบนผ้าได้ตาม 
ความต้องการเพือ่ให้เหมาะสมกบัความลกึและความรนุแรง 
ของแผล ท�าให้ได้ชิ้นงานที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมเฉพาะ 
บุคคล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทีมวิจัยเอ็มเทคร่วมมือ 
กบั บริษทั ไทยวาโก้ จ�ากดั (มหาชน) และศัลยแพทย์จาก 
สถานพยาบาล ๗ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราช
ล�าปาง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา และโรงพยาบาล 

สมุทรปราการ น�าผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลมาใช้ร่วมกับ
ชุดผ้ายืดรัดให้แก่ผู ้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย โดยแจกผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลให้ผู้ป่วยที ่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ น�าไปใช้งานท้ังสิ้น ๑๖ คน 
จ�านวน ๑๖ แผล และโรงพยาบาลสมุทรปราการทั้งสิ้น 
๒๑ คน จ�านวน ๓๑ แผล พบว่าการใช้ผ้ายดืเคลอืบซลิิโคน 
เจลจะช่วยลดเรือ่งความแขง็ ความหนา และความขรขุระ 
ของแผลเป็นได้ดกีว่าการใช้ผ้ายดืรดัเพียงอย่างเดยีว ท้ังนี ้
การวิจัยและพัฒนาผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลเพื่อช่วยลด 
การเกิดแผลเป็นขึ้นเองในประเทศ จะช่วยลดการพึ่งพา
วัสดุจากต่างประเทศได้ ต้นทุนการผลิตวัสดุท่ีต�่าลงจะ 
ช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มาก
ขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการรักษา  
และผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตและด�ารงชีพได้อย่างเป็นปกติ
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พอลิเอทิลีนแบบมีรูพรุนส�าหรับการบูรณะกระดูกกรามและคาง

การผ่าตัดแก้ไขและตกแต่งรูปทรงของกระดูกกรามและ 
คางที่มีลักษณะผิดรูปของผู้ป่วยนั้น จ�าเป็นต้องใช้วัสด ุ
ทดแทนเพ่ือเสรมิสร้างรปูทรงให้เป็นไปตามกายวภิาคใกล้ 
เคียงปกติมากที่สุด โดยวัสดุที่น�ามาใช้ผลิตเป็นกระดูก 
เทยีมน้ันมหีลายชนดิ ทัง้วสัดธุรรมชาตแิละวสัดสุงัเคราะห์  
มีทั้งชนิดผิวเรียบและผิวมีรูพรุน ปัจจุบันการใช้กระดูก 
เทยีมชนดิมีรูพรุนได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก เนือ่งจาก
รูพรุนจะช่วยให้หลอดเลือดและเน้ือเยื่อสามารถเจริญ 
เข้าไปในกระดูกเทียม ซึ่งเป็นการเพิ่มความแข็งแรง ลด 
ความเส่ียงต่อการติดเชื้อ ลดการเคลื่อนที่จากต�าแหน่ง
ของกระดูกเทยีม และมีน�า้หนกัเบา อย่างไรกต็ามกระดกู 
เทยีมชนดิมรีพูรนุทีใ่ช้ในท้องตลาดนัน้มข้ีอจ�ากดั คอื ต้อง
น�าเข้าจากต่างประเทศด้วยราคาที่สูงมาก และมีรูปร่าง 
ไม่ตรงกับรูปทรงของกระดูกในบริเวณที่ต้องการแก้ไข 
อาทิ กระดูกบริเวณกรามที่มีรูปทรงซับซ้อนขึ้นกับ 
กายวิภาคของผูป่้วยแต่ละรายจึงต้องมกีารตดัแต่งรปูทรง  
ท�าให้เสียเวลาและอาจจะได้รูปทรงไม่เป็นไปตามที่
ต้องการ

เอ็มเทค สวทช. จึงประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบและ 
ผลิตกะโหลกเทียมพอลิเอทิลีนแบบมีรูพรุนมาใช้ส�าหรับ
การบูรณะและเสริมสร้างกระดูกบริเวณกรามและคาง  
เพื่อการรักษาผู ้ป ่วยที่มีกายวิภาคผิดรูป โดยใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการน�ากระดูกเทยีมพอลเิอทิลนี 
แบบมรูีพรนุมาใช้ในการรกัษาผูป่้วยทีมี่กายวภิาคบรเิวณ

คางและกรามผดิปกต ิจ�านวน ๓ ราย อายรุะหว่าง ๑๙–๒๕ 
ปี ผลการใช้งานพบว่ากระดูกเทียมพอลิเอทิลีนแบบม ี
รูพรุนนั้น สามารถใช้งานได้ดีในระหว่างการผ่าตัด มีรูป 
ทรงทีส่วยงาม และตรงกบักายวภิาคของผูป่้วยแต่ละราย 
โดยแพทย์สามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้ง่าย และสามารถ 
บูรณะรูปทรงของกระดูกกรามของผู้ป่วยให้กลับมามี
สภาพสวยงามปกติ นอกจากนี้ ผู้ป่วยทุกรายมีสุขภาพที่ 
ดีหลังการผ่าตัด ไม่พบอาการแทรกซ้อน และการปฏิเสธ
ของร่างกาย รวมทั้ง ไม่พบการติดเชื้อจากการใช้งาน 
ส่งผลให้ผู ้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้ตามปกติ 
ส�าหรับจุดเด่นของต้นแบบพอลิเอทิลีนแบบมีรูพรุน 
ส�าหรับการบูรณะกระดูกบริเวณกราม ได้แก่ (๑) ม ี
รปูทรงพอดกีบักายวภิาคของผูป่้วยแต่ละราย (๒) ใช้เวลา 
ในการผ่าตัดสั้นลง (๓) สามารถสร้างความสุขและ 
ความพึงพอใจให้กับผู้ป่วย (๔) ลดโอกาสการติดเชื้อจาก 
การเปิดแผลผ่าตัด และ (๕) ลดค่าใช้จ่ายในการน�าเข้า 
กระดูกเทียมจากต่างประเทศ
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อาการอักเสบและติดเชื้อของกระดูกเป็นปัญหาส�าคัญท่ี 
อาจน�าไปสู่การสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต หากไม่ได้รับ 
การรักษาอย่างทันท่วงที โดยทั่วไปการรักษาจะต้อง 
ท�าการผ่าตดัเพือ่ล้างแผลในบรเิวณทีติ่ดเชือ้จ�านวนหลาย
ครั้งร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดเป็นระยะ 
เวลานานเพ่ือฆ่าเชือ้แบคทีเรีย อย่างไรกต็ามข้อจ�ากดัของ
การให้ยาปฏชีิวนะในปรมิาณสงูทางกระแสเลอืดจะส่งผล 
ข้างเคียงต่อผู้ป่วย ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาเทคนิคการให้
ยาปฏิชีวนะปริมาณสูงเฉพาะท่ีในบริเวณบาดแผลของ 
กระดูก โดยใช้วัสดุน�าส่งยาที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมท่ี 
สามารถร้อยเป็นสายเพื่อน�าไปวางในบริเวณแผล วัสด ุ
ดังกล่าวจะท�างาน ๒ ขั้นตอน คือ ช่วงแรกจะปล่อยยา 
ปฏิชีวนะออกมาในปริมาณสูงเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียใน
บริเวณบาดแผล และช่วงที่สองจะปล่อยยาเฉพาะพื้นที ่
ในปริมาณที่ลดลง ซึ่งวิธีดังกล่าวไม่ส่งผลข้างเคียงต่อ 
ผู้ป่วยแต่อย่างใด ท้ังนี้ วัสดุน�าส่งยาดังกล่าวต้องน�าเข้า 
จากต่างประเทศด้วยราคาที่สูง อีกทั้งบางช่วงผลิตภัณฑ์
ขาดตลาด ท�าให้ไม่เพยีงพอต่อความต้องการในการรกัษา 
ผู้ป่วย

เอ็มเทค สวทช. คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทย-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทย- 
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมกันพัฒนา 
วสัดนุ�าส่งยาชนิดไฮดรอกซแีอปาไทต์ผสมกับยาปฏชิวีนะ
เข้มข้นเพื่อใช้ในการรักษาการติดเชื้อของกระดูกที ่
สามารถน�าส่งยาปฏิชีวนะความเข้มข้นสูงเพื่อฆ่าเชื้อ
แบคทีเรีย โดยไม่จ�าเป็นต้องผ่าตัดอีกครั้งเพื่อน�าวัสดุน�า 
ส่งยาออก เนือ่งจากวสัดุดงักล่าวจะท�าหน้าทีเ่ป็นกระดกู
เทียมและถูกทดแทนด้วยกระดูกของผู้ป่วยจนรวมเป็น 
เนื้อเดียวกัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ด�าเนินการใช้
เม็ดวัสดุน�าส่งยาฯ ในการรักษาอาการกระดูกติดเช้ือใน 
ผู้ป่วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ�านวน 
๓๐ ราย อายุระหว่าง ๗ ปี ถึง ๖๔ ปี โดยพบว่าเม็ดวัสดุ 

น�าส่งยาฯ สามารถให้ปรมิาณยาปฏชิวีนะในปรมิาณสงูที่
บริเวณบาดแผลโดยตรง และใช้งานได้ดีในระหว่าง 
การผ่าตัด ซ่ึงหลังการผ่าตัดไม่พบอาการแทรกซ้อน  
ติดเช้ือหรือการปฏิเสธของร่างกายแต่อย่างใด พร้อมทั้ง 
เกิดการเชื่อมประสานระหว่างเม็ดวัสดุไฮดรอกซี- 
แอปาไทต์ที่ใส ่เข ้าไปกับเนื้อกระดูกโดยรอบ ทั้งนี้  
การใช้วัสดุน�าส่งยาฯ ท�าให้ลดจ�านวนการผ่าตัดหรือไม่ 
ต้องผ่าตัดเพื่อท�าความสะอาดบาดแผล จึงสามารถลด 
ปริมาณการผ่าตัดลงได้ ท�าให้แพทย์มีเวลาท�าการผ่าตัด
รักษาให้ผู้ป่วยรายอื่นได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ลดค่าใช้จ่ายใน 
การน�าเข้าวสัดนุ�าส่งยาปฏชีิวนะและการซือ้กระดกูเทยีม
จากต่างประเทศ

นอกจากนี้  ทีมวิจัยได ้ปรับเปลี่ยนขนาดเม็ดวัสดุ 
ไฮดรอกซีแอปาไทต์ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กลงและ
มีระดับยาที่ลดลงให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานอื่นๆ  
ดังนี้ (๑) น�าไปใช้ในการรักษากระดูกสัตว์ป่วยในโรง 
พยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย และ (๒) น�าไปใช้รักษาทางทันตกรรมของ
ผู้ป่วยในบริเวณกระดูกเบ้าฟันและกระดูกสันเหงือกใน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เม็ดวัสดุน�าส่งยารักษามนุษย์ (ซ้าย)
และรักษาสัตว์ป่วย (กลางและขวา)
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ความเสถียรและความคงตัวท่ีดีของสูตรผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาได้ จุดเด่นที่ส�าคัญ คือ สามารถตอบโจทย ์
ความต้องการของภาคอตุสาหกรรมการผลติผลติภัณฑ์ใน 
รปูแบบอมิลัชันได้ เนือ่งจากสามารถเพิม่ความเสถียรและ
ควบคุมการปลดปล่อยของน�้ามันจากสารสกัดสมุนไพร 
ได้ดี ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นาโนเทค สวทช.  
ได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนใช้สิทธิผลงานวิจัยดังกล่าวใน
เชิงพาณิชย์ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีส�าหรับการผลิต 
ผลติภณัฑ์ในรปูแบบอมิลัชัน ซ่ึงมวีธีิการเตรยีมท่ีง่าย และ
เลือกน�้ามันที่เป็นองค์ประกอบที่มีราคาเหมาะสมได้

สูตรผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนอิมัลชั่นที่บรรจุสารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์กันยุงในปัจจุบันนิยมใช้สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิไล่ยุง 
เป็นส่วนประกอบ ซึง่หากใช้ในปรมิาณมากและตดิต่อกนั
เป็นเวลานานอาจท�าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
และตา อาการทางสมอง ชัก และเสียชีวิตได้ ดังนั้น 
การใช้สารทีม่ฤีทธิไ์ล่ยงุจากสารสกัดสมนุไพรแทนการใช้ 
สารเคมใีนผลติภณัฑ์กนัยงุ จงึนบัเป็นทางเลอืกส�าคัญ ดังนัน้ 
คณะวจิยัจากนาโนเทค สวทช. พร้อมด้วยผูเ้ชีย่วชาญจาก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
คณะผูวิ้จัยจากกรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสขุ  
จงึได้พัฒนาต้นแบบผลติภณัฑ์กนัยงุนาโนอมัิลชนัท่ีบรรจ ุ
น�้ามันจากสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุง ๓ ชนิด คือ 
น�้ามันตะไคร้หอม น�้ามันแมงลัก และน�้ามันหญ้าแฝกขึ้น  
เพื่อทดแทนการใช้สารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารเคมีใน
ผลิตภัณฑ์กันยุง

ต้นแบบผลติภณัฑ์กนัยงุนาโนอมิลัชนัทีพ่ฒันาข้ึนมขีนาด 
ของอนุภาคนาโนอมิลัชนัอยูใ่นช่วง ๑๔๐-๑๖๐ นาโนเมตร 
และมฤีทธิป้์องกนัยงุได้นานสูงสดุถงึ ๔.๗ ชัว่โมง และจาก
การศึกษาความคงตัวในด้านขนาดและประจุไฟฟ้าของ
อนุภาคอมิลัชนัหลงัเกบ็ไว้เป็นเวลา ๑ เดอืน พบว่าต้นแบบ 
ผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชันไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ 
ขนาดและประจุไฟฟ้าของอนุภาคอิมัลชัน ซ่ึงแสดงถึง
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จากองค์ความรู้จากการพัฒนาเครื่องช่วยฟังรุ่นต่างๆ  
อย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบัโรงเรยีนกาญจนาภเิษกสมโภช 
ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนเด็กพิเศษและ 
เดก็ด้อยโอกาส ระดบัก่อนวยัเรยีนถงึระดบัประถมศกึษา
ตอนปลาย ต้องน�าเข้าเครื่องช่วยการได้ยินส�าหรับเด็กที่ 
มคีวามพกิารทางการได้ยนิทกุปี และเนือ่งจากเครือ่งช่วย
ฟังโดยส่วนใหญ่เกอืบทัง้หมดต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ 
และมีราคาสูง นักวิจัยเนคเทค สวทช. จึงออกแบบและ
พัฒนาต้นแบบส�าหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือการสื่อสาร 
ภายในห้องเรียนระหว่างอาจารย์กับนักเรียน (อุปกรณ ์
ช่วยการได้ยนิแบบ Classroom Communication) โดย
ใน ๑ ชดุ ประกอบด้วยเครือ่งส่ง (TX) และเครือ่งรบั (RX)  
ซ่ึงเคร่ืองส่งจะรับสัญญาณเสียงจากอาจารย์ผู้สอนผ่าน
ทางไมโครโฟน และสัญญาณเสียงนั้นจะถูกส่งออกไป 
ยังเครื่องรับแต่ละเครื่องที่อยู่กับนักเรียนแต่ละคน ผ่าน 
ทางสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ 2.4 GHz จากการทดสอบ
ใช้ภายในโรงเรยีนพบว่าใช้ได้ผลดเีมือ่เปรยีบเทยีบกบัของ 
ต่างประเทศที่ใช้อยู่ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทีม 
วจิยัได้ถ่ายทอดวิธกีารใช้งานและมอบเครือ่งช่วยฟังให้กบั 
โรงเรยีนกาญจนาภเิษกสมโภช ในพระราชปูถัมภ์ฯ ท�าให้
โรงเรยีนสามารถประหยดังบประมาณท่ีต้องน�าเข้าเครือ่ง 
ช่วยการได้ยินจากต่างประเทศลงได้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

อุปกรณ์ช่วยการได้ยินแบบ	Classroom	Communication

เคร่ืองช่วยฟัง (Hearing aids) เป็นอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ 
ขนาดเล็กที่ใช้เพิ่มความสามารถทางการได้ยินเสียง
ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน โดยท�าหน้าท่ีใน 
การปรุงแต่งสัญญาณเสียงตามอัลกอริทึ่มที่ก�าหนด จาก 
ผลการวิจัยพบว่ามีประชากรในโลกมากกว่าร้อยละ ๑๐ 
มีปัญหาการสูญเสียการได้ยินในระดับที่แตกต่างกันไป  
และมแีนวโน้มทีเ่พิม่มากขึน้ทกุปี ส่วนหนึง่ปัญหามาจาก
ความพร้อมของการให้บริการเครื่องช่วยฟัง ท้ังในด้าน 
ความพร้อมของระบบบริการและบุคลากร และการที่ 
เคร่ืองช่วยฟังและค่าใช้จ่ายของบรกิารทีเ่กีย่วข้องมรีาคา 
สูงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพของคนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ ทีม 
นักวิจัยจากเนคเทค สวทช. จึงด�าเนินโครงการพัฒนา
เทคโนโลยกีารได้ยนิ เริม่ต้นจากพฒันาต้นแบบเครือ่งช่วย 
ฟังแบบ Digital BTE ราคาประหยัด เพื่อส่งมอบให้ศูนย์
การได ้ยินและแก ้ไขการพูด โรงพยาบาลเมตตา 
ประชารักษ์น�าไปใช้ หลังจากนั้นจึงพัฒนาเครื่องช่วยฟัง  
รุ่น P01 ซ่ึงท�าการทดสอบผลการใช้งานระยะยาวเป็น 
เวลา ๑ ปีกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยเครื่องช่วยฟังรุ่น P01 สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 
ต่อมาจึงมีการพัฒนาเครื่องช่วยฟัง P02 ร่วมกับภาค 
เอกชน ซึ่งเป็นรุ่นท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
สามารถรองรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ และ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว



รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ระบบการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ระบบเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง (www.thaiecoproduct.com)

ปัจจุบันกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มทวีความรุนแรงและ 
ส่งผลต่อภาคธุรกิจ ท�าให้ผู ้ผลิตเร่ิมปรับตัวและให้ 
ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ส�าหรับผู ้
ประกอบการ OTOP และผู ้ประกอบการขนาดเล็ก 
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย มักประสบปัญหาจาก 
การขอรับรองสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ฉลากเขียว  
ฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์ ซึง่กระบวนการขอรับรองฉลาก 
ดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรและมีค่าใช้จ่ายใน
การขอรับรองค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการจึง 
ต้องการฉลากที่บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้
แก่ผู้บริโภคที่สามารถท�าได้ง่าย รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่าย 
น้อย ประกอบกับฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ ๒ ที่ห้อง 
ปฏบิตักิารอีโคดีไซน์ เอม็เทค สวทช. ได้พฒันาหลกัเกณฑ์
มาจาก ISO14021 เป็นฉลากสิง่แวดล้อมทีผู้่ประกอบการ 
สามารถท�าได ้เองผ ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์  
www.thaiecoproduct.com โดยมีห้องปฏิบัติการอีโค 
ดีไซน์ เอ็มเทค สวทช. คอยให้ค�าปรึกษา

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เอม็เทค สวทช. ได้ให้ค�าปรกึษา 
เกี่ยวกับการปรับปรุงการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กับผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เพ่ือ 
ผลกัดนัให้ผลติภณัฑ์สามารถรบัรองตนเองและข้ึนทะเบยีน 
บนเวบ็ไซต์ www.thaiecoproduct.com ซึง่เวบ็ไซต์ดงั 
กล่าวห้องปฏิบัติการอีโคดีไซน์ เอ็มเทค สวทช. จัดท�าขึ้น
เพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการแสดงความเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยเลือก
ประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมใน ๑๔ ประเด็นให้กับ 
ผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO14021 ซึ่งเป็นช่องทางใน
การรวบรวมผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และเป็น 
ทางเลอืกส�าหรบัผูท้ีต้่องการบรโิภคสนิค้ารกัษ์สิง่แวดล้อม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู ้ประกอบการสามารถรวมกลุ่ม 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อหาช่องทางใน 
การขยายตลาดได้มากข้ึน โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเครือ่งแต่งกายท่ีได้ข้ึนทะเบียนบนเวบ็ไซต์  
www.thaiecoproduct.com แล้ว จ�านวน ๖๓ ผลติภณัฑ์
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การเพิ่มมูลค่าของเสียจากกระบวนการฟอกกาวไหม
และระบบบ�าบัดน�้าเสียจากการฟอกย้อมไหมและฝ้ายของวิสาหกิจชุมชน

กาวไหม (หรือเซริซิน) เป็นของเสียจากการฟอกกาวไหม
ออกก่อนเข้าสูก่ระบวนการย้อมสใีห้กบัไหม ซึง่ก่อให้เกดิ 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน�้าทิ้งจากกระบวนการ
ฟอกกาวไหมมีปริมาณ BOD และ COD สูงมาก ยากต่อ 
การบ�าบัด นอกจากนี้ ระบบบ�าบัดน�้าเสียจากการฟอก 
ย้อมไหมและฝ้ายที่ใช้ในปัจจุบันมักเป็นระบบบ�าบัดด้วย
วธิกีารกรองและดดูซบั โดยถงักรองและระบบดดูซบัทีใ่ช้ 
มักติดตั้งไว ้ใต้ดิน ใช้พ้ืนที่ในการติดต้ังมากท�าให้มี 
ความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้ง อีกทั้ง 
การเปลีย่นวสัดกุรองและวสัดดุดูซบัเมือ่เสือ่มสภาพหรอื 
อุดตันท�าได้ล�าบาก เนื่องจากระบบบ�าบัดถูกฝังอยู่ใต้ดิน  
ผู้ใช้งานจึงมักจะละเลยการเปลี่ยนวัสดุกรองและดูดซับ
เม่ือเสื่อมสภาพแล้ว ส่งผลต่อคุณภาพน�า้หลังการบ�าบัด 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานน�้าทิ้ง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เอ็มเทค สวทช. จึงด�าเนินการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยยีกระดบักระบวนการผลติทีเ่ป็นมติร 
ต่อส่ิงแวดล้อมและจัดการน�้าเสียจากการฟอกย้อมไหม
ให้ผู้ประกอบการ OTOP ดังนี้ (๑) ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการสกัดกาวไหมออกจาก 
เส้นไหม โดยใช้หม้อต้มความดนั จากนัน้น�าน�า้กาวไหมที่ 
ปราศจากสารเคมีมาแปรรูปหรือใช้เป็นส่วนประกอบใน
การผลิตเครื่องส�าอาง อาหาร และเวชภัณฑ์ได้อย่าง 
ปลอดภยั ซึง่วธิกีารนีน้อกจากจะช่วยลดปรมิาณของเสีย
ที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้ 
ชุมชนได้อีกด้วย และ (๒) พัฒนาต้นแบบระบบบ�าบัด 
น�้าเสียจากการฟอกย้อมไหมและฝ้าย ด้วยระบบการตก 
ตะกอนทางเคมีร่วมกับการกรองและดูดซับ โดยจุดเด่น 
ของเทคโนโลยี คือ รูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน ถอด 
ประกอบและติดต้ังง่าย สามารถเปลี่ยนถ่ายวัสดุกรอง
และดูดซับเม่ือเสื่อมสภาพ และหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 
เปลี่ยนได้หากเกิดการช�ารุดเสียหาย ปัจจุบันมีการใช้
ระบบบ�าบัดฯ ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟอกย้อมไหมและ 
ฝ้ายแล้ว จ�านวน ๘๙ แห่งทัว่ประเทศ รวมทัง้กรมส่งเสรมิ

อตุสาหกรรมได้น�าต้นแบบระบบบ�าบดัฯ ไปต่อยอดขยาย 
ผลกับผู้ประกอบการ OTOP ที่อยู่ภายใต้โครงการของ 
กรมส่งเสริมฯ อีกด้วย ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
งานต้นแบบระบบบ�าบัดฯ ได้แก่ น�้าที่ผ่านการบ�าบัดนั้น 
ปลอดภยั สามารถปล่อยสูแ่หล่งธรรมชาตไิด้ นอกจากจะ
เป็นการส่งเสริมและสร้างจิตส�านึกให้ผู้ประกอบการหัน 
มาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองแล้ว ยังเป็น 
การส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการก้าวเข้าสู่การขอรับรอง 
มาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
ระดับดาว OTOP และมาตรฐานตราสัญลักษณ์ตัว G  
(Green Production) ได้ด้วย

สบู่กาวไหม

ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบการตกตะกอนทางเคมี
ร่วมกับการกรองและดูดซับ
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กระบวนการน�ากลับโลหะมีค่าจากซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์					

เอ็มเทค สวทช. ได้ท�าการวิจัยเรื่องการรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการช่วยลดปัญหา 
พลังงานและขยะล้นโลก โดยทีมวิจัย เอ็มเทค ร่วมกับ 
กรมควบคุมมลพิษได้พัฒนากระบวนการบดซากแผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดแยกโลหะมีค่าออกจาก 
พลาสติกหรือเรซินต่างๆ ภายในแผงวงจรก่อนน�ามา
รีไซเคิล โดยได้จัดท�าชุดอุปกรณ์สาธิตการรีไซเคิลซาก 
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็น 
ชุดอุปกรณ์สาธิตในการถ่ายทอดเทคโนโลยีส�าหรับ 
การคัดแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 
ด�าเนินการน�ากลับมาใช้ใหม่หรือท�าลายอย่างเหมาะสม
ต่อไป ท้ังนี ้ได้มกีารอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีพฒันาข้ึน 
ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจและเล็งเห็นประโยชน์ของ
การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อต่อยอดในการท�าธุรกิจ 
รีไซเคิลโลหะมีค่า

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได้ 
ถ ่ายทอดเทคโลยีกระบวนการบดซากแผ ่นวงจร
อเิล็กทรอนกิส์ให้กบับรษิทั ประกอบด้วย (๑) กระบวนการ
บดหยาบเพื่อลดขนาดแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดย 
การตัดด้วยใบมีดให้มีขนาดเล็กลงด้วยชุดใบมีดซึ่งมี  

Inverter เป็นตวัปรบัความเรว็รอบให้เหมาะสมเพือ่ให้ได้
ชิ้นงานที่มีขนาดประมาณ ๑ เซนติเมตร เพื่อน�าไปเข้า
กระบวนการบดย่อยขนาดกลางต่อไป (๒) กระบวนการ 
บดกลาง หลังจากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการบด
หยาบแล้ว แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะผ่านไปยังชุดฟัน
บด จ�านวน ๒ ชุด (ด้านบนและด้านล่าง) ซึ่งมีลักษณะ
เป็นฟันซ่ีวางแบบประกบกัน ชุดฟันบดนี้ใช้การบีบอัด 
และการเฉอืนเพือ่ลดขนาดแผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ให้เล็ก 
ลง โดยใช้เครื่อง Inverter เป็นตัวปรับความเร็วรอบของ
ชุดฟันบดให้ได้ขนาดอนุภาคที่ต้องการประมาณ ๑-๕  
มิลลิเมตร ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งโรงงานขนาดย่อมเพ่ือ
แยกขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ท�าให้บริษัทสามารถ 
ลดปริมาตรซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลงได้มาก และ
ยังช ่วยลดค ่าใช ้จ ่ายในการขนส ่งซากแผ ่นวงจร 
อเิลก็ทรอนกิส์ รวมทัง้บรษิทัยงัสามารถรวบรวมซากแผง
วงจรอเิลก็ทรอนกิส์จากผูป้ระกอบการรายย่อยได้มากขึน้  
นอกจากนี้ยังเกิดการสร้างงานในชุมชน และบริษัทยังมี
รายได้จากการส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปขายยังต่าง 
ประเทศได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการน�าวัสดุกลับมา
ใช้ใหม่ได้อีกด้วย

ซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านเครื่องบด
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ปัจจุบันอุตสาหกรรมฟอกย้อมทั่วโลกตระหนักถึงผลเสีย 
ของสีสังเคราะห์ ไม่ว่าจะผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค  
และสิง่แวดล้อม ในระหว่างขัน้ตอนการผลติส ีการย้อมสี 
และการน�าไปใช้สวมใส่ จึงเกิดความสนใจในการน�าสี 
ธรรมชาตมิาใช้แทนสสีงัเคราะห์ในการย้อมเสือ้ผ้ามากข้ึน 
ขณะเดียวกันการย้อมหรือพิมพ์ผ้าด้วยสีธรรมชาติจะม ี
ข้อด้อย คือ การติดสีต�่า (low color yield) เมื่อ 
เปรียบเทียบกับการใช้สีสังเคราะห์ และยังมีปัญหาสีซีด 
สตีก ระหว่างการน�าไปใช้งาน หรอืมคีวามคงทนของสต่ีอ 
การซักและต่อแสงต�า่ ไม่สามารถสนองความต้องการของ 
ผู ้ใช้ได้ อันเป็นสาเหตุของการใช้สารช่วยติดสีหรือ 
มอร์แดนท์ (Mordants) จ�าพวกเกลือของโลหะ ได้แก่ 
สารส้ม (aluminum potassium sulfate) จุนส ี(copper  
sulfate) เหล็ก (ferrous sulfate) โครม (potassium 
dichromate) และดีบุก (stannous chloride) ซึ่งพบ 
ว่ามอร์แดนท์นอกจากจะให้เฉดสีที่หลากหลายแล้ว ยัง 
ท�าให้สีสามารถผนึกติดบนเส้นใยได้ดีขึ้น แต่การใช้โลหะ
เหล่าน้ีในปริมาณมากจะก่อให้เกิดปัญหาต่อผูบ้รโิภคและ 
สิ่งแวดล้อมตามมา

ทมีวจิยัเอม็เทค สวทช. จงึท�าการศกึษากระบวนการพิมพ์
ผ้าฝ้ายและไหมด้วยสีธรรมชาติ ๕ ชนิด คือ ครั่ง ใบชา  
เปลือกต้นมะพูด ผลหมาก และดอกดาวเรือง โดยท�า 
การเตรียมผ้าก่อนการพิมพ์ด้วยสารเคมีประจุบวกเชิง 
การค้า ร่วมกับการท�ามอร์แดนท์ก่อนการพิมพ์ ซึ่ง 
มอร์แดนท์ที่เลือกใช้ คือ สารส้ม เหล็ก กรดแทนนิก และ 
กรดทาทาริก โดยมุ่งเน้นที่จะใช้สารเหล่านี้ในปริมาณท่ี
เหมาะสมส�าหรบัสธีรรมชาตแิต่ละชนดิ เพือ่ให้ได้สทีีเ่ข้ม  
และมีความคงทนของสีต่อการใช้งานที่ยอมรับได้ จาก 
การศึกษาดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพิมพ์ผ้าฝ้ายและไหมด้วยสีธรรมชาติ จาก
การศกึษาและพัฒนากระบวนการพิมพ์สกรนีสธีรรมชาติ
บนผ้าฝ้ายและผ้าไหมโดยวิธีการพิมพ์พิกเม้นต์ เพื่อผลิต 
และขายผลิตภัณฑ์แก่บริษัทเอกชน ซึ่งเป็นการยกระดับ
คุณภาพของผ้าฝ้ายและไหมท่ีพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติ โดย 
กระบวนการเตรียมผ้าก่อนการพิมพ์ที่ประยุกต์ใช้ได้จริง
ในโรงงานอุตสาหกรรม ผ้าที่พิมพ์ได้มีสีติดเข้มและมี 
ความคงทนของสีต่อการใช้งานที่ยอมรับได้ เป็นการเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตอบสนองความต้องการของ 
ผูบ้รโิภค และเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด
สากล รวมท้ังส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการสร้าง 
ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ท่ีผลติ ตลอดจนสนบัสนนุ
การใช้ทรพัยากรทีม่อียู่ภายในประเทศ คอื สธีรรมชาติให้
เกดิประโยชน์ รวมทัง้ลดปรมิาณการใช้สสีงัเคราะห์ และ 
มลภาวะที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อีกด้วย
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หลังจากท่ีทีมวิจัยประสบความส�าเร็จในการทดลองใช ้
เอนอีซในกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายในโรงงานสิ่งทอ 
ธนไพศาล จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทมีวจิยัจงึได้น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้มา
พัฒนาต่อยอด และถ่ายทอดให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
หม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ (กลุ่มฯ) จังหวัดแพร่  
โดยพฒันากระบวนการลอกแป้งและก�าจดัสิง่สกปรกบน 
ผ้าฝ้ายแบบข้ันตอนเดียวด้วยเอนอีซท่ีสอดคล้องกับวิถ ี
ชีวิตและเครื่องไม้เครื่องมือที่กลุ่มฯ มีอยู่ อาทิ ๑) วิธีต้ม 
ผ้าร่วมกับเอนไซม์ท่ีอุณหภูมิต�่าซึ่งจะใช้อุณหภูมิเพียง 
๕๐-๖๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง (ปกติจะต้ม 
ผ้าในน�้าผงซักฟอกให้เดือดนาน ๑ ชั่วโมง) และ ๒) วิธี 
การหมักผ้าด้วยเอนไซม์โดยไม่ใช้พลังงานโดยการแช่ผ้า
ในสารละลายเอนไซม์ค้างคืนที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 
๑๘ ช่ัวโมง) (ปกติจะหมักผ้าในน�้าหมักท่ีได้จากผักและ 
ผลไม้นาน ๓ วัน) ซึ่งจากผลการทดสอบผ้าหลังการลอก 
แป้งและก�าจดัสิง่สกปรกด้วยเอนอซี พบว่าผ้าทีไ่ด้มรีะดบั 
การลอกแป้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถซึมน�้าได้
ทนัท ีเมือ่น�าผ้าทีไ่ด้ไปย้อมส ีพบว่าผ้าสามารถตดิสไีด้ง่าย  
และสม�า่เสมอทัว่กนัทัง้ผนื รวมทัง้ให้สมัผสัทีนุ่ม่กว่าผ้าที่
ได้จากวิธีดั้งเดิม จากผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีดัง 
กล่าว ท�าให้ทางกลุ่มฯ มีความต้องการที่จะน�าเอนอีซไป
ใช้จริง เนื่องจากการใช้เอนอีซช่วยให้กระบวนการผลิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดเวลา พลังงาน และ
ต้นทุนการผลิตโดยรวม ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยยกระดับ 
มาตรฐานของผลติภณัฑ์ผ้าย้อมสธีรรมชาตขิองกลุม่ฯ อกี
ด้วย ขณะนี้ ทีมวิจัยอยู ่ในขั้นตอนของการหาบริษัท 
เอกชนที่มีศักยภาพเพื่อมารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การผลิตเอนไซม์เอนอซีในระดบัอตุสาหกรรมเพือ่พฒันา 
เอนไซม์เอนอีซเป็นเอนไซม์ทางการค้าต่อไป

การลอกแป้งและก�าจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายด้วยเอนไซม์

กระบวนการลอกแป้ง (desizing) และก�าจัดสิ่งสกปรก  
(scouring) บนผ้าฝ้ายเป็นกระบวนการเตรียมผ้าใน 
โรงงานสิ่งทอที่ส�าคัญที่ช่วยในการก�าจัดแป้งและแว๊กซ ์
ออกจากผ้าฝ้าย ท�าให้ผ้ามคีณุสมบติัซมึน�า้ได้ด ีเหมาะแก่ 
การน�าไปย้อมสีและพิมพ์ลาย โดยปกติ กระบวนการดัง 
กล่าวท�าโดยการต้มผ้าในอ่างสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด
หรือด่างอย่างรุนแรง อาทิ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ 
โซดาไฟ เป็นต้น ซ่ึงเป็นกระบวนการทีใ่ช้พลงังานสงู และ
สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและระบบนิเวศอยา่งรุนแรง  
จากปัญหาดังกล่าว ผู้ประกอบการสิ่งทอจึงได้น�าเอา
เอนไซม์ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีส่ะอาดมาใช้แทนสารเคม ีโดย 
เอนไซม์อะไมเลส (amylase) ใช้ในการลอกแป้ง และเอน
ไซม์เพกติเนส (pectinase) ใช้ในการก�าจัดสิ่งสกปรก  
อย่างไรกต็ามถงึแม้ว่าเอนไซม์ทัง้สองชนดินีจ้ะมจี�าหน่าย 
ในท้องตลาด แต่การใช้เอนไซม์ทางการค้าทัง้สองชนดิใน
กระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายนั้น ต้องแยกท�าทีละขั้นตอน  
เนื่องจากเอนไซม์แต่ละตัวมีความสามารถในการท�างาน
ที่สภาวะอุณหภูมิและพีเอชที่แตกต่างกัน ดังนั้น ทีมวิจัย 
ไบโอเทคและเอม็เทค สวทช. และโรงงานสิง่ทอธนไพศาล 
จึงร่วมกันพัฒนาเอนไซม์ “ENZease” (เอนอีซ) หรือ 
เอนไซม์ผสมที่ประกอบด้วยเอนไซม์อะไมเลสและเพกติ
เนสทีผ่ลติได้จากการหมกัเชือ้จุลนิทรีย์เพยีงหนึง่ชนดิด้วย
เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีราคาถูก เอนไซม์ 
อะไมเลสและเพกติเนสในเอนอีซสามารถท�างานได้ดีใน 
ช่วงพีเอชและอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น การใช้  
“เอนอีซ” ในกระบวนการลอกแป้งและก�าจัดสิ่งสกปรก 
บนผ้าฝ้ายจึงสามารถท�าได้ในขั้นตอนเดียวซึ่งจะช่วยลด 
พลังงาน น�้า แรงงาน เวลาในระบบ และต้นทุนการผลิต 
โดยรวมลงได้มากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ
กระบวนการดั้งเดิม 
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เซลล์แสงอาทิตย์แบบมองทะลุผ่านที่มีสีสันสวยงามและลดการส่งผ่านความร้อน

เนคเทค สวทช. พัฒนาโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ 
แบบมองทะลุผ่านที่มีสีสันสวยงาม (Colorful PV) โดย 
การสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนเพื่อ
ประยุกต์ใช้งานกับสิ่งปลูกสร้าง (Building Integrated 
Photovoltaic หรือ BIPV) ที่มีการห่อหุ ้มด้วยช้ัน  
Polyvinyl butyral (PVB) ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ 
กบัส่ิงปลกูสร้างได้อย่างลงตวั สามารถใช้เป็นวสัดตุกแต่ง 
อาคารที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ใช้ในรูปแบบใหม่ที่ให้พลังงานไฟฟ้าทางเลือกและ 
สร้างความสวยงามให้กบัอาคารและสิง่ปลกูสร้าง ส�าหรบั 
โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบ BIPV ชนิดสีโปร่งแสง 
(Colorful PV) โดยเรียงจากด้านบนสุดไปด้านล่างสุด  
ประกอบด้วย Cover Glass / EVA / Cells / Color 
PVB/Back Glass จากการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
Colorful PV ภายนอกอาคาร (Outdoor testing) ซึ่งมี
การตดิต้ังและทดสอบภายใต้มาตรฐาน IEC 6172 พบว่า  
(๑) ไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากระบบรายวนั ประมาณ ๓.๗๔ กโิล
วัตต์-ชัว่โมง (๒) สมรรถนะของระบบอยูท่ี ่๗๐ เปอร์เซน็ต์ 
(๓) ลดการส่องผ่านของแสงแดด ๘๒ เปอร์เซ็นต์ และ  
(๔) ป้องกันแสงแดดได้มากกว่าแบบใส ๕ เท่า

จดุเด่นของเทคโนโลยแีผงเซลล์แสงอาทติย์ Colorful PV 
ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ (๑) สามารถใช้งานหรือเปลี่ยนแทน 
กระจกของอาคาร ซึง่สามารถเลอืกสแีละขนาดตามความ
ต้องการและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ (๒) ลดการส่องผ่าน 
ของแสงอัลตราไวโอเลต (UV) และอินฟราเรด (IR) ที่ท�า
อันตรายต่อผิวหนังมนุษย์ รวมถึงลดการสะท้อนของ 
แสงแดดทีเ่ป็นอนัตรายต่อนยัน์ตาหรอืรบกวนสายตาผูท้ี่
อยู่บริเวณใกล้เคียง (๓) ป้องกันความร้อนจากภายนอก 
อาคาร ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ
ได้ (๔) เพิ่มมูลค่าและความสวยงามให้กับอาคาร รวมถึง 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการส่งเสริมและ
อนุรักษ์พลังงาน และ (๕) ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย 
เช่น roofing, glazing, canopy, facades และ 
windows เป็นต้น 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว 
ให้กับเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิยช์ นอกจากนี้ 
ผลงานวิจัยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Colorful PV ยังได้รับ 
รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลท่ี ๑  
ประจ�าปี ๒๕๕๗ สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม และรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ยอดเยีย่ม (คดัเลอืกจากท่ี ๑ ของ ๓ สาขาคอื สาขาเครือ่ง 
จักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาเครื่องจักรกล 
การผลิต และสาขาเคร่ืองจักรกลการเกษตร) จัดโดย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส�านักงาน 
นวัตกรรมแห่งชาติอีกด้วย



รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียโดยใช้ข้าวสารเป็นสารตั้งต้น

ผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อชุมชนชนบท

บ้านนาคู อ�าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 
ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับพื้นที่ลุ่มมาก พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพืน้ทีน่า ประชากรในหมูบ้่านส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยจะท�านาเป็นหลักแบบต่อเนื่อง 
ระยะยาว ไม่มีการตัดวงจรการเข้าท�าลายของแมลงศัตรู
พืชท�าให้เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลมาก
ขึ้น การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อก�าจัดศัตรูพืชแทนการใช้สาร 
เคมีเป็นกระแสการยอมรับของสังคมและช่วยลดต้นทุน
ด้านปัจจยัการผลติ ดังนัน้การใช้เชือ้ราบวิเวอเรียป้องกนั 
ก�าจัดเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่
จะช่วยลดความเสียหายของผลผลิตข้าวได้ ซึ่งเกษตรกร 
ในพ้ืนที่นาคูบางส่วนท�าการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียเพ่ือ 
ป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลในนาข้าวโดยเลี้ยงเช้ือรา 
ในถงุพลาสติกระบบปิดโดยใช้ข้าวโพดเป็นวสัดเุพาะเลีย้ง 
ในการผลิตดังกล่าวยังไม่มีระบบตรวจสอบมาตรฐาน จึง 
ท�าให้การใช้เชื้อราบิวเวอเรียป้องกันก�าจัดเพลี้ยกระโดด 
มีประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก

ด้วยเหตุนี้ ไบโอเทค สวทช. จึงถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การผลติเช้ือราบิวเวอเรยีโดยใช้ข้าวสารเป็นสารตัง้ต้น ซึง่ 
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้ข้าวสารเป็นวัสดุเพาะ
เลี้ยงให้ผลดีที่สุด ท�าให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจใน 
การผลิตเช้ือราบิวเวอเรียโดยใช้ข้าวสารเป็นสารตั้งต้น
และสามารถผลิตก้อนเชื้อราบิวเวอเรียไม่น้อยกว่า ๑๐๐  
ก้อน เพื่อใช้ในการป้องกันก�าจัดเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล 
แทนการใช้ข้าวโพดเป็นสารตั้งต้น ท�าให้เกษตรกรลดค่า 
ใช้จ่ายในการซ้ือข้าวโพดมาเป็นวัตถุดิบโดยใช้ข้าวสารที่
เกษตรกรสามารถผลิตได้ทดแทน จากการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีท�าให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจใน 
การใช้และผลิตเช้ือราบิวเวอเรียเพิ่มมากข้ึน เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความพอใจและสามารถท�าการถ่ายเช้ือลงใน 
ถุงข้าวสารได้ นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถลดภาระ 
การผลิตและค่าใช้จ่ายเนื่องจากการผลิตราบิววาเรียโดย 
ใช้ข้าวเป็นสารตั้งตั้นจะช่วยลดอัตราการใช้เชื้อราจาก ๒ 
ถุง ต่อพื้นที่ ๑ ไร่ เป็น ๑ ถุงต่อพื้นที่ ๑๐ ไร่ อีกทั้ง ยัง
เป็นการใช้วตัถดุบิทีม่อียูแ่ล้วให้เกดิประโยชน์อย่างสูงสุด 
และช่วยลดการใช้สารเคมี ส่งผลให้เกษตรกรและชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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อุปกรณ์ตากแห้งแบบอากาศไหลตามธรรมชาติประสิทธิภาพสูง

เน่ืองจากชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารมักประสบ 
ปัญหาความยากจน และขาดความรูด้้านสขุอนามัย ดังนัน้  
เพื่อให้คนในชุมชนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนา 
อุปกรณ ์ตากแห ้งแบบอากาศไหลตามธรรมชาติ
ประสิทธิภาพสูง หรือ SoDry ที่มีคุณสมบัติในการเก็บ 
เกีย่วแสงแดดเพือ่แปลงเป็นความร้อน ด้วยการออกแบบ
ให้ภายในอปุกรณ์ตากแห้งมมีวลอากาศน้อย ท�าให้อากาศ 
จากภายนอกที่ไหลผ่านเข้าไปในอุปกรณ์มีอุณหภูมิเพิ่ม
ขึ้นได้สูงและรวดเร็ว สามารถให้ความร้อนแก่วัตถุที ่
ต้องการตากแห้งเพิ่มขึ้น และดึงความชื้นออกจากวัตถุที่
ตากแห้งได้มาก ส่งผลให้การตากแห้งมีประสิทธิภาพสูง  
นอกจากนี้ SoDry ยังสามารถใช้งานได้ทุกฤดูแม้กระทั่ง
ฤดูฝนหรือในช่วงเวลาที่มีแสงแดดน้อย รวมทั้ง เคลื่อน 
ย้ายได้ง่าย ป้องกันฝุ่นละออง และแมลงวันรบกวนได้

SoDry สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและแรงงานของ 
ชุมชน และยังสามารถสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้ เห็นได้ 
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ SoDry ให้
แก่ โรงเรียนบ้านสันกอง อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
โดยโรงเรียนสามารถน�าต้นแบบไปใช้งานและผลิต 
อุปกรณ์ตากแห้งเพ่ิมเติม ส�าหรับใช้ตากปลาดุกท่ีเลี้ยง 
เพื่อใช้บริโภคภายในโรงเรียน และยังสามารถน�าวัตถุดิบ 
ดังกล่าวไปขายภายในชุมชน เป็นการสร้างรายได้/สร้าง 
อาชีพให้แก่นักเรียนอีกด้วย ด้านชุมชนทีมวิจัยได้น�า
เทคโนโลยีการสร้าง SoDry ไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนของ
มูลนิธิพัฒนรักษ์ และมูลนิธิดาด้า ในจังหวัดกาญจนบุรี 
ท�าให้คนในชุมชนสามารถสร้างอุปกรณ์ตากแห้ง เพื่อใช้
ตากวัตถดุบิท่ีเหลอืจากการเกษตร เพือ่เกบ็กกัเป็นอาหาร 
ส�าหรับรับประทานได ้ ในครัวเรือนอย ่างถูกหลัก 
สุขลักษณะส่งผลให้คนในชุมชนสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

นอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสร้างอปุกรณ์และวธิ ี
ใช้งาน SoDry ภายในประเทศแล้ว ยงัถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับประเทศเพื่อนบ้านผ่านมูลนิธิพัฒนรักษ์ ได้แก่  
หน่วยงาน Mon Area Community Development 
Organization (MacDo) และหน่วยงาน TF Group ของ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มี
แนวคดิการพฒันาคณุภาพชีวติความเป็นอยูข่องบุคลากร 
ในชุมชนให้ดีขึ้น จากการด�าเนินงานดังกล่าวท�าให้คนใน
ชุมชนสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อภายใน 
ชุมชน และมกีารสร้างอุปกรณ์ต้นแบบเพิม่เตมิเพือ่ใช้งาน
ส�าหรับการถนอมอาหารในแต่ละครัวเรือนอีกด้วย

SoDry: อุปกรณ์ตากแห้ง จังหวัดเชียงราย

SoDry: อุปกรณ์ตากแห้ง จังหวัดกาญจนบุรี
และ MacDo เมียนมา
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การพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์

แม้ว่าในภาพรวมประเทศไทยจะมีความเจริญก้าวหน้า 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่อนข้างมาก แต ่
ประชาชนจ�านวนหนึง่โดยเฉพาะเกษตรกรยงัขาดโอกาส
ทีจ่ะเข้าถงึความรู ้ด้วยเหตนุีก้ารผลติและการประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชนของเกษตรกร จึงตั้งอยู ่บนฐานสังคม 
วัฒนธรรมมากกว่าบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูง แต่ผลผลิตและ 
รายได้ตกต�า่ลง จากสภาพปัญหาข้างต้นเป็นปัจจยัส�าคญั 
ที่กระตุ้นให้ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เป็น 
แกนหลักในการก่อต้ังสมาคมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
เกษตรอินทรีย์ พัฒนาระบบการเรียนรู้ การผลิต และ 
การจดัการใหม่ โดยใช้เกษตรอนิทรย์ีเป็นเครือ่งมอื ดงันัน้ 
การสนับสนนุให้ศนูย์เรยีนรูแ้ละเครอืข่ายวสิาหกจิชุมชน
ได้น�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นฐานใน 
การประกอบการตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า จึง 
เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทย อย่างไร 
ก็ตาม การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ จ�าเป็นต้อง 
พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู ้ความสามารถในการน�า 
ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการผลิต การสร้างผลิตภัณฑ์  
รวมทัง้การผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 
ภมูปัิญญาสากลเข้ากบัภมูปัิญญาท้องถิน่ เพือ่สร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมกับตนเอง
ครอบครัว และชุมชนให้สามารถด�ารงชีวิตตามปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียง และเกดิการพัฒนาอย่างยัง่ยนืตลอดไป

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไบโอเทค สวทช. จึงด�าเนินงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจ 
ชุมชนข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ ๗ ต�าบลใน ๕ อ�าเภอของ 
จังหวัดยโสธร ได้แก่ (๑) ต�าบลกระจาย อ�าเภอป่าติ้ว  
(๒) ต�าบลบากเรือ อ�าเภอมหาชนะชัย (๓) ต�าบลน�้าอ้อม  
อ�าเภอค้อวัง (๔) ต�าบลสามแยก อ�าเภอเลิงนกทา  
(๕) ต�าบลบุ่งค้า อ�าเภอเลิงนกทา (๖) ต�าบลนาโส่ อ�าเภอ 
กุดชุม และ (๗) ต�าบลก�าแมด อ�าเภอกุดชุม โดยส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู ้ของเกษตรกรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กลุ่มเป้าหมาย ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ 
พัฒนาต้นแบบการปลูกข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร สร้าง
กลไกในการขับเคลือ่นวสิาหกจิชุมชนข้าวอนิทรย์ีในระดบั
กลุม่และเครอืข่าย นอกจากนี ้เนคเทค สวทช. ได้ถ่ายทอด 
การใช้งาน web application ในส่วนการลงทะเบียน
เกษตรกรรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
ให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ทั้ง ๗ กลุ่ม และจัด 
เวทถ่ีายทอดการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การเกษตรแบบ
พกพา (Thailand Agriculture Mobile Information  
System: TAMIS) ที่พัฒนาโดยเนคเทค สวทช. พร้อมทั้ง 
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับผู้ตรวจ 
สอบแปลงนาข้าวอนิทรย์ีทัง้ ๗ กลุม่ เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอื 
ในการตรวจประเมินแปลงนาอินทรีย์ของเกษตรกร 
สมาชิก ส่งผลให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถน�า 
ความรู ้ไปปฏิบัติจนผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตร 
อินทรีย์ระดับประเทศ
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ผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม

สูตรดินเซรามิกที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น

อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักท่ี 
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดล�าปาง ซึ่งปัจจุบัน 
อตุสาหกรรมเซรามกิก�าลงัเผชญิกบัปัญหาต้นทนุการผลติ 
ที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากราคาเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง และ 
ค่าแรงทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ เพือ่เป็นการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบ
การอุตสาหกรรมเซรามิกมีการปรับตัวและเร่งพัฒนาขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านการลดต้นทุน 
การผลิต และด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เอ็มเทค สวทช. จึงด�าเนินการวิจัยและพัฒนาสูตรดิน 
เซรามกิ เพ่ือศกึษาศกัยภาพของแหล่งดนิในท้องถิน่จงัหวดั 
ล�าปาง และเพ่ือวิจัยและพัฒนาสูตรดินเซรามิกโดยใช ้
วัตถุดิบในท้องถิ่นจังหวัดล�าปางเป็นหลัก มุง่เน้นให้เกิด 
ถ่ายทอดและน�าไปต่อยอดสู่กระบวนการผลิตจริงใน 
โรงงานได้ต่อไป เริม่จากการศกึษาคณุสมบัตขิองวัตถดุบิ 
ต่างๆ ได้แก่ ดินด�า ดินขาว ทราย และหินผุ ท่ีมีอยู่ใน 
ท้องถิ่นจังหวัดล�าปาง ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ องค์ 
ประกอบทางเคมี และทางแร่ รวมถึงคุณสมบัติทาง 
ความร้อน จนสามารถพฒันาสตูรดินเซรามกิ จ�านวน ๒๐  
สูตร ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้คัดเลือกสูตรดินที่ให้คุณสมบัติหลัง 
เผาทีด่ ีและตรงตามความต้องการของโรงงาน จ�านวน ๕ 
สูตร (อ้างอิงจากผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ)  
เพื่อน�าไปทดลองผลิตในระดับภาคสนาม และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตให้กับโรงงานต่อไป

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
สูตรดินเซรามิกที่พัฒนาขึ้นให้กับโรงงานที่สนใจ ได้แก่ 
(๑) โรงงานดาริกาเซรามิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และแจกัน  
(๒) โรงงานบ้านครู เซรามิก เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ประเภทของประดับตกแต่ง และ (๓) โรงงาน
ลลติพรรณ เซรามคิ เพือ่ประยกุต์ใช้ในการผลติผลติภัณฑ์ 
ของประดับตกแต่ง
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สูตรจีโอพอลิเมอร์จากดินแดงและเศษชิ้นงานเซรามิกที่เสียหลังเผา

อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงาน 
ในการผลิตสงู โดยทัว่ไปคิดเป็นต้นทนุในการผลติมากกว่า 
ร้อยละ ๓๐ และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามราคา 
เชือ้เพลิงทีใ่ช้ในกระบวนการเผาผลิตภณัฑ์ทีเ่พ่ิมข้ึนอย่าง 
ต่อเน่ือง ผลติภัณฑ์จีโอพอลเิมอร์ (Geopolymer) จงึนบั 
เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลด 
ต้นทุนในการผลิตได้ เนื่องจากเทคโนโลยีจีโอพอลิเมอร์
ใช้พลังงานและอุณหภูมิในการเผาต�่ากว่าผลิตภัณฑ์ 
เซรามกิทัว่ไป เนือ่งจากใช้ดนิทีผ่่านการแคลไซน์ (Calcine)  
ทีอ่ณุหภูมิต�า่ประมาณ ๖๐๐ ถงึ ๘๐๐ องศาเซลเซยีสเป็น 
วัตถุดิบหลักในการขึ้นรูป โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่
หลากหลายในสูตรเหมือนกับเซรามิกทั่วไป

เอ็มเทค สวทช. จึงวิจัยและพัฒนาสูตรจีโอพอลิเมอร์ที่มี 
ส่วนผสมประกอบด้วย (๑) เศษชิน้งานเซรามกิทีเ่สยีหลงั
เผา (๒) ดินแดงอ่างทองที่ผ่านการเผาแคลไซน์ และ  
(๓) สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ผสมกบัโซเดยีม
ซิลิเกต(Na

2
SiO

3
) ท�าการผสมวัตถุดิบทั้ง ๓ ชนิดด้วย 

เครื่องกวนผสม และอัดขึ้นรูปเป็นก้อนอิฐด้วยเครื่องอัด 
Hydraulic จากนั้นทิ้งให้ชิ้นงานเซ็ตตัวและบ่มทิ้งไว้เป็น 
เวลา ๒๘ วนั ก่อนน�าไปทดสอบค่าความแขง็แรง (Strength)  
และการดดูซมึน�า้ (Water Absorption) ซึง่ผลติภณัฑ์อฐิ
จีโอพอลิเมอร์ที่ได้จะมีลักษณะคล้ายหินศิลาแลง เพื่อใช้ 
เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวนหรือภายนอกอาคาร

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทีมวจิยัได้ถ่ายทอดสตูรส่วนผสม 
และวิธีการเตรียมชิ้นงานจีโอพอลิเมอร์ให้กับผู้ประกอบ
การ จากการน�าผลงานวิจัยไปใช้งานส่งผลให้ผู้ประกอบ
การสามารถน�าของเสียที่เกิดขึ้นจากการเผาบิสกิต  
(Biscuit) และเผาเคลอืบ (Glazing) กลบัมาใช้เป็นวตัถดิุบ 
ได้ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณเนื้อดินที่เตรียม
ส�าหรับผลิตภัณฑ์จีโอพอลิเมอร์ดังกล่าว นอกจากนี้  
ผูป้ระกอบการยงัสามารถลดการใช้พลงังานแก๊ส LPG ใน 
กระบวนการเผาลงจากเดิมประมาณ ๘ เปอร์เซ็นต์ และ
สามารถลดปริมาณของเสียโดยรวมที่ เกิดข้ึนจาก 
กระบวนการผลิตในโรงงานได้ประมาณ ๑๔ เปอร์เซ็นต์ 
ความส�าเรจ็ดงักล่าวนบัเป็นการพฒันาต้นแบบผลติภณัฑ์ 
ใหม่ และเป็นทางเลือกท่ีดีส�าหรับผู ้ประกอบการที่ม ี
ความต้องการลดต้นทุนในการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่ง 
แวดล้อม อีกทั้งสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันให้กับผู ้ประกอบการในภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันได้อีกด้วย
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เทคโนโลยีสูตรการเคลือบผ้าผืน

ปัญหาส�าคัญของการใช้งานสิ่งทอ คือ อายุการใช้งานท่ี 
สั้นไม่ว่าจะเป็นจากเชื้อแบคทีเรีย รา ฝุ่น น�้า ของเหลว 
สิ่งสกปรก ฯลฯ รวมทั้ง ปัญหาเรื่องการซีดจางของสีบน 
สิง่ทอภายหลงัการใช้งานไประยะหนึง่ ไม่ว่าสาเหตจุะมา
จากการซกัล้างหรอืโดนแสงแดดบ่อยๆ รวมถงึ สีท่ีเคลอืบ 
อยู่บนผ้าเกิดการหลุดออกมาแล้วไปสร้างรอยเปื้อนของ
สีที่ตกบนผ้าอื่นที่มาสัมผัสก็เป็นเร่ืองที่พบได้บ่อยๆ แม ้
กระนัน้กต็าม ยงัพบปัญหาอกีว่า คุณสมบติัพิเศษทีเ่คลอืบ 
บนผ้านั้น ป้องกันไม่ให้สีสามารถยึดติดอยู่บนพื้นผิวของ 
ผ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท�าให้เกดิปัญหาในการตกแต่ง
ผ้าด้วยภาพศิลปะต่างๆ ผ่านการระบายสี ซ่ึงน�าไปสู่ข้อ 
จ�ากัดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ผ้าหรือสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษเหล่านั้น

จากปัญหาดังที่กล่าวประกอบกับข้อมูลจากการสืบค้น  
ทีมวิจัยจากนาโนเทค สวทช. จึงพัฒนาต่อยอดปรับปรุง
น�้ายาเคลือบและกระบวนการเคลือบสิ่งทอที่จะท�าให้ 
สิ่งทอที่ได้มีคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผูบ้รโิภคไม่ว่าจะเป็นการเพิม่สมบติัการติดของส ีการต้าน 
แบคทีเรีย การกันรังสียูวี การสะท้อนน�้า การพัฒนา 
ดังกล่าวมุ่งไปที่การพัฒนาสูตรและกระบวนการเคลือบ 
สมบัติพิเศษที่สามารถให้สียึดเกาะได้ดี โดยพัฒนาสูตร
และกระบวนการเคลอืบทีส่ามารถขยายขนาดการผลติได้ 
เนื่องจากใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ ราคาต�่า รวมทั้งเป็นกระบวน 
การที่ง่ายไม่ซับซ้อน สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ท่ัวไป  
เป ็นการเคลือบขั้นตอนเดียวที่สามารถเพิ่มหลาย
คณุสมบตั ิและเน่ืองจากสารต้ังต้นอยูใ่นระบบทีล่ะลายน�า้  
ดังนั้นจึงช่วยให้การผสมสารสะดวก รวดเร็ว ใช้พลังงาน
และต้นทุนต�่า

ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยสีตูร
การเคลือบผ้าผืนให้กับบริษัทเอกชน เพื่อผลิตและขาย 
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณสมบัติชนิดใหม่เข้าสู่ตลาดและสามารถเกิดรายได ้
จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่าง 
ประเทศ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ น�าไปสู่การเพิ่มรายได้ 
และเงนิหมนุเวยีนสู่ภาคอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกับผ้าผืน
ชนิดต่างๆ เกิดการจ้างงาน และเกิดการลงทุนใน 
เครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
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ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง	(วาจา	เวอร์ชั่น	๗.๐)

เน่ืองจากในสายการผลติรถยนต์จ�าเป็นต้องสร้างเสยีงค�า 
บรรยาย และมกีารอ่านชือ่เฉพาะของระบบหรอือปุกรณ์
ในกระบวนการผลติทีมี่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่ 
ต ้องการเทคโนโลยีที่ มีความสามารถทั้ ง ในด ้าน 
การประมวลผลข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในระบบเดียวกนั และสร้างเสยีงได้ทัง้สองภาษาด้วยเสยีง 
เดียวกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของเสียงบรรยาย รวม 
ทั้งมีคุณภาพเสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงคน ซ่ึงซอฟต์แวร์
ทั่วไปไม่มีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวมา

เนคเทค สวทช. ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูด 
ภาษาไทยคุณภาพสูง (วาจา) ที่สามารถสังเคราะห์เสียง
พูดได้ทุกค�า เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์ค�าอ่านท่ีสามารถ 
วิเคราะห์ได้แม้แต่ค�าท่ีไม่เคยปรากฏในพจนานุกรม 
นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มค�าเฉพาะ เช่น ช่ือบุคคล  
พร้อมทั้งก�าหนดค�าอ่านได้อย่างอิสระ เพื่อให้ซอฟต์แวร์
สามารถแปลงข ้อมูลมา เป ็น เสี ยงพูด ได ้ตรงกับ 
ความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้ง ยังสามารถสร้างเป็น 
ซอฟต์แวร์ไลบรารีท่ีส่ะดวกส�าหรบัผูน้�าไปพฒันาต่อ ทัง้นี้  
ในป ีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได ้อนุญาตให ้บริ ษัทใน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ใช้สิทธิในผลงานวิจัย 
ดังกล่าว เพื่อน�าไปช่วยสร้างเสียงบรรยายในข้ันตอน 
การประกอบอุปกรณ์รถยนต์ในสายการผลิตและ 
ประกอบรถยนต์ในโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย 
โดยบริษัทได้รับประโยชน์ กล่าวคือ ช่วยลดต้นทุนใน 
การอบรม เนื่องจากในกระบวนการผลิตจะมีการอบรม 
และแนะน�าพนกังานเก่ียวกับกระบวนการผลติและข้ันตอน 
การผลิตตามจุดต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง 
กระบวนการผลิตเป็นระยะๆ ส่งผลให้ต้องปรับเสียง
บรรยายและต้องบนัทกึใหม่ตามเนือ้หาทีเ่ปลีย่นแปลงไป
อยูเ่สมอ ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามต้องการเทคโนโลยทีีช่่วย 
สร้างเสียงบรรยายอัตโนมัติแทนการใช้คน ซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนในการอบรมและสามารถปรับเปลี่ยน และให้ 
บริการได ้ตลอดเวลา ซึ่งพบว ่าการน�าเทคโนโลยี
สังเคราะห์เสียงพูดอัตโนมัติเข้ามาช่วยสามารถช่วยแก ้
ปัญหาเหล่านีไ้ด้ โดยน�าไปตดิตัง้บน Tablet จ�านวน ๓๐๐ 
เครือ่งเพือ่ตดิตัง้ตามจดุต่างๆ ภายในโรงงาน เพือ่ใช้สร้าง 
เสียงบรรยายโต้ตอบเกี่ยวกับกระบวนการผลิตให้แก่
พนักงานในสายการผลิตและประกอบรถยนต์
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ระบบและวิธีการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ

ปัจจบุนัข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัประเทศไทย ทัง้ทีเ่ป็นข้อมลู 
ข่าวสาร รวมทั้งข้อมูลเชิงสังคมได้ถูกน�าเสนออยู่บนเว็บ 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อมูลเหล่านี้บ่งบอกถึง 
เหตกุารณ์ทีส่�าคญัในช่วงระยะเวลาต่างๆ รวมทัง้สะท้อน 
ให้เหน็ถงึวฒันธรรมการใช้ภาษาทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามยคุ 
สมัย และความคิดเห็นเชิงสังคมที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา 
ก า ร เก็ บสะสมข ้ อมู ล เหล ่ านี้ ก็ เ สมื อนการ เก็ บ 
ประวตัศิาสตร์ของประเทศส่วนหน่ึงไว้ไม่ให้สญูหายไปกบั
กาลเวลา ดังนั้น สวทช. โดย เนคเทค จึงได้พัฒนาระบบ 
และวิธีการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดย
อัตโนมัติ (Social Sensing) ซึ่งระบบจะเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไป 
สามารถสืบค้นข้อมูลบนเว็บย้อนหลังได้ และสามารถ 
สรุปสถิติของค�าและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ 
ก�าหนดได้ 

เทคนิคหลักของระบบฯ คือ การสืบค้นข้อมูลและ 
การจัดการฐานข้อมูล ซึ่งมีการผสมผสานกันระหว่าง 
ข ้อมูลหลากหลายชนิดทั้ งที่มี โครงสร ้างแน ่นอน  
(Structured) และแบบไร้โครงสร้าง (Unstructured)  
ดงันัน้การเชือ่มโยงฐานข้อมลูจะต้องมกีารออกแบบระบบ
แบบผสมผสานกันระหว่างเทคนิคการจัดการฐานข้อมูล  
และเทคนิคการสืบค้นข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการวิจัย
เทคนิคใหม่ส�าหรับหน่วยวิเคราะห์ข ้อมูลอัจฉริยะ  
(Intelligent Information Analysis) ซึ่งท�าหน้าที่ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การแสดงผลข้อมูลในเชิง 
กราฟฟิก เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ 
การท�าเหมืองข้อความ เป็นต้น คุณลักษณะเฉพาะของ 

ระบบฯ คือ เป็นเครื่องมือส�าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็น 
และจุดประสงค์ของข้อความบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
และเวบ็บอร์ด เช่น Facebook, Twitter, YouTube และ  
Pantip เป็นต้น คณุสมบัติของโปรแกรม คอื (๑) สามารถ 
วเิคราะหค์วามคดิเหน็จาก Sentiment โดยแยกเปน็เชงิ 
บวก หรือเชิงลบ (๒) สามารถวิเคราะห์จุดประสงค์ของ 
ผู้เขียน โดยแยกเป็นประกาศและโฆษณาร้องขอ ค�าถาม
และแสดงความคิดเห็น

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใน 
ทรัพย์สินทางปัญญาระบบและวิธีการวิเคราะห์ข้อความ 
แสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติให้กับบริษัทจ�านวน ๑ 
ราย เพือ่ประยกุต์ใช้ในงานต่างๆ อาท ิการตดิตามแบรนด์  
หรอืการวิจยัตลาด เพ่ือส�ารวจความพงึพอใจ และตดิตาม
ทศันคตขิองสาธารณะทีม่ต่ีอผลิตภณัฑ์และบรกิารของตวั
เองหรือคู่แข่ง การส�ารวจผลการตอบรับของลูกค้า หรือ 
สาธารณชนทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์ใหม่ หรอืแคมเปญใหม่ และ
การส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดย 
วิเคราะห์ข้อความท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรท่ีพนักงานได้ไป 
โพสต์เป็นค�าถามหรือแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
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ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วยโทรศัพท์	(SafeMate)

อุบัติเหตุทางถนนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่สามารถ
เกิดขึ้นได้ทุกเวลา จากข้อมูลทางสถิติอุบัติเหตุทางถนน 
เป็นสาเหตุหนึ่งในห้าปัจจจัยหลักที่เป็นต้นเหตุของ 
การเสียชีวิตของประชากรไทย ปัจจัยหลักในการก่อให้
เกิดอุบัติเหตุทางถนน คือ พฤติกรรมการขับขี่ ท่ีไม่
ปลอดภัย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายฝ่ายพยายามแก้
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง เนคเทค สวทช. จึงได้พัฒนาระบบ 
ประเมินพฤติกรรมการขบัขีด้่วยโทรศัพท์ หรอื SafeMate 
ขึ้นเพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้ขับขี่น�าไปใช้ปรับเปลี่ยน 
พฤตกิรรมการขบัขีท่ีอ่าจเป็นอนัตรายต่อตนเองและผูอ้ืน่ 
SafeMate เป็นระบบที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นบน 
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการวัดระดับ 
ความปลอดภยัในการขบัขี ่ทีเ่น้นความสะดวก ใช้งานง่าย 
เข้าถึงง่าย และต้นทุนต�่า โดยใช้เซ็นเซอร์ที่มีอยู่แล้วบน 
สมาร์ทโฟนมาใช้ประโยชน์ให้เต็มประสทิธภิาพ เซน็เซอร์
ที่ใช้เรียกว่า Accelerometer sensor หรือเซ็นเซอร์วัด 
อัตราเร่ง เพื่อตรวจวัดการเคล่ือนไหวของยานพาหนะท่ี
วางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้

ในการตรวจวัดเหตุการณ์ในการขับขี่ที่เกิดขึ้นขณะเดิน
ทางน�าหลักการของ Time Series Analysis และ  
Pattern Matching Technique รวมทั้ง Driver Safety 
Rating มาใช้ เหตกุารณ์ในการขบัขีท่ีส่ามารถตรวจจบัได้  
คือ การเร่ง เบรกกะทันหัน เปลี่ยนเลน และเล้ียว
กะทันหนั ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีก่่อให้เกดิอบุตัเิหตทุางถนน  
และเมื่อจบการใช ้งาน ระบบจะค�านวณคะแนน 
ความปลอดภัยในการขับข่ี และแจ้งผลให้ผู้ใช้งานทราบ  
รวมถึงแจ้งเตือนแบบ real-time เมื่อมีเหตุการณ์ใน 
การขบัขีท่ีไ่ม่ปลอดภยั และเสนอค�าแนะน�าเพือ่ปรบัปรงุ
การขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ เนคเทค สวทช. ได้อนญุาตให้บรษิทัเอกชนใช้สิทธิ
ในผลงานวิจัยดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และภาควิชาการ เช่น  
บริษัทประกันภัยอาจจะน�าระบบดังกล่าวไปใช้ในการค�า
นวนค่าเบี้ยประกันเป็นรายบุคคล (customized  
insurance policy) โดยคิดตามระดับความปลอดภัยใน 
การขับขี่ เป็นต้น
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ผลงานวิจัยตามยุทธศาสตร์เร่งรัดประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

ชุดโครงการท่ี	 ๑	 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม	่	
เพือ่ทดสอบตลาดและการยอมรบัของผู้ใช้	เพือ่น�าไปสู	่
การผลิตเชิงพาณิชย์

๑.	 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อ
การผ่าตัดแก้ไขผู้ป่วยที่มีความพิการหรือผิดปกติบน
ใบหน้า	กะโหลกศีรษะ	และขากรรไกร

สวทช. ผลิตโมเดล ๓ มิติ ให้กับผู ้ป่วยโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อใช้ในการรักษาและ
ผ่าตัดผู ้ป ่วยที่ มีความพิการหรือผิดปกติบนใบหน้า 
กะโหลกศีรษะ และขากรรไกรได้ส�าเรจ็ โดยปัจจุบันได้ส่ง
มอบโมลเดล ๓ มิติให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
จ�านวน ๒ ราย และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
จ�านวน ๒ ราย เพื่อใช้วางแผนการรักษาและผ่าตัดของ
ทมีศลัยแพทย์ และอยูร่ะหว่างการออกแบบและวางแผน
การรักษาผู ้ป่วยเพิ่มร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ จ�านวน ๑ ราย และโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ จ�านวน ๔ ราย

๒.	โครงการพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	๓	มิติ
แบบเคลื่อนย้ายได้

สวทช. พฒันาต้นแบบเครือ่งเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ ๓ มติิ
แบบเคลื่อนย้าย (Mobile CT) พร้อมใช้ ที่ผ่านการ
ปรบัปรงุในส่วนของ Hardware ได้แก่ (๑) คานหมุนเพ่ือ
เพิม่คณุภาพภาพถ่ายรงัสใีห้ดีข้ึนและแก้ไขปัญหาหมนุตดิ
ไหล่คนไข้ (๒) ระบบควบคุมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่
ให้มีความแม่นย�าในการถ่ายภาพรังสีมากยิ่งข้ึน และ  
(๓) ปรบั collimator (อปุกรณ์ทีใ่ช้จ�ากดัขอบเขตล�ารงัส)ี 
ให้เปลี่ยนตามโหมดของการสั่งสแกนได้ และส่วนของ 
ซอฟต์แวร์มีการปรับปรุงอัลกอริทึมของซอฟต์แวร์และ
โหมดการสแกน มกีารทดสอบการท�างานทัง้ระบบ ตรวจ
สอบปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับและวัดคุณภาพของภาพ

๓.	โครงการเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุการทดสอบประเมนิ	
และฝึกฝนการพูดของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

สวทช. ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ พัฒนาโปรแกรมทดสอบการประเมินและ 
ฝึกฝนการพูดของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อน�าไป 
ทดสอบการใช้งานจริงร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลมหาราชนคร 
เชียงใหม่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

รัฐบาลปัจจุบันให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	(วทน.)	และน�า	วทน.	ไปใช้	
ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างเร่งด่วน	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๘	 สวทช.	 ด�าเนินโครงการ	
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว	๓	ชุดโครงการ	โดยมีการด�าเนินงานในแต่ละโครงการ	ดังนี้

การผลิตโมเดล ๓ มิติให้กับผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติคางสั้น

การผลิตโมเดล ๓ มิติให้กับผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติ 
กรามซ้ายเล็กตั้งแต่ก�าเนิด

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓ มิติแบบเคลื่อนย้ายได้



รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๕.	 โครงการระบบและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ
สัตว์น�้า

สวทช. พัฒนาต้นแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ 
สัตว์น�้าที่ประกอบด้วย (๑) หัววัดออกซิเจนละลาย (DO 
probe) (๒) หัววัดความเป็นกรดด่าง (pH probe)  
(๓) Aerator Control Unit ส�าหรับควบคมุการเปิดปิดเครือ่ง
เติมออกซิเจนได้ตามปริมาณออกซิเจนละลายน�้า และ 
ตามเวลาที่ตั้งโปรแกรม รวมทั้งสามารถควบคุมมอเตอร์
ได้ถึง ๓๒ ตัว และ (๔) 2 in 1 DO/pH Meter ที่สามารถ 
เชื่อมต่อหัววัดออกซิเจนและหัววัด pH ได้ โดยแสดงผล
จากการอ่านค่าของ DO และ pH sensor บนหน้าจอ 
LCD ขนาด ๑๒๘ x ๖๔ บิต และมีระบบส�าหรับ  
calibration ทั้ง ๒ ชนิด โดยอุปกรณ์ต้นแบบดังกล่าวได้ 
ตดิตัง้และทดสอบการใช้งานภาคสนามท่ีฟาร์มเพาะเลีย้ง
สัตว์น�้าจังหวัดสมุทรสงคราม

๖.	โครงการฟลอูดิกิชพิส�าหรบัใช้ตรวจจ�าแนกไส้เดอืนฝอย

สวทช. พฒันาต้นแบบเครือ่งมอืตรวจจ�าแนกไส้เดอืนฝอย
ท่ีมีการปรับปรุงและออกแบบฟลูอิดิกชิพท่ีมีขนาดเล็ก
และประกบได้แนบสนิท ได้แก่ ชนิด ๔ ช่องไหล ส�าหรับ 
ห้องปฏบัิตกิารตรวจรบัรอง และชนดิ ๒ ช่องไหล ส�าหรบั
ด่านตรวจพืช ท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจจ�าแนก
ไส้เดือนฝอยได้ไม่ต�่ากว่า ๘๕ เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลาใน 
การตรวจเฉลี่ยน้อยกว่า ๑๐ นาทีต่อตัวอย่าง รวมทั้ง
พฒันา web application ส�าหรบัเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิติังาน

การท�างานของโปรแกรมทดสอบการประเมินและฝึกฝนการพูด
ของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

ถุงฟิลม์ที่ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นและฟิล์มเหลือง 
ที่รักษาคุณภาพความสดของผักสดเป้าหมาย

๔.	 โครงการฟิลม์บรรจุภัณฑ์ปรับสมดุลบรรยากาศ	
(Equilibrium	Modified	Atmosphere	(EMA-3))	
ที่สามารถเก็บรักษาผักสด	 เพื่อการขายปลีกใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

สวทช. พัฒนาต้นแบบฟิล์มบรรจุภัณฑ์แบบโครงสร้าง
หลายช้ัน (EMA-3) ที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นและ 
ฟิล์มเหลืองได้ในระดับห้องปฏิบัติการด้วยการใช้เม็ด 
พลาสติกสูตรเข้มข้นที่ผสมสารลดการเกิดฝ้า (Master 
batch of anti-fogging agent, AF-MB) และฟิล์ม 
โครงสร้างชั้นเดียว (EMA-1+) ที่สามารถแก้ปัญหาเรื่อง
กลิ่น ฟิล์มเหลือง และความใสของฟิล์มได้ในเชิงพาณิชย์  
รวมทั้ง ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ของกรรมวิธีการผลิตฟิล์มหลายชั้นที่มีประสิทธิภาพสูง 
ราคาถูกกว่าท้องตลาด และสามารถลดต้นทุนลงได้ ๒๐  
เปอร์เซ็นต์

ระบบและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสัตว์น�้า
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ที่ด่านกักกันพืช ซึ่งท�าให้เจ้าหน้าที่สามารถส่ือสารกับ 
ผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายและสะดวก ปัจจุบันได้น�าระบบ web 
application ไปประยุกต์ใช้และทดสอบภาคสนามร่วม 
กับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรอย่างสม�่าเสมอ

ชุดโครงการที่	๒	การขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่
พ้ืนท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหาเรือ่งข้าวอย่างเร่งด่วนและยัง่ยนื

๑.	โครงการส่งเสรมิระบบการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวคณุภาพดี

ในปี ๒๕๕๘ เกษตรกรประสบสถานการณ์ภัยแล้ง ท�าให้
ต้องเลือ่นระยะเวลาปลกูข้าวออกไป ซึง่ส่งผลต่อแผนการ
ด�าเนินงานต่างๆ ของโครงการ อย่างไรก็ดี สวทช. ได้
ด�าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม ดังนี้ (๑) กิจกรรม 
การเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน  
โดยคัดเลือกเกษตรกร จ�านวน ๓๐๐ ราย เพื่อเตรียม 
การอบรมหลักสูตรการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และ 
การตรวจวเิคราะห์คณุภาพเมลด็พนัธุ ์ในช่วงฤดกูารปลกู
ข้าว และคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชน จ�านวน ๑๐ แห่ง เพื่อ 
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ (๒) กิจกรรมการอบรม
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยจัด 
เตรียมและพิมพ์คู่มือการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
มืออาชีพ พร้อมทั้งคัดเลือกเกษตรกร จ�านวน ๑๓๐ ราย 
เพือ่เตรยีมอบรมหลกัสตูรการตรวจแปลงผลติเมลด็พนัธุ์  
ในช่วงฤดปูลูกข้าว (๓) กจิกรรมอบรมการตรวจวเิคราะห์
คณุภาพเมลด็พนัธุข้์าวเบือ้งต้น โดยจัดเตรยีมเนือ้หาคูม่อื
การตรวจสอบคณุภาพเมลด็พนัธุข้์าวเบือ้งต้น และคดัเลอืก 
เกษตรกร จ�านวน ๗๐ ราย เพื่ออบรมหลักสูตรการตรวจ
คณุภาพเมลด็ข้าวเบือ้งต้น (๔) กจิกรรมการจัดตัง้หมูบ้่าน 
ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๑ แห่ง ในจังหวัดพัทลุง 
โดยด�าเนินการจัดการประชุมชี้แจงโครงการให้กับผู้น�า 
กลุ่มผลิตเมลด็พนัธุข้์าว เพือ่เตรยีมจดัตัง้หมูบ้่านส่งเสรมิ
และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และเตรียมพ้ืนท่ีส�าหรับติดตั้ง 
เครื่องจักรกลต่างๆ ของโครงการ

๒.	 โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ	
สนับสนุนเกษตรไทย

เนคเทค สวทช. ได้พฒันาระบบแอพพลเิคช่ัน TAMIS เพือ่
ใช ้ ในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรของกรมส ่งเสริม 
การเกษตรโดยคัดเลือกพื้นท่ีน�าร่อง ได้แก่ จังหวัด
ปทุมธานี (อ�าเภอคลองหลวง อ�าเภอธัญบุรี และอ�าเภอ 
หนองเสือ) และจังหวัดขอนแก่น (อ�าเภอเมือง) นอกจาก
นี้ ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ TAMIS ให้กับเจ้าหน้าที่ 
กรมส่งเสรมิการเกษตร และกรมการข้าว จ�านวน ๖๓ ราย 
พร้อมทั้งหารือวิธีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 
หน่วยงานถือครองข้อมูลเกษตรกรและหน่วยงาน 
พนัธมติร และด�าเนนิการน�าข้อมลูขึน้ฐานข้อมลูกลางแล้ว  
จ�านวน ๖ ชุดข้อมูล ได้แก่ (๑) ชุดข้อมูลเกษตรกรขึ้น
ทะเบียน จ�านวน ๗,๔๗๗,๖๐๙ ราย (๒) ชุดข้อมูลอาชีพ 
เกษตรกร จ�านวน ๗,๔๗๗,๖๐๙ ราย (๓) ชุดข้อมูลสมาชกิ
ในครวัเรอืนของเกษตรกร จ�านวน ๗,๒๗๒,๒๖๖ ราย (๔)  
ชุดข้อมลูสมาชิกสงักดักลุม่สหกรณ์ จ�านวน ๙,๕๔๕,๙๕๖ 
ราย (๕) ชุดข้อมูลแปลงบันทึกการเกษตร จ�านวน 
๑๑,๗๐๙,๘๘๔ แปลง และ (๖) ชุดข้อมูลกิจกรรม 
การเกษตรของแปลง ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการเชื่อมโยง
ข้อมูล นอกจากนี้ อยู่ระหว่างเพิ่มชุดข้อมูลอีก ๑ ชุด คือ  
ชุดข้อมูลประชาพิจารณ์

๓.	 โครงการใช้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	
สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. ได้น�าวิทยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตข้าว
อนิทรย์ีในจงัหวดัยโสธร ดงันี ้(๑) สนับสนนุให้ผูป้ลกูข้าว 
อินทรีย์จ�านวน ๔๐,๐๐๐ ไร่ มีเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าคุณภาพ
ดีไว้ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในการบ�ารุงดิน แต่เนื่องจากกลุ่ม 

ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา (TAMIS)
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เกษตรกรมีการปลูกปุ๋ยพืชสดหรือพืชหลังนาอยู่แล้ว จึง 
เสนอให้แต่ละกลุม่ปลกูพชืเศรษฐกจิทดแทน อาท ิถัว่ลสิง 
แตงโม ถั่วลูกไก่ และพริกยอดสนเข็ม ๘๐ เป็นต้น (๒)  
สนับสนุนให ้มีการตรวจวัดปริมาณอินทรียวัตถุใน
แปลงนา โดยประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อน�าชุดตรวจฯ มาใช้ใน 
โครงการฯ และรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีแปลงนาท่ีต้องการ 
ตรวจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการท�านาอินทรีย์ และ 
(๓) สนบัสนนุให้กลุม่เกษตรกรพฒันาประสทิธภิาพเครือ่ง 
สีข้าวของตนเอง โดยลงพื้นที่ประเมินปัญหาและจัดส่ง
รายงานประเมินปัญหา พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขเครื่อง 
สีข้าวและงบประมาณการปรับปรุงให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร นอกจากนี้ได้ร่วมประชุมกับเครือข่ายข้าว
อินทรีย์และหน่วยงานราชการในจังหวัดยโสธร เพื่อ 
จัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายข้าวอินทรีย์ยโสธร 
เป็นประจ�าทุกเดือน

ชุดโครงการที่ 	 ๓	 การบูรณาการข้อมูลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร	
(Zoning)

เนคเทค สวทช. ได้พัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลจาก 
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล และแบบจ�าลองการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดยคัดเลือกจังหวัด
ก�าแพงเพชรเป็นจังหวัดน�าร่อง ติดต้ังสถานีวัดอากาศ 
ใน ๑๕ อ�าเภอ เพื่อเก็บข้อมูลส่งมาที่ส่วนกลาง พัฒนา
แบบจ�าลองการใช ้ประโยชน์ที่ดินด ้านการเกษตร  

“What2Grow” เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรปลูกพืช
ให้เหมาะสมต่อพิ้นท่ี ผลิตส่ือคลังสารสนเทศด้าน
การเกษตร เพือ่เป็นแหล่งความรูแ้ก่เกษตรกร โดยสามารถ 
เข้าดูข้อมูลจากเว็บไซต์ www.what2grow.in.th และ
เตรียมพร้อมขยายผลอีก ๑๖ จังหวัดในภาคเหนือและ
ภาคอีสาน

บริหารงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนา
ประเทศด้านมนัส�าปะหลงัและด้านการคมนาคมขนส่ง	
ระบบราง

สวทช. ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายองค์กรบริหารงาน 
วิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ที่ประกอบด้วย ส�านักงานคณะ
กรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และหน่วยงานสนบัสนนุทนุ
วิจัย ได้แก่ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์  เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบ 
สาธารณสุข (สวรส.) และส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ด�าเนินการบริหารทุนการวิจัย 
มุง่เป้าตอบสนองความต้องการในการพฒันาประเทศด้าน 
มันส�าปะหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และด้าน 
การคมนาคมขนส่งระบบราง ตัง้แต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
เป็นต้นมา โดยมีผลการด�าเนินงานสรุปได้ ดังนี้

ด้านมันส�าปะหลัง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. อนุมัติโครงการภายใต้งาน 
วิจัยมุ่งเป้าด้านมันส�าปะหลัง จ�านวน ๑๒ โครงการ  
งบประมาณรวม ๒๕.๑๑ ล้านบาท โดยมีตัวอย่างผลงาน 
วิจัยท่ีเกิดจากการสนับสนุนโครงการวิจัยมุ ่งเป้าเพื่อ
พัฒนาพันธุ์มันส�าปะหลัง ได้แก่ (๑) มันส�าปะหลังพันธุ์  
MKULB 08-2-32 (เกษตรศาสตร์ ๗๒) ให้ผลผลิตสูง
เหมาะส�าหรับส่งเสริมในพื้นที่ปลูกที่เป็นดินเหนียวสีด�า  
ผลผลิตเฉลี่ย ๘.๔ ตันต่อไร่ และมีปริมาณแป้งในหัวมัน
สดร้อยละ ๒๘ (๒) มันส�าปะหลังพันธุ์ MBR 49-2-127 
(พิรุณ ๑) ให้ผลผลิตเฉลี่ย ๖.๔ ตันต่อไร่ ปริมาณแป้งใน 
หัวมันสดร้อยละ ๒๗ มีความสามารถในการรักษาระดับ
แป้งในหวัสดช่วงฤดฝูนได้สงูกว่าพนัธุอ์ืน่ๆ และปลอมปน 
พนัธุไ์ด้ยาก (๓) มนัส�าปะหลงัพันธุ ์MBR 49-2-141 (พริณุ ๒) 

การด�าเนินงานโครงการบูรณาการข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
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สามารถส่งเสริมให้เป็นพนัธุร์บัประทาน ด้วยมเีนือ้สมัผสั
อ่อนนุ่ม ร่วนซุย ไม่ติดเหงือกติดฟัน เนื้อแป้งละลายใน
ปากได้ง่าย ไม่มีเส้นใยหรือเสี้ยน เหมาะส�าหรับวางขาย 
ในซูปเปอร์มาร์เก็ตในรูปของหัวเคลือบแวกซ์ หรือปอก
เปลือกบรรจุถุงในสุญญากาศ เป็นต้น

ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. อนุมัติโครงการภายใต้งาน 
วิจัยมุ่งเป้าด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง จ�านวน ๓ 
โครงการ งบประมาณรวม ๑๐.๐๙ ล้านบาท โดยม ี
ตวัอย่างผลงานวจิยั ดงันี ้(๑) องค์ความรูเ้ชิงวชิาการด้าน 
การคมนาคมขนส่งระบบราง จ�านวน ๔ เรื่อง ได้แก่  
๑) องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางวิศวกรรมในการเชื่อม 
ซ่อมตู้โดยสารรถไฟอะลูมิเนียมผสม เพื่อน�าองค์ความรู้ 
ถ่ายทอดให้กับโรงซ่อมบ�ารุงมักกะสัน การรถไฟแห่ง 
ประเทศไทย (รฟท.) ๒) องค์ความรู้และต้นแบบเรื่อง 
ระบบการจ�าลองการขับรถไฟและสร้างบทเรียนทดสอบ
การขบัด้วยหวัรถจกัร Alstom เสมอืนจรงิให้กบัโรงเรยีน 
วิศวกรรมรถไฟ โดย รฟท. น�าไปใช้ในการเรียนการสอน
ส�าหรับพนักงานขับรถ ๓) Knowledge Management  
(KM) ระบบราง ประกอบด้วย การพัฒนาเว็บไซต์  
www.KMRail.org น�าร ่องดูแลโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) การเชื่อมต่อกับ 
เว็บไซต์ www.thairailtech.or.th. ของ สวทช. ใน
อนาคต และหนงัสอืด้านโยธา เช่น การปรับปรงุทางรถไฟ  
และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรางรถไฟ เป็นต้น ๔) องค์
ความรู้เรื่องความพึงพอใจการใช้บริการและการก�าหนด 
การให้บริการที่เหมาะสมของ รฟท. และ (๒) การผลิต 
บุคลากรวิศวกรระบบราง มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
วศิวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) รุน่ที ่๕ จ�านวน ๓๔ คน
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สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ส่งเสริมธุรกิจใหม่และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การดำ เนินงานตามนโยบายของรัฐเพื่อขับเคลื่อน วทน. ของประเทศ

สวทช. สนับสนุน SMEs ไทย 
เพื่ออุตสาหกรรมไทยมั่นคงและยั่งยืน
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สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

SMEs มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีบทบาทส�าคัญใน
การสร้างให้เกดิการกระจายรายได้แก่ภาคประชาชนผ่าน 
การจ้างงาน สวทช. ได้ด�าเนินการสนับสนุน SMEs ผ่าน 
โครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรม
ไทย (iTAP) ภายใต้ศูนย์บรหิารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอม็ซี)  
เพือ่พฒันาศกัยภาพของ SMEs ให้มขีดีความสามารถทาง
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น มีนวัตกรรมและการส่งออกเพิ่มขึ้น 
การให้บริการของ iTAP ประกอบด้วย บริการที่ปรึกษา 
เพื่อวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค หาแนวทางในการพัฒนา
โดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี (Industrial Technology  
Advisor: ITA) และบริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เพื่อช่วย SME ในการพัฒนาเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมและ
สัมมนาทางวิชาการ บริการจับคู ่ เจรจาธุรกิจและ 
เทคโนโลยี และเชื่อมโยงสู่หน่วยงานสนับสนุนอื่นที่ให้
บริการแก่อตุสาหกรรม รวมท้ังการสนบัสนนุด้านการเงนิ  
ได้แก่ การสนับสนุนค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญในการวนิจิฉยั 
ปัญหาทางเทคนิค และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน 
โครงการบางส่วน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ iTAP ให้การสนับสนุน SMEs ใน 
การน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยี
การผลติ ๑,๐๘๙ โครงการ (ต่อเนือ่ง ๖๔๕ โครงการ และ
ใหม่ ๔๔๔ โครงการ) และด�าเนินการแล้วเสร็จ ๕๒๓  
โครงการ ช่วยสนับสนุน SMEs ในการลดต้นทุนการผลิต 
ลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ทดแทนการน�าเข้าจากต่าง 
ประเทศ และเพิม่รายได้จากการด�าเนนิงาน คิดเป็นมลูค่า
ผลกระทบกว่า ๑,๗๙๐ ล้านบาท โดยมีตัวอย่าง 
การด�าเนินงาน ดังนี้

การพฒันาและปรบัปรงุความแข็งแรงของจานพ่วงและ	
สลักพ่วงส�าหรับรถกึ่งพ่วง

ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและ 
วิศวกรรม (DECC) สวทช. ให้ค�าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการ 
ในอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ผ่านกลไกของ iTAP เพ่ือ
ศกึษาค่าความเค้นสงูสดุ (Maximum stress) และบรเิวณ 
ทีม่โีอกาสเสยีหายสงูสดุของจานพ่วงและสลกัพ่วงส�าหรบั
รถกึง่พ่วง โดยปรบัปรุงแบบของจานพ่วงและสลกัพ่วงให้ 
มีความแข็งแรงทนทานต่อการทดสอบตามมาตรฐาน 
Economic Commission for Europe (ECE) และ

เหมาะสมต่อเง่ือนไขการใช้งานของบริษัท ซ่ึงก่อให้เกิด 
มูลค่าการลงทุน ๑,๒๖๔,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์	 ออกแบบ	 และพัฒนาชุดลูกตุ้มและ	
หมวกตอกเสาเข็ม

ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและ 
วศิวกรรม (DECC) สวทช. ให้ค�าปรกึษากบัผูป้ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างผ่านกลไกของ iTAP และด�าเนิน 
การศึกษาวิเคราะห์ออกแบบขนาดของชุดอุปกรณ์ตอก 
เสาเข็ม ที่มีขนาดความสูงไม่เกิน ๒.๕ เมตร รวมทั้งตุ้ม
ตอก และหมวกตอก ช่วยให้บริษัทลดการน�าเข้าชุดตอก 
เสาเข็มประสิทธิภาพสูงจากต่างประเทศ และสามารถ
พัฒนาชุดอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กลง และมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการท�างาน ก ่อให ้ เกิดมูลค ่าการลงทุน  
๑,๐๔๓,๒๕๐ บาท

การพัฒนาสเปรย์เคลือบกันน�้า

ผู้เช่ียวชาญจากนาโนเทค สวทช. ให้ค�าปรึกษากับผู้
ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอผ่านกลไกของ iTAP  
ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรสารเคลือบผิวที่ป้องกัน
การเกาะของน�า้บนหนงัและผ้า โดยใช้ตวัวดัและทดสอบ 
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ในระดบัอตุสาหกรรม รวมทัง้การปรบัสตูรเพือ่ลดต้นทนุ
และศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลิต จากการด�าเนิน 
งานบริษัทได้สูตรสเปรย์เคลอืบกนัน�า้ทีมี่ความคงทน ไม่มี
สีหรือกลิ่นที่ฉุนเกินไปส�าหรับสิ่งทอและหนังกลับ ก่อให้ 
เกิดมูลค่าการลงทุน ๘๘๙,๑๗๐ บาท

การพัฒนาระบบป้อนหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง

ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและ
วิศวกรรม (DECC) สวทช. ให้ค�าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการ 
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอผ่านกลไกของ iTAP ในการสร้าง 
เครื่องจักรและคู่มือส�าหรับระบบ Automatic feeder 
เพื่อผลิตหน้ากากอนามัย ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้ 
งาน และความต้องการของบริษัท จากการด�าเนินงาน 
บริษัทมีระบบ Automatic feeder เข้ามาทดแทน 
การใช้แรงงานคนในการป้อนผ้าเพือ่ผลติหน้ากากอนามัย  
ที่สามารถใช ้งานได ้ในระดับหน่ึง แต ่ยังต ้องการ 
การปรับปรุงให้ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน  
การด�าเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 
๘๐๐,๐๐๐ บาท

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่พร้อมรับประทานในบรรจุ
ภัณฑ์รีทอร์ทเพาช์

ผู้เชี่ยวชาญจาก ไบโอเทค สวทช. ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้
ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารส�าเร็จรูปผ่านกลไก 
ของ iTAP ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปในถุงรีทอร์ทเพาซ์ (retort 
pouch) ส�าหรับผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารน�้า  
จากการด�าเนินงานบริษัทได้กระบวนการผลิตไก่พร้อม 
รับประทานในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาช์ ๒ ชนิด คือ 
ผลิตภัณฑ์ไก่ย่าง และไก่ซุปเปอร์ ซึ่งทีมวิจัยและพัฒนา
ของบรษิทัจะมกีารพฒันาสตูร และปรบักระบวนการผลติ
ให้เหมาะสม เพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์ท่ีมรีสชาตแิละเนือ้สมัผัส  
ตรงตามความต้องการของลกูค้าต่อไป ซึง่ก่อให้เกดิมลูค่า 
การลงทุน ๖๙๐,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์และทดสอบการตกกระทบเพื่อพัฒนา
ต้นแบบเสื้อถังบรรจุแก๊ส	LPG

ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและ 
วศิวกรรม (DECC) สวทช. ให้ค�าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการ 
ในอุตสาหกรรมแก๊สหุงต้มผ่านกลไกของ iTAP ใน 
การสร้างและพัฒนาต้นแบบเสื้อถังบรรจุแก๊ส LPG ให้ 
เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้งาน และความต้องการของ
บริษัท จากการด�าเนินงานบริษัทได้ผลการวิเคราะห์  
แนวทางพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากค่าความเค้น
สงูสุด (Maximum stress) และบรเิวณท่ีมโีอกาสเสยีหาย
สงูสดุ เพือ่พฒันาเสือ้ถงับรรจแุก๊ส LPG ทีม่คีวามแขง็แรง 
เหมาะสมกับการท�างาน ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 
๖๓๐,๐๐๐ บาท
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สวทช. จดัตัง้ศนูย์บ่มเพาะธรุกจิ (Business Incubation 
Center: BIC) เพือ่สนบัสนนุและช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ 
ด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เร่ิมต้นกิจการ จนสามารถด�าเนิน 
กิจการของตนได้อย่างประสบความส�าเร็จ โดยด�าเนิน 
กิจกรรมซ่ึงมีแนวทางท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม 
ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงาน 
ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาส
น�าผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง รวมทั้งสามารถ 
วางแผนธุรกิจที่น�าไปด�าเนินการได้จริงสามารถไปสู่เป้า
หมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งจะน�าไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที ่
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เป็นรากฐานที่ส�าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจ
เทคโนโลยีที่เกิดจากการบ่มเพาะเทคโนโลยีท้ังสิ้น ๗๗  
ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ 
จ�านวน ๕๘ ราย และผู ้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยีอื่นๆ จ�านวน ๑๙ ราย นอกจากนี้ มีผู้จบ 
การบ่มเพาะเทคโนโลยีทั้งสิ้น ๖๕ ราย โดยมีกิจกรรม 
ส�าคัญ คือ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี พบนักลงทุน โดยศูนย์
บ่มเพาะธุรกิจ ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ร่วมกับบริษัท  
สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมผลกัดนัผลงาน
เด่นขึ้นโชว์ความพร้อมท้ังด้านนวัตกรรมสุดล�้า และ 
แนวคิดธุรกิจที่ชัดเจน ให้แก่นักลงทุนจากหลากหลาย
กลุม่ธรุกจิ โดยงานดังกล่าวเป็นหน่ึงกจิกรรมจากโครงการ 
เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ๒๐๑๕ ที่จัดขึ้นเพื่อน�าไปสู ่
การเจรจาต่อรองเชิงพาณิชย์ระหว่างนักลงทุนกับเหล่า 
นวัตกรคนไทย โดยหวงัให้โครงการฯ เป็นส่วนหนึง่ทีช่่วย 
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน และ
เพิ่มขีดความสามารถในเวทีการแข่งขันระดับโลก

โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลย ี๒๐๑๕ ได้รบัการตอบรบั
เป็นอย่างดี มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า ๑๐๐ ผลงาน  
ผ่านการสัมภาษณ์ให้เข้ารอบแรกมาน�าเสนอผลงานกับ
คณะกรรมการจ�านวน ๔๕ ผลงาน และคัดเลือกอย่าง 
เข้มข้นจนได้ ๒๕ ผลงานที่ได้รับทุน และมี ๑๐ ผลงานที่ 
พร้อมเข้าน�าเสนอผลงานให้กับนักลงทุนในงาน “เถ้าแก่
น้อยเทคโนโลยี พบนักลงทุน” ซึ่งภายในงานผู้เข้าร่วม 
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โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลย ีรุน่ที ่๔ ปี ๒๕๕๘ จ�านวน 
๑๐ ผลงานขึ้นน�าเสนอผลงานให้กับนักลงทุน และม ี
การมอบรางวัลต่างๆ อาทิ Best Presentation Award 
ได้แก่ ผลงาน BikeRoutes (ไบค์รทูส์) - แอพพลเิคชัน่บอก 
เส้นทางการปั่นจักรยาน Media Award ได้แก่ ผลงาน 
Len-Nam (เล่นน�้า) - เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน�้า  
และ Investors Award ได้แก่ ผลงาน Visionear (วิชั่น
เนียร์) - อุปกรณ์ส�าหรับผู ้บกพร่องทางการมองเห็น  
นอกจากนี ้ในบรเิวณงานยงัมกีารจดันิทรรศการแสดงผล
งานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย ทั้งนี้ ตลอด ๓ ปีที่
จัดโครงการฯ มีถึง ๑๕ ผลงาน ที่ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจ 
ตัวจริง เกิดการจัดตั้งเป็นธุรกิจเทคโนโลยี เข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และมีอีกกว่า ๕๐ ผลงานที่ก�าลัง
พัฒนาเตรียมพร้อมสู่ตลาดและการจัดตั้งธุรกิจในโอกาส 
ต่อไป
  

สนบัสนนุภาคเอกชนเพือ่ท�าวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

สวทช. ได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ
วศิวกรรมภาคเอกชน (Company Directed Technology  

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. 
จัดงาน“เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี พบนักลงทุน”
ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
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Development Program: CDP) ขึ้น เพื่อให้ความช่วย
เหลือด้านการเงิน ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าแก่เอกชน 
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการค้นคว้า วิจัย และ 
พัฒนา เพื่อใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท ทั้งนี้  
โครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบ้ียต�่า 
ได้แก่ การวจิยัและพฒันา รวมถงึการน�าผลงานวจิยัไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การปรับปรุงเทคโนโลยี 
กระบวนการผลติ หรอืปรบัปรงุผลติภณัฑ์ และการจดัตัง้
หรอืปรบัปรงุห้องทดลองปฏบิติัการทางวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี โดยมีสถาบันการเงิน ๗ แห่ง ที่เข้าร่วม
โครงการ และมีเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า ดังนี้ (๑) วงเงิน 
ให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของงบ
ประมาณโครงการ (๒) อตัราดอกเบีย้ต่อปีเท่ากบัครึง่หนึง่ 
ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าหน่ึงปี +๒.๒๕ และ  
(๓) ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอด
เงินต้นไม่เกนิ ๒ ปี) โดยมตีวัอย่างผลการด�าเนนิงาน ดงันี้

ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาในธุรกิจอาหาร	
แปรรูปพร้อมดื่ม

บริษัทด�าเนินกิจการวิจัยพัฒนา ผลิต และจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวเนื่องกับข ้าว ผัก และผลไม ้ใน
ประเทศไทย ผลติภณัฑ์ประกอบด้วย ครมีข้าว (Creamy 
Rice) น�้าข้าวกล้องพร้อมดื่ม (Rice Drink) และน�้าผลไม้ 
เป็นต้น ได้รับการอนุมัติสนับสนุนเงินกู ้ดอกเบ้ียต�่า  
จ�านวน ๑๐.๘๐ ล้านบาท ในการ “พัฒนากระบวนการ 
ผลติครีมข้าว (Creamy Rice) ในบรรจภุณัฑ์พลาสติกทน 
ความร้อนสูง และการเพ่ิมศักยภาพห้องปฏิบัติการ
วเิคราะห์ทดสอบ” โดยด�าเนนิการ ๒ เรือ่งคือ (๑) พฒันา
กระบวนการผลติครมีข้าว (Creamy Rice) ในบรรจภัุณฑ์ 
พลาสติกทนความร้อนสูง (Retort Plastics) แทนบรรจุ
ในกระป๋องโลหะ เพือ่รองรบัความต้องการของตลาดโดย
เฉพาะในต่างประเทศ และ (๒) เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติ 
การวิเคราะห์ทดสอบของบริษัท ให้สามารถรองรับสาย
การผลติครมีข้าวในบรรจภุณัฑ์พลาสตกิทนความร้อนสงู 
เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการ โดยจะมี 
การวิเคราะห์ทดสอบการกระจายความร้อนในเครื่องฆ่า
เชื้อ (Retort) และวิเคราะห์ทดสอบการแทรกผ่าน 
ความร้อนในบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถ 

ออกแบบกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และสร้างความมัน่ใจในคณุภาพของผลติภณัฑ์มากยิง่ขึน้ 
จากการพัฒนาตามโครงการดงักล่าวท�าให้บรษิทัมรีายได้
ประมาณ ๒๐ ล้านบาท (ตัวเลข Unaudited) เกิด 
การจ้างงานเพิม่มากขึน้ ๒๐ คน และมกีารลงทนุเพิม่เตมิ 
เช่น อาคารโรงงานและสาธารณปูโภคอืน่ๆ ประมาณ ๒๕ 
ล้านบาท

ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาในธุรกิจอาหารสัตว์

บริษัทด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสุกรขุนและอาหาร 
สุกรส�าเร็จรูป มีความประสงค์ที่จะน�าเชื้อจุลินทรีย์ที่
บริษัทได้รับการถ่ายทอดจาก สวทช. น�ามาต่อยอด 
การใช้ประโยชน์ในสัตว์ประเภทอ่ืน จึงได้จัดตั้งสาย 
การผลติอาหารปลาผสมเชือ้จลุนิทรย์ีครบวงจรซึง่ถอืเป็น
รายแรกของประเทศไทยและขอรับการสนับสนุนเงินกู้ 
ดอกเบี้ยต�่าจาก สวทช. ทั้งนี้ บริษัทได้รับการอนุมัติ
สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า จ�านวน ๓๐ ล้านบาท ใน 
การ “พัฒนากระบวนการผลิตอาหารปลาลอยน�้าผสม 
จุลินทรีย์ Bacillus subtilis และจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพครบวงจร” โดยด�าเนินการ ๓ 
เรือ่ง คอื (๑) พัฒนากระบวนการผลติอาหารปลาลอยน�า้ 
ผสมจุลินทรีย์ Bacillus subtilis ครบวงจร ด้วย
เทคโนโลยี Extruder ซึ่งเชื่อมต่อด้วย Vertical Dryer 
แบบใหม่ (๒) สร้างห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์น�้าท่ีมีขีด 
ความสามารถรองรบักระบวนการควบคมุคณุภาพทัง้ทาง
เคมีและกายภาพของอาหารสัตว์น�้าและสอดคล้องกับ 
มาตรฐาน GMP และ (๓) สร้างระบบทดสอบประสทิธภิาพ
การใช้อาหารปลาในสตัว์ทดลอง จากการพฒันาดงักล่าว 
ท�าให้บริษัทมีรายได้ประมาณ ๔๑ ล้านบาท (ตัวเลข 
Unaudited) เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ๒๕ คน และ
มีการลงทุนเพิ่ม เช่น อาคารโรงงานและสาธารณูปโภค 
อื่นๆ ประมาณ ๔๐ ล้านบาท

NSTDA	Investors’	Day	2015	:	พัฒนาชาติ	พัฒนา
ธุรกิจ	ด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม

สวทช. จัดงาน “NSTDA Investors’ Day 2015” เพื่อ
ให้กลุ่มนักธุรกิจมีโอกาสเข้าถึงผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ 
เชิงพาณิชย์ พร้อมถ่ายทอดและต่อยอดสู่ภาคเอกชนให้



47

เกดิการลงทนุในธรุกจิเทคโนโลยเีพิม่มากขึน้ การจดังาน 
ดงักล่าวถอืเป็นกจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิให้เกดิการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีพร้อมเปิดโอกาสให้นกัวจิยัได้พบปะพดูคยุกบั
นักธุรกิจทีมี่ความรู ้ประสบการณ์ และเงินทนุ ให้สามารถ
สร ้างงานวิ จัยท่ีตอบสนองความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมและชุมชน

การจัดงาน NSTDA Investors’ Day 2015 ประกอบไป
ด้วยการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและเทคโนโลยี  
การน�าเสนอผลงานต ่อนักลงทุนนักอุตสาหกรรม  
(Investment Pitching) การบรรยายและการเสวนา 
วชิาการ และเปิดให้มกีารเจรจาธรุกจิ ซึง่ภายในงานมกีารจัด 
แสดงผลงานเด่นและผลงานที่น่าสนใจที่มีความพร้อม 
ในการลงทุนสูงมากกว่า ๕๐ ผลงาน จากทั้งในส่วนของ  
สวทช. หน่วยงานพันธมิตร และมหาวิทยาลัยเครือข่าย  
อาทิ ระบบบ�าบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมส์แอนนิเมช่ัน 
(ฝึกฝน) ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและ 
ปลาทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นย�า (blueAMP) 
พอร์แมท (PoreMat) แผ่นทดแทนหนิธรรมชาตจิากวสัดุ 
รีไซเคลิแผ่นวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ (MagicStone) และซอง
บรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ (B 
Fresh) เป็นต้น พร้อมทัง้มกีารจดัแสดงบรกิารในรปูแบบ 
ต่างๆ ของ สวทช. ทีใ่ช้เป็นกลไกสนบัสนนุภาคเอกชน ใน
การน�าองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ ออกสูเ่ชงิพาณชิย์ 
หรือต่อยอดธุรกิจ อาทิ การร่วมลงทุน โครงการเงินกู้
ดอกเบี้ยต�่า การยกเว้นภาษี ๓๐๐% การให้ค�าปรึกษา 
และการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
เป็นต้น โดยมนัีกลงทนุและผูป้ระกอบการท่ีให้ความสนใจ 
เข้าร่วมงานกว่า ๗๐๐ คน จากกว่า ๒๐๐ หน่วยงาน 
ภายในงานมีผู้ขอเจรจาธุรกิจแบบ One-on-One กับ ๕  
ผลงานเด่นของ สวทช. จ�านวน ๑๖ ราย และยังมีผู้สนใจ
เจรจาธุรกิจหลังงานอีกจ�านวนหนึ่ง

NSTDA Investors’ Day 2015 เป็นสะพานเชื่อมโยง 
การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูง อันจะน�าไปสู ่การเพิ่มศักยภาพใน 
การแข่งขนัของภาคการผลิตและบรกิาร รวมถงึการกระตุน้ 
เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนมุ่งผลักดันผลงานวิจัย
ของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Technology	Show:	ขบัเคลือ่นงานวจิยัสูเ่ชงิพาณชิย์

สวทช. จัดงาน “Technology Show” แสดงผลงาน 
เทคโนโลยีท่ีพร้อมถ่ายทอดและขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์ 
จากงานวิจัยของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อ
สนับสนุนและกระตุ้นให้ภาคเอกชนได้น�านวัตกรรม 
เทคโนโลยีไปต ่อยอดหรือขยายผลเป ็นสินค ้า ท่ีม ี
ความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงข้ึน โดยจัดแพ็กเกจ
พิเศษเอาใจเอกชนจ่ายค่าใช้สิทธิ (Royalty fee) เพียง  
๒% เท่านั้นเมื่อขายได้ และค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม 

สวทช. จัดงาน NSTDA Investors’ Day 2015 ภายใต้แนวคิด  
“พัฒนาชาติ พัฒนาธุรกิจ ด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม”  

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
ณ ห้อง Ballroom และ Reception Hall A  

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร



รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการ ๓๐,๐๐๐ บาท (ช�าระเมื่อลงนามในสัญญา) ซึ่ง
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนโครงการมหีลกัเกณฑ์การให้
ใช้ประโยชน์แบบมากกว่า ๑ ราย (Non-exclusive  
licensing) รวมทัง้สามารถใช้งานร่วมกับคปูองนวตักรรม 
ของส�านกังานนวตักรรมแห่งชาตแิละสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยได้ด้วย เพื่อช่วยกันผลักดันและส่งเสริมให้ 
ผูป้ระกอบการไทยสามารถน�าแนวคดิด้านนวตักรรมไทย 
ไปใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 

งาน Technology Show เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ
ขับเคล่ือนผลงานวิจัยสู ่เชิงพาณิชย์ของ สวทช. ท่ีม ี
เป้าหมายเพือ่เป็นแหล่งรวมผลงานวจิยัให้ผู้ประกอบการ 
ได้เข้าถงึผลงานวจัิยของหน่วยงานภาครฐั น�าไปต่อยอดเป็น 
ธุรกิจเทคโนโลยีต่อไป ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช.  
จดังาน Technology Show ขึน้จ�านวน ๒ ครัง้ ครัง้ท่ี ๑ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารศูนย์ประชุม 
อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย ปทมุธาน ีโดยมผีลงาน
วจิยัทีพ่ร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยเีข้าร่วมโครงการ จ�านวน 
๑๑ ผลงาน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ๕๓ ราย และมี
ผู้ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ๑๒ รายการ และครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพมหานคร มีผลงานวิจัยที่พร ้อมถ ่ายทอด 
เทคโนโลยเีข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๘๒ ผลงาน อาทิ กลุม่
อุตสาหกรรมเกษตร เช่น แอปพลิเคชัน ค�านวณการผสม 
ปุย๋เคมี และแอปพลเิคชนัค�านวณการใช้ปุย๋สัง่ตดัและปุ๋ย
ตามค่าวเิคราะห์ดิน กลุม่วสัดุ เช่น กระดาษสากนัน�า้ และ 
ผ้าฝ้ายกันน�้า กลุ่มเภสัชภัณฑ์และเครื่องส�าอาง เช่น 
ผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวกาย และไมโครอิมัลชันเพื่อบรรเทา 
ปวดและอักเสบน�้ามันไพลและสารสกัดพริก กลุ่มการ
แพทย์ เช่น แผ่นหนุนสะโพกจากน�้ายางธรรมชาติ และ
อุปกรณ์รองส้นเท้า เพ่ือลดอาการปวดส้นเท้าจากยาง 
ธรรมชาต ิเป็นต้น มผีูป้ระกอบการเข้าร่วมงาน ๒๖๓ ราย 
และมีผู้ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ๒๐๑ รายการ

 

สวทช. จัดงาน Technology Show ต่อยอดงานวิจัย 
ยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี
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การด�าเนินงานด้านนโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	
และนวัตกรรม

จากการที่ส�านักนายกรัฐมนตรี ได้มีค�าสั่งที่ ๓๖/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) โดยมีนายก 
รัฐมนตรีเป็นประธาน และมีผู้อ�านวยการ สวทช. เป็น
กรรมการและเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 
เพือ่เปลีย่นผ่านประเทศไทยสู ่“ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” 
ด้วยนวัตกรรม สวทช. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนิน
งานต่างๆ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีผลการด�าเนิน
งานที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้

มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัย	 พัฒนา	 และ
นวัตกรรม

การผลักดนัมาตรการยกเว้นภาษีเงนิได้นติิบคุคล ส�าหรบั
ค่าใช้จ ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ๓๐๐%

คณะรฐัมนตรีมมีติเมือ่วนัที ่๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗ เหน็ชอบ 
ในหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ 
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
โดยเพิ่มจาก ๒๐๐% เป็น ๓๐๐% มีระยะเวลาการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่ก�าหนดเป็นเวลา ๕ ปี โดย 
เริม่ต้ังแต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒  
โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานตามที่ก�าหนดในร่าง 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า 
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการ 
ยกเว้นภาษเีงินได้นติิบคุคลส�าหรบัค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั 
และพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม) ตามท่ีกระทรวงการ
คลังเสนอ ดังนี้

๑. ให้ก�าหนดเพดานค่าใช้จ่ายของสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
ที่ภาคเอกชนสามารถน�ารายจ ่ายวิจัยพัฒนาและ 
นวัตกรรมมาขอลดหย่อนภาษีได้ ๓ เท่าของรายจ่ายจริง  
โดยให้ก�าหนดเพดานเป็น ๓ ขัน้ คอื (๑) บรษัิททีม่รีายได้
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท สามารถหักรายจ่ายได้ไม่เกิน 
ร้อยละ ๖๐ ของรายได้หรือยอดขาย (๒) รายได้ส่วนท่ี 
เกิน ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท หักรายจ่าย
เพ่ิมเติมอีกได้ไม่เกินร้อยละ ๙ ของรายได้หรือยอดขาย  

และ (๓) รายได้ส่วนที่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท หักรายจ่าย
เพิ่มเติมอีกได้ไม่เกินร้อยละ ๖ ของรายได้

๒. ในการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้ใช ้รูปแบบ 
Self-Declaration ส�าหรับบริษัทที่เข้าเงื่อนไข ดังนี้ (๑)  
เป็นบรษัิทท่ีท�าวจิยัและพฒันานวตักรรมด้วยตนเอง หรอื
ด�าเนนิการวจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลยัและสถาบันวจิยัต่างๆ 
(๒) เป็นบริษัทที่เคยผ่านการรับรองโครงการวิจัยฯ จาก  
สวทช. มาแล้ว (๓) บริษัทที่มีคุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) 
ต้องได้รับการตรวจประเมินรับรองระบบ (System  
Audit) และขึ้นทะเบียนโดย สวทช. และ (๔) เมื่อได้รับ 
การตรวจรับรอง และขึ้นทะเบียนแล้วบริษัทสามารถยื่น
รับรองโครงการวิจัยท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาท เพื่อ 
ขอรบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีพร้อมกบัการยืน่ช�าระภาษี
เงินได้นิติบุคคลประจ�าปีได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ  
Pre-approval

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการ  เพื่อยื่นขอใช้
สิทธิประโยชน์ในรูปแบบ Self-Declaration เพื่อรองรับ 
การให้บรกิารแก่ภาคเอกชนภายหลงัท่ีพระราชกฤษฎกีา 
ดงักล่าวประกาศใช้ และจะน�าเสนอกรมสรรพากรเพือ่ให้ 
ความเห็นชอบ และน�าไปจัดท�าประกาศกระทรวง 
การคลังต่อไป

สร้างตลาดนวัตกรรมภาครัฐ

การจัดท�าบัญชีนวัตกรรมไทย โดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) มีมติเมื่อวันที่ ๑๑  
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในการส่งเสรมิให้คนไทยใช้สนิค้าไทย
ที่มีคุณภาพเทียบเคียงต่างประเทศผ่านการข้ึนบัญชี 
นวัตกรรมไทย โดยให้ สวทช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
การข้ึนบัญชีนวตักรรมไทย โดยให้ภาครฐัจดัซ้ือสนิค้าหรอื
บริการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๑๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณท่ีได้รบั ส�าหรบั
จดัซือ้หรอืจดัหาสนิค้าหรือบรกิารนัน้ๆ โดยวธีิกรณพีเิศษ  
และให้ข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยได้ไม่เกิน ๘ ปี เพื่อให้
เอกชนไทยมีตลาดรองรับและเริ่มแข่งขันได้ ทั้งนี้ สินค้า 
หรอืบรกิารนวตักรรมใดท่ียงัไม่ได้มาตรฐานให้เร่งขอรับรอง 
มาตรฐาน เพื่อขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ส�าหรับกรณี
นวตักรรมไทยทีผ่ลติโดยหน่วยงานรฐั อาจผ่านหรอืยงัไม่ 
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน หรือยังไม่มีภาคเอกชนรับไป

การดำ เนินงานตามนโยบายของรัฐเพื่อขับเคลื่อน วทน. ของประเทศ



 
 
 
 

รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลิตให้ขึน้เป็นบญัชสีิง่ประดษิฐ์ไทย เพือ่สนบัสนนุให้เกดิ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

คณะอนุกรรมการก�าหนดความต้องการของภาครัฐที่ใช ้
นวัตกรรมไทย ได้ด�าเนินการรวบรวมรายการสินค้าหรือ
บริการนวตักรรมไทยทัง้สิน้ ๑,๓๒๒ รายการ และได้มอบ 
หมายให้ สวทช. ท�าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทย และมอบหมายส�านักงบประมาณ (สงป.) เป็น 
หน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการ
นวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้ง จัดท�า 
และประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ทั้งนี้ สวทช. ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบติัผลงานนวตักรรมท่ีขอ 
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีผลงานที่ผ่าน 
การพิจารณาพร้อมน�าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ข้ึน 
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จ�านวน ๑๖ รายการ ทั้งนี้ 
ผู ้ประกอบการไทยหรือสถาบันวิจัยที่มีผลิตภัณฑ์หรือ 
บริการที่ผลิตขายในท้องตลาดได้แล้วสามารถเสนอผล
งานนวัตกรรมเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทยได้ผ่านเว็บไซต์ 
www.innovation.go.th

การจดัมหกรรมนวตักรรมไทย สวทช. ร่วมจดังานและจดั 
แสดงผลงานต่างๆ ที่ส�าคัญ อาทิ (๑) การจัดแสดง
นทิรรศการผลงานนวตักรรมและเทคโนโลยไีทย ในหวัข้อ  
“นวตักรรมและเทคโนโลยไีทยเพ่ือ SMEs และเกษตรกร” 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ สวนสนประดิพัทธ์ 
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘  
มนีาคม ๒๕๕๘ มผีลงานเข้าร่วมแสดงจาก ๑๔ กระทรวง 
รวมประมาณ ๓๓๐ รายการ (๒) การจัดมหกรรมตลาด 
นัดนวัตกรรมด้านการแพทย์ไทย ในหัวข้อ “MEDiThai 
Fair ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์” 
ในวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ฮอลล์ ๙ อาคาร 
อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยเป็น 
การจัดแสดงผลงานวจัิยผลติภณัฑ์ ยา เวชภณัฑ์ เครือ่งมอื 
แพทย์ สมุนไพร เครื่องส�าอาง และนวัตกรรมทาง 
การแพทย์สาธารณสุข ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักวิจัย
พัฒนา ผู้ประกอบการ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์การแพทย์และ
สาธารณสุขทั้งรัฐและเอกชนได้พบปะกัน ภายในงานม ี
การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมการแพทย์ฯ ประมาณ 
๑๙๕ รายการ มีทั้ งผลงานท่ีเป ็นผลิตภัณฑ์และ 

การสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งม ี
นวตักรรมและผลงานทีโ่ดดเด่น อาท ิบ้านส�าหรบัผูส้งูอายุ 
ระบบหุ่นยนต์ผ่าตัด หุ่นยนต์ดินสอมินิ หุ่นยนต์สอนเด็ก 
ออทิสติก และรถพยาบาลนาโน เป็นต้น

สวทช. ร่วมจัดแสดงผลงานในงานตลาดนัดนวัตกรรม 
ด้านการแพทย์ไทย ในหัวข้อ  

“MEDiThai Fair ผลติภณัฑ์จากแนวคดิ สิง่ประดษิฐ์ด้านการแพทย์”
ณ ฮอลล์ ๙ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สวทช. ร่วมจัดงานและจัดแสดงนิทรรศการ 
ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย ในหัวข้อ  

“นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร”
ณ สวนสนประดิพัทธ์ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
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สวทช. เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคมและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน

กจิกรรมการผลติและพฒันาก�าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การสร้างและพัฒนาบัณฑิตวิจัย/นักวิจัยอาชีพ	 เน้น 
การสร้างความเชือ่มโยงกบัคลสัเตอร์วจิยัและพฒันาของ 
สวทช. โดยมีการพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับการผลิต 
บณัฑิต เชือ่มโยงกบัสถาบันการศึกษาเพ่ือให้เกดิการแลก 
เปลี่ยนความรู ้และเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยให้กับ
นักศึกษา และเช่ือมโยงกับภาคการผลิตและบริการรวม 
ทั้งบริษัทเอกชน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. 
สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิต 
ศกึษา (ปรญิญาโท-เอก) และหลงัปรญิญาเอก จ�านวนทัง้
สิ้น ๕๒๘ ทุน โดยแบ่งออกเป็นทุนต่อเนื่อง ๓๓๑ ทุน 
และใหม่ ๑๙๗ ทุน มีผู้จบการศึกษาในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ จ�านวน ๖๓ คน นอกจากนี้ ได้สนับสนุนทุนวิจัย 
หลังปริญญาเอกจ�านวน ๒๐ ทุน เข้าร่วมด�าเนินงานใน
ห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ

การพัฒนาเดก็และเยาวชน	ทีม่ศีกัยภาพสงูและส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยการสร้าง  
“หัวรถจักร” เฟ้นหา บ่มเพาะ และผลักดันเข้าสู่อาชีพ 
วจิยั เตรยีมความพร้อมให้กบัเดก็และเยาวชนทีจ่ะเตบิโต 
ไปเป็นฐานก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ศักยภาพสูงให้กับประเทศ ภายใต้การสนับสนุนทุน 
การศึกษา การวิจัย และการท�ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้ 
กับเยาวชนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยสี�าหรบัเดก็และเยาวชน (JSTP) ระยะยาว 
๒๖๓ คน

สวทช. ด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยคีวบคูไ่ปกบัการวจิยัและพฒันา ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาเดก็และเยาวชน โดยเน้นการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบของโครงการฝึกอบรม สัมมนา ปลูกฝัง 
ความรู้ และกระบวนการเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่กระตุน้ให้สงัคมมคีวามสนใจ มคีวามรูค้วามเข้าใจ  
ตลอดจนตระหนักถึงความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�าให้ประชาชนไทยมีความสนใจในวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และมีการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผลการด�าเนินงานใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

นักศึกษาทุน สวทช. เข้าร่วมโครงการการทูตเชิงเศรษฐกิจ  
“น�าวิทยาศาสตร์สู่เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถประเทศไทย” ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

เยาวชน JSTP ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม 
ค่ายโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ๒๕๕๗ 

จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
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การพัฒนาครู	 เน้นการสร้าง “ตัวคูณ” ที่เชื่อมโยงกับ 
การพฒันาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีดก็ 
และเยาวชน โดยจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ พัฒนา
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให ้กับครู
วิทยาศาสตร์ รวม ๑,๓๐๗ คน การด�าเนินการเน้น 
การท�างานร่วมกบัเครอืข่าย เพือ่ให้เกดิการขยายผลในวง 
กว้าง โดยน�าองค์ความรูแ้ละหลกัสตูรต้นแบบทีพ่ฒันาขึน้
มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์
น ้อยร ่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
และหน่วยงานพันธมิตร เพื่ออบรมครูปฐมวัยให้มีความรู้ 
และรู ้จักการใช้สื่อประกอบการเรียนรู ้เพื่อกระตุ ้น 
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย และ
กิจกรรมพัฒนาครูเครือข่ายเน้นการท�างานร่วมกับ 
หน่วยงานพันธมิตรที่มีเครือข่ายครู/โรงเรียน อาทิ ครู
เครือข่ายสถาบนับณัฑติศึกษาจฬุาภรณ์ เพือ่ดงึเครอืข่าย 
ครูเข้ามารับการถ่ายทอดความรู้ และน�าความรู้ที่ได้รับ 
กลับไปใช้ในชั้นเรียน เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตะลุยวนัเดก็...บ้านวทิยาศาสตร์สรินิธร	ประจ�าปี	๒๕๕๘

สวทช. จัดกิจกรรมตะลุยวันเด็ก ประจ�าปี ๒๕๕๘ เมื่อ 
วันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
และกระตุน้ความคดิสร้างสรรค์ทางด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยรูปแบบการจัดงานมีทั้งการแสดงของ 
เยาวชนจากโรงเรียนที่ เข ้าร ่วม และกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรม The Star...เด็ก 
น้อยส่องดวงดาว...ไขปรศินาดวงดาวบนฟากฟ้า กจิกรรม
หนนู้อยท่องโลกอาชพีนกัวทิยาศาสตร์ กิจกรรม Origami 
Spectrometer จากอะตอมถึงดวงดาว กิจกรรมจุด
ประกายวิทยาศาสตร์รอบตัวกับ โพลิเมอร์...เธอเปลี่ยน 
ไป สารเคม.ี..หรรษา และกจิกรรมเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์จาก
ธรรมชาตกิบัการส�ารวจสวนผกัหลงับ้านวทิย์ เป็นต้น โดย 
มีเยาวชนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๓,๓๒๙ คน จาก ๑๖ 
โรงเรียน

งานประชุมวิชาการประจ�าปี	สวทช.	ประจ�าปี	๒๕๕๘
(NSTDA	Annual	Conference:	NAC	2015)

สวทช. จัดงานประชุมวิชาการประจ�าปี ๒๕๕๘ ระหว่าง
วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อุทยาน 
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน�้าพระทัยองค์
สิรินธร” เพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็น 
รูปธรรมทั้งการน�าไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิจัยท่ี 
เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเจริญให้กับ

เยาวชน JSTP เข้าร่วมกิจกรรมการน�าเสนอ 
ผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral presentation)  

ระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการ  
The 13th International Conference on  

Liquid Atomization and Spray Systems (ICLASS 2015) 
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

ณ นครไถหนัน ประเทศไต้หวัน
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ประเทศ โดยมุ่งเน้นการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไปใช้ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
เกษตร ความหลากหลายทางชวีภาพ การผลติและบรกิาร  
การสัมมนาวิชาการมีหัวข้อท่ีน่าสนใจ อาทิ การปฏิรูป
โครงสร้างภาคเกษตรของประเทศ เกษตรอัจฉริยะ  
Life-cycle assessment กับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วย 3D  
Printing เป็นต้น นิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช.  
นิทรรศการนวตักรรมและเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่าง 
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ และเครือข่ายพันธมิตร 
ภายใต้แนวคิด Food Innovation Network (FIN)

นอกจากน้ี ยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เยี่ยมชมห้อง
ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. และเครือข่าย 
พนัธมติร อกีทัง้จดักจิกรรมและการเยีย่มชมเพือ่เยาวชน
และผู้ปกครอง และจัดมหกรรมการรับสมัครงานด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair) โดยบริษัท
ชั้นน�ามาร่วมออกบูธรับสมัครงานกว่า ๑๐๐ บริษัท เพื่อ 
สนับสนุนให้ประเทศไทยมบุีคลากรในสายวชิาชพีทีเ่กีย่ว
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้า 
ร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจ�าปี ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น 
๗,๒๕๑ คน

ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย	ครั้งที่	9
Asian	Science	Camp	2015	(ASC	2015)

สวทช. ร่วมกบัมลูนธิส่ิงเสริมโอลมิปิกวชิาการและพฒันา 
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 
นราธวิาสราชนครนิทร์ (สอวน.) สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคม 
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็น 
เจ้าภาพจัดงาน ASC 2015 ระหว่างวันที่ ๒–๘ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยดึง ๗  
นักวิทยาศาสตร์โนเบลและช้ันน�าของโลกเป็นวิทยากร 
พร้อมร่วมกิจกรรมกับ ๒๕๕ เยาวชนจาก ๒๘ ประเทศ
ในแถบเอเชียแปซิฟิก (เยาวชนไทย ๔๐ คน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน-
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ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมาย ุ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพือ่เปิด 
โอกาสให ้ เยาวชนที่ มี ความสามารถพิ เศษด ้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แสดงความสามารถ ได ้
แลกเปลีย่นความคิดเหน็กบันักวทิยาศาสตร์ระดบัโลก อกี
ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันด ี
ระหว่างเยาวชนในภมูภิาคเอเชยี และท�าให้นานาประเทศ 
รู้จักประเทศไทยมากขึ้น

STEM	Day	2015
“เรยีนรูใ้ห้สนกุ	ฝึกคดิแบบสะเตม็	เตมิเตม็ทกัษะชีวติ”

สวทช. ร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
ในโครงการ “ส่งเสริมการใช้ศักยภาพด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่ขบัเคลือ่นนวตักรรมโดย 
การยกระดับและทกัษะความรูด้้าน STEM ให้แก่ นกัเรยีน 
ครู และบุคลากรวัยท�างาน” โดยได้พัฒนาต้นแบบสื่อ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตรการจัดอบรม และแนวทาง
การจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมและครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย 
ได้แก่ เยาวชน ผูป้กครอง ครู ตลอดจนบคุลากรวยัท�างาน 
ได้มากกว่า ๑๒,๐๐๐ คน จึงน�าไปสู่การจัดงาน STEM 
Day 2015 ขึน้ระหว่างวนัที ่๑๙–๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพือ่ 
กระตุ้นและส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง เยาวชน เครือข่าย
ภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ใน
ศาสตร์ ๔ ด้านคือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ 
คณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยน�าความรู้ต่างศาสตร์
มาเชื่อมโยงกันและน�าสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง ที่ต้อง 
วางแผน แก้ปัญหา ลงมือท�า จนเกิดเป็นวิธีการหรือ
กระบวนการทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจน รวมทัง้เพือ่พฒันาและ 
ส่งเสรมิศกัยภาพครูแกนน�าผูส้อนสะเต็มศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีครู นักเรียน และผู้สนใจในวงการสะเต็มศึกษาเข้า
ร่วมงานกว่า ๔๐๐ คน ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ  
การบรรยายพิเศษเรื่อง สะเต็มศึกษากับการเรียน 
การสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และเรื่องทิศทางของสะเต็ม
ศกึษาในประเทศไทย โดยผูท้รงคุณวฒุทิางด้านการศกึษา

และเยาวชน นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงาน 
ต่างๆ การประชมุปฏบิตักิารทีเ่ป็นเวทใีห้ครูน�าเสนอ และ
แลกเปลี่ยนผลงานที่ได้ด�าเนินงานจัดกิจกรรมสะเต็ม 
ศกึษาในชัน้เรยีน และการแนะแนวอาชพีด้านสะเตม็จาก
ฑูตสะเต็ม เป็นต้น

กจิกรรมโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�าร	ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้มี 
การพฒันาศกัยภาพบคุลากร คร ูและนกัเรยีนในโครงการ  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในชนบท ผ่านกิจกรรมการฝึก
อบรม อาทิ การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�าหรับนักเรียนในชนบทและสามเณรใน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงการ การซ่อมบ�ารงุรกัษาเครือ่งคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น  
การประยุกต์ใช้ไอซีทีส�าหรับมุสลิมศึกษา เป็นต้น รวม
ประมาณ ๑๒-๑๕ ครั้งต่อปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มี 
นกัเรยีนและสามเณรทีผ่่านโครงการได้รบัคดัเลอืกให้เข้า
เรยีนต่อมหาวทิยาลยัในโควต้าพเิศษจ�านวน ๑๕ คน จาก
การเข้าค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จ�านวน ๕ คน เข้าศึกษาต่อคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ จ�านวน  
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๗ คน และมีสามเณร ๓ รูป ได้รับรางวัลประยุกต์ใช ้
นวตักรรมดเีด่นจากการประกวดโครงงานทีจ่ดัโดสถาบนั 
ปัญญาภิวัฒน์

นอกจากนี้ โครงการได้จัดท�าเอกสารเผยแพร่เพื่อเป็น 
ประโยชน์ในมมุกว้าง เช่น จดัท�าชดุกจิกรรมเรยีนรูร้ะดบั
ประถมศึกษา เรื่องรู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และจัด 
ท�าสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนชุดกิจกรรมฯ โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานจ�านวน ๕ แห่ง  
ได้แก่ บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า 
ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย บรษิทั เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลติ  
จ�ากัด และบรษัิท ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั 
(มหาชน) และได้รับความร่วมมือด้านวิชาการจาก 
หน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สมาคมธรณีวิทยาแห่ง 
ประเทศไทย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรม
อุตุนิยมวิทยา เพ่ือให้ครูสามารถน�าชุดกิจกรรมฯ ไป
ประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอนรายวชิาต่างๆ เพือ่ให้เดก็ 
และเยาวชนเข ้าใจถึงสาเหตุการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ พายุ  
อุทกภัย ภัยแล้ง และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
อาจจะเกดิขึน้ได้ โดย สวทช. ได้มอบชดุกิจกรรมฯ จ�านวน 
๑๐,๐๐๐ ชุด ให้แก่ โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยี 
สารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนอื่นๆ ที่ 
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ จ�านวน ๑,๒๐๐ โรงเรียน รวม
ทั้ง ได้น�าเนื้อหาในชุดกิจกรรมฯ ไปจัดการเรียนการสอน 
ให้แก่นักเรยีนโรงเรยีนวงัไกลกงัวล ถ่ายทอดสดการเรยีน
การสอนผ่านระบบการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมไปยงั 
โรงเรียนปลายทาง โดยบูรณาการไปในวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซ่ึงมี
โรงเรียนสมาชิกประมาณ ๓๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศไทย 
อีกทั้ง สวทช. ยังจัดท�างานวิจัยเรื่อง “การพัฒนา 
คณุลกัษณะผู้เรยีนยุคใหม่เพ่ือรองรับการปฏรูิปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง ด้วยการบูรณาการไอซีทีจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงการ”  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สภาการศึกษา และได้เผยแพร่รายงานการวิจัยไปยัง
โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ จ�านวน ๒,๐๐๐ เล่ม

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ
ของคนพิการ มีการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส�าหรับนักเรียนพิการ จ�านวน ๔ ครั้ง โดยมี 
วตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาองค์ความรูใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีตอบสนองต่อ 
การเรียนรู้ของนักเรียนพิการ และเปิดโอกาสให้นักเรียน
พกิารได้พฒันาการเรยีนรู ้ฝึกฝนทกัษะและกระบวนการ
คิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อศักยภาพในการเรียนรู้ของ
นักเรียนพิการ ประกอบด้วย ค่ายวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยสี�าหรบันกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกาย
และการเคลื่อนไหว ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ค่าย 
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีส� าหรับนักเรียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางสติปัญญา และค่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสี�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการมอง 
เหน็ โดยมคีรแูละนกัเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๓๒๓ 
คน นอกจากนี ้มกีารจดักจิกรรมค่ายการสือ่สารเสรมิและ 
ทางเลือกอื่นส�าหรับนักเรียนพิการทางกายและ 
การเคลื่อนไหวที่มีข้อจ�ากัดในการสื่อสาร จ�านวน ๑ ครั้ง 
มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๔๐ คน รวม 
ทั้งการจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้กับครูในโครงการใน
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอ�านวย 

กิจกรรมภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
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ความสะดวกมาช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนพิการ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและติดตาม
การพฒันากรณศีกึษาพระราชทาน จ�านวน ๑๓ ราย เพือ่ 
พฒันาศกัยภาพให้คนพกิารสามารถท�ากจิกรรมต่างๆ ใน 
ชีวิตประจ�าวันได้ดีขึ้น

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	
สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลย ี
สารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัด
อบรมคอมพวิเตอร์ด้านมลัตมิเีดยีให้แก่ครแูละเจ้าหน้าที่ 
ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จ�านวน ๓ ครั้ง 
๘๘ คน และอบรมให้แก่เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรม 
เด็กและเยาวชน จ�านวน ๓ ครั้ง ๑๗๕ คน โดยมีการจัด
ค่าย “สร้างสรรค์งานการ์ตูนเพือ่ผลติสต๊ิกเกอร์ไลน์” เพือ่ 
ให้เยาวชนน�าความสามารถพื้นฐานด้านออกแบบวาด
การ์ตูนมาใช้พัฒนา LINE Sticker เพื่อให้มีโอกาสสร้าง 
รายได้ด้วยตนเองได้ อนัจะส่งผลให้เยาวชนได้มคีวามภาค
ภูมิใจ สร้างเสริมทัศนคติด้านบวกต่อตนเองและสังคม 
ทั้งนี้ หลังจากการอบรมดังกล่าวเยาวชนในศูนย์ฝึกและ
อบรมเดก็และเยาวชนบ้านบงึ ได้สร้าง LINE Sticker และ 
วางจ�าหน่ายใน LINE Store จ�านวน ๒ ชุด ได้แก่ ชุดเด็ก
ร้ายวัยซ่า และชุดแก๊งวายร้าย

การจัดท�าหนังสือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-	
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสฉลอง	
พระชนมายุ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘

หนังสือ	“๖๐	พรรษา	รัตนราชสุดา	วิทยาปริทรรศน์”

สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลย ี
สารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จัดท�าหนังสือ “๖๐ พรรษา รัตน- 
ราชสดุา วิทยาปรทิรรศน์” โดยรวบรวมผลการด�าเนนิงาน 
โครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีที่ สวทช. ด�าเนินการประสานงาน และมีส่วน 
ร่วม ซึ่งจ�าแนกเนื้อหาเป็น ๓ กลุ่มหลัก คือ การพัฒนา 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ 
พฒันาผูด้้อยโอกาส ซึง่มผีลด�าเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรม
เนือ่งจากได้รบัความร่วมมอืจากพนัธมติรเป็นจ�านวนมาก 
ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน

หนังสือปาฐกถาและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สวทช. ได้จัดพิมพ์หนังสือ “รวมปาฐกถาและพระราช 
นิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 

กิจกรรมภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กุมารี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยรวบรวม 
ปาฐกถาที่ทรงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีบัการพฒันาด้านต่างๆ และพระราชนพินธ์ที ่
เก่ียวข้อง โดยจ�าแนกเป็นด้านการศึกษา ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับการพัฒนาภาพรวม ด้านเยาวชนไทย 
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีกับการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส และด้านการใช้
ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม อันจะเป็นข้อมูลและแหล่ง 
เรียนรู้ส�าคัญให้ทราบถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระ
มหากรุณาธิคุณในการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
ในสงัคม เพือ่ให้เขาเหล่านัน้มโีอกาสทัง้ในการศกึษาและ 
การประกอบอาชีพที่ดีขึ้น สามารถเป็นก�าลังส�าคัญใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป

หนังสือการ์ตูน	“ปังปอนด์	ตะลุยโลกวิทย์	พิชิตไอที”

สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลย ี
สารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จัดท�าหนังสือ “ปังปอนด์ ตะลุยโลก 
วิทย์ พิชติไอท”ี โดยถ่ายทอดพระราชกรณยีกจิในสมเดจ็ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เล่าเร่ืองผ่านตัวการ์ตูน 
ปังปอนด์ จ�านวน ๕ เรือ่ง ได้แก่ เจ๋งสดุๆ นกัวทิยาศาสตร์ 
ไทยไปร่วมงานที่เซิร์น ท่องดินแดนขั้วโลกใต้ผจญภัยใน
แอนตาร์กติกา eDLTV เรียนด้วยตัวเองก็เก่งได้ น่าทึ่ง 
อุปกรณ์ไฮเทคช่วยคนพิการท�างานได้ และโซลาร์เซลล์
แสงสว่าง...น�าความรู้ ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีภาพการ์ตูนที่ 
สนุก สีสันสดใส และปิดท้ายด้วยบทสรุปสาระน่ารู้ท่ีมี
ประโยชน์

กิจกรรมสนองพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตน-	
ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในการส่งเสริม	
นักวิทยาศาสตร ์รุ ่นใหม ่ของไทยให ้ก ้ าวสู ่ เวที
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล

โครงการการคดัเลอืกผูแ้ทนเข้าร่วมการประชมุผูไ้ด้รบั	
รางวัลโนเบล	 ณ	 เมืองลินเดา สวทช. ได้รับสนอง 
พระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช 
กมุาร ีท่ีทรงมพีระประสงค์ให้นสิติ นกัศกึษา นกัวจิยั และ 
นักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อเปิด 
โลกทัศน ์ทางวิชาการ อีก ท้ังได ้มี โอกาสเรียนรู  ้
ความก้าวหน้าทางวทิยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริง
ของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล
ในอดีตจ�านวนมาก ท่ีได้รับเชิญให้มาน�าเสนอผลงานใน 
การประชุม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. ได้ด�าเนิน 
การประกาศรับสมัครและคัดเลือกนิสิต นักศึกษา  
อาจารย์นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในสาขาเคมี 
ฟิสิกส์ และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทน 
ของประเทศไทย เข้าร่วมกจิกรรมการประชมุดงักล่าว ณ 
เมอืงลินเดา ประเทศสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีระหว่าง 
วนัที ่๒๘ มถินุายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทัง้นี ้หลงัจาก  
สวทช. และผู้แทนสมาชิกมูลนิธิฯ ได้ท�าการคัดเลือกผู้ที่ 
มีคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้นแล้ว จึงน�าความขึ้นกราบ
บังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในข้ันตอน
สดุท้ายต่อไป โดยตัวแทนประเทศไทย ได่แก่ นายอธปัิตย์  
มะโนยานะ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นายภัทรเกียรติ  
แสนคงสขุ (จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) นางสาวทพิย์ร�าไพ  
ธรรมมงกุฎ (ไบโอเทค สวทช.) นายอนุพงศ์ ตั้งพีรชัยกุล 
(Harvard University) ดร. อัชฌา กอบวิทยา (เนคเทค  
สวทช.) และ ดร. ปัญชิกา ปรังเขียว (มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่)

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น สวทช. ได้รับสนอง 
พระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีทีท่รงมพีระราชประสงค์ให้นกัศกึษา และครฟิูสกิส์ 
ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ 
CERN Summer Student Programme และ CERN 
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Physics High School Teacher Programme ซึ่งจะ 
จัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี เพื่อพัฒนาความรู้ และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรม
วชิาการกบันักศึกษา คร ูและนักฟิสกิส์ทีม่ชีือ่เสยีงจากทัว่ 
โลก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. ได ้ด�าเนิน 
การประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา/ครูด้าน
ฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อน ณ เซิร์น กรุง 
เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 
- กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีการคัดเลือกรายช่ือผู้แทนใน 
เบื้องต ้น แล ้วน�าความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมี 
พระราชวนิจิฉยัคดัเลอืกในขัน้สดุท้าย โครงการนกัศกึษา
ภาคฤดูร ้อนเซิร ์น จัดขึ้นโดย The European  
Organization for Nuclear Research (CERN) มี
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๗๕ คนจาก ๘๐ 
ประเทศทั่วโลก

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี	 (DESY	 Summer	
Student	 Programme) สวทช. มีความร่วมมือกับ 
สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ใน
การคดัเลอืกนกัศกึษาเข้าร่วมปฏบิตักิารวจิยัภาคฤดรู้อน  
ณ สถาบันวิจัยเดซี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่าง
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยม ี
การคัดเลือกรายชื่อผู้แทนในเบื้องต้น แล้วน�าความข้ึน 
กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีเพ่ือทรงมพีระราชวินิจฉยัคัดเลอืกในข้ันสดุท้าย  
ในปี ๒๕๕๘ ตัวแทนประเทศไทย ได้แก่ นายชัยโรจน์  
ปิยะกุลวรวัฒน์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) และนางสาวรุ้ง

พลอยพัณ เขียวแก้ว (มหาวิทยาลัยมหิดล) นายธนัช 
ศังขะกฤษณ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และนาย 
อนุพงษ์ สุขี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ท้ังนี้ โครงการ
นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีได้จัดประชุมความร่วมมือ 
ระหว่างสถาบันเดซี สวทช. และ สซ. ในการน�าเสนอ 
ผลการประเมินการด�าเนินงานโครงการนักศึกษาภาค 
ฤดรู้อนเดซขีองประเทศไทย ในระยะเวลา ๑๓ ปี (๒๕๔๖ 
- ๒๕๕๘) โดยผลการด�าเนินงานเป็นไปด้วยดี นอกจากนี้  
สถาบันเดซีจะมีการท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
(MOU) ร่วมกับ สวทช. และ สซ. ต่อไปในระยะที่ ๔  
(๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) เพื่อร่วมสนับสนุนนักศึกษาจาก 
ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการวิจัยภาคฤดูร้อน  
ณ สถาบันเดซีต่อไป

การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศ	
ไทย	ครั้งที่	๑๔	ประจ�าปี	๒๕๕๘
(Thailand	IT	Contest	Festival	2015)

เนคเทค สวทช. จัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๑๔” หรอื Thailand  
IT Contest Festival 2015 เพื่อสร้างเด็กไทยหัวใจไอที  
เป็นเวทีจดุประกายความคดิ ความฝัน สร้างแรงบันดาลใจ  
เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากท่ัวประเทศท่ีมีความคิด

นายกฤตภาส ภักดีทศพล นายปริญญา การีซอ และ 
นายพีรัช บุญโชคช่วย นักศึกษาตัวแทนประเทศไทย

เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น  
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

คณะผู้บริหารจากสถาบันเดซี และคณะผู้แทนประเทศไทย 
ร่วมหารือความร่วมมือโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี  

ณ สถาบันเดซี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
เมื่อวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
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สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไอที และ 
ซอฟต์แวร์มาประชันความสามารถเพื่อเฟ้นหาความเป็น
สุดยอด โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทนเข้า 
แข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป งาน Thailand IT  
Contest Festival 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย ์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  
กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศ	
ไทย	 ครั้งที่	 ๑๗	 (The	 Seventeenth	 National		
Software	Contest:	NSC	2015) ด�าเนินการรับสมัคร 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา คัดเลือกข้อเสนอโครงการ และ
มอบทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ โปรแกรม 
เพ่ือความบันเทิง โปรแกรมเพื่อช่วยเหลือคนพิการ 
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น ชิงรางวัลถ้วย 
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี โดยเยาวชนจากโครงการ NSC 2015 ได้เป็น 
ตวัแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับนานาชาติและได้รบั
รางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ

•  เยาวชนจากโครงการ NSC 2015 ได้รับรางวัลชนะ
เลศิ อนัดบัที ่๒ จากการประกวดโครงงานสิง่ประดษิฐ์ 
ส�าหรับคนพกิารและผูส้งูอาย ุ(Student Innovation 
Challenge: SIC 2015) ในการประชุมวิชาการ 
นานาชาติ the 9th international Convention on 
Rehabilitation Engineering and Assistive  
Technology (i-CREATe 2015) ระหว่างวันที่ ๑๑-
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศสิงคโปร์ และรางวัล 
ชนะเลศิ Tangible Technology Award และ Grand 
Prize จาก VT KnowledgeWorks Global Student  

Challenge เมือ่วนัท่ี ๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา จากผลงาน Visionear (อุปกรณ์สวมใส่ 
ส�าหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น) คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

•  เยาวชนจากโครงการ NSC 2015 เป็นตวัแทนประเทศ 
ไทยเข้าร่วมงาน Asia Pacific ICT Alliance Awards  
(APICTA) 2015 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ได้
รับรางวัลรองชนะเลิศ (Merits Awards) จ�านวน ๒ 
รางวัล ได้แก่ ผลงาน Visionear จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลในประเภท 
Tert iary Students Projects และผลงาน  
Chaturamal จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร ์
คอนแวนต์ ได้รับรางวัลในประเภท Secondary 
Students Projects

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ ่นเยาว	์	
ครั้งท่ี	 ๑๗	 (The	 Seventeeth	 Young	 Scientist		
Competition:	 YSC	 2015) ด�าเนินการรับสมัคร 
นักเรียน คัดเลือกข้อเสนอโครงการ และมอบทุนพัฒนา
โครงการ ในสาขาต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด SIC2015  
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2015

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศสิงคโปร์

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน  
Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) 2015 

ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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วิทยาศาสตร์พชื วทิยาการคอมพวิเตอร์ เคม ีคณติศาสตร์ 
เป็นต้น เพื่อสรรหาผู้ชนะเลิศ (อันดับที่ ๑) เป็นตัวแทน 
ประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel International 
Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ เมือง 
พติส์เบร์ิก มลรฐัเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา และ
รองชนะเลิศ (อันดับที่ ๒) เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด 
ในงาน International Sustanable World (Energy 
Engineering Environment) Project Olympiad 
(I-SWEEP) 2015 ณ เมืองฮิวสตัน มลรัฐเทกซัส ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา โดยเยาวชนจากโครงการ YSC 2015 ได้
รับรางวัลชนะเลิศอนัดับ ๓ ในสาขาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม  
ในงาน Intel ISEF จากผลงานการดัดแปลงโครงสร้าง 
Nano Membrane Compact จากคาร์บอนโพรง
เซลลูโลสที่ติดด้วยเม็ดสีคอมโพสิตกับ TiO2 (โรงเรียน 
สรุาษฎร์พทิยา) และได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดงจากงาน  
I-SWEEP จากโครงการการเปลี่ยนแปลงปริมาตรฟอง 
อากาศเพือ่การพฒันาแอปพลเิคชนัตรวจคณุภาพน�า้ด้วย
กล้องของอุปกรณ์พกพา (โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน)

การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 ครั้งที่	 ๑๔	
(The	Fourteenth	Youth’s	Electronics	Circuit	
Contest:	YECC	2015) ให้การสนับสนุน และร่วมกับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
จ�านวน ๑๖ แห่ง ในการจดัค่ายนกัอเิลก็ทรอนกิส์รุน่เยาว์  
และคัดเลือกตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จาก
ทัว่ประเทศมาร่วมการแข่งขนัประกอบวงจรอเิลก็ทรอนกิส์  
เพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอกนักประดิษฐ ์ที่ เป ็นนัก

อิเล็กทรอนิกส ์วัยเยาว ์ในการสร ้างสรรค ์อุปกรณ์  
“อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถ่ิน” โดยเยาวชนจากโครงการ 
YECC 2015 ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนต่อยอด 
ผลงาน “Easy Mushroom เครือ่งมือเพาะเหด็อตัโนมตั”ิ 
ในโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศ	
ไทย	ครั้งที่	8
8th	Thailand	Robot	Design	Contest	(RDC	2015)

เอ็มเทค สวทช. ร ่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และสถาบัน 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘  
หรือ RDC 2015 ในหัวข้อ “Rebuild the city: หุ่นยนต์
สร้างเมือง” เพื่อเป็นเวทีจุดประกายความคิด ความฝัน  
สร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากทั่ว
ประเทศที่มีความคิดสร ้างสรรค์ด ้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยมีาประชนัความสามารถเพือ่เฟ้นหาความเป็น
สุดยอด และเป ็นเวทีในการพัฒนาศักยภาพด้าน 
การออกแบบ วิศวกรรม และสร้างกลไกส�าหรับพัฒนา 
หุ ่นยนต ์ของเยาวชนไทย รวมท้ังเฟ ้นหาตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป โดย
เยาวชนจากการประกวด RDC 2015 ได้เป็นตัวแทน 
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 
IDC Robocon 2015 ณ ประเทศสงิค์โปร์ ซึง่ตัวแทนจากตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Intel ISEF 2015  

ณ เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
และงาน I-SWEEP  

ณ เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

เอ็มเท็ค จัดงาน RDC 2015 รอบชิงชนะเลิศ 
ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน�้า กรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
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ประเทศไทยได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 
ทีม MEC-JT (นายภาคภูมิ รุจิพรรณ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม Lime of Hope 
(นายพีรวิชช์ ศิริอุดมรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) และรางวัลออกแบบ 
ยอดเยี่ยม MECH-D Design Award ทีม Sponge Bob 
& Patrick (นายณัฐพล ยุบลเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ชัยภูมิ)

สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. ด�าเนินกจิกรรมเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ผลงาน 
ความส�าเร็จของการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรม 
การด�าเนินงานต่างๆ ภายใต้การด�าเนินงานของ ๔ ศูนย์ 
แห่งชาต ิและศนูย์บรหิารจดัการเทคโนโลยทีีต่่อยอดงาน 
วิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงสร้างความตระหนักด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สังคมไทยมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถกูต้องเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และเสริมสร้างพื้นฐานสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มุ ่งใช้
ภูมิปัญญาและความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ด�าเนินการเสริมสร้างความรู้
ผ่านสื่อโทรทัศน์ จ�านวน ๓ รายการ

๑.	รายการสารคดีสั้น	“พลังวิทย์	คิดเพื่อคนไทย	โดย	
สวทช.” (ความยาว ๑.๓๐ นาที) ออกอากาศทุกวัน 
จันทร์ พุธ และศุกร์ หลังข่าวภาคค�่า เวลา ๒๐.๑๕ น.  
ทางโมเดิร์น ไนน์ ทีวี จ�านวน ๑๕๐ ตอน มียอดผู้ชม 
ตอนละประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ คน

๒.	รายการ	“Science	Guide” (ความยาว ๓๐ นาที) 
ออกอากาศทกุวันหยุดนกัขัตฤกษ์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ 
น. ทางโมเดิร์น ไนน์ ทีวี ออกอากาศ จ�านวน ๑๒ ตอน 
มียอดผู้ชมตอนละประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ คน

๓.	 รายการ	 “สารคดี	 ทราบแล้ว...เปลี่ยนโลก” 
(ความยาว ๓๐ นาที) น�าเสนอผลงานท่ีนักวิจัย สวทช. 
น� า ค ว า ม รู ้ ด ้ า น วิ ท ย าศ าสต ร ์ แ ล ะ เ ทค โน โ ลย ี
เข้าไปช่วยพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่เป็น
ภูมิป ัญญาของคนไทย แพร่ภาพทางช่อง MCOT  
Family ทุกวันเสาร์ เวลา ๒๑.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. โดยเริ่ม 
แพร่ภาพตอนแรกเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มียอดผู้
ชมตอนละประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน



รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สวทช. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นนิคมวิจัยที่พร้อม
ด้วยโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึง่ 
รวมถึงพื้นที่เช่าคุณภาพสูง สิ่งอ�านวยความสะดวก และ
บริการทีต่อบสนองต่อความต้องการของธรุกจิเทคโนโลย ี
อย่างครบวงจร เป็นแหล่งรองรับการขยายกิจกรรมด้าน
วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
ได้ให้บริการเช่าพื้นที่แก่เอกชน เพื่อท�าวิจัยและพัฒนา 
เป็นส�านักงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ 
จ�านวน ๑๔๗ ราย คิดเป็นพ้ืนที่ ๔๑,๒๘๔.๗๖ ตาราง 
เมตร

วิเคราะห์	 ทดสอบ	 สอบเทียบมาตรฐานสากล	 และ
บริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ สวทช. มีส่วนร่วมใน 
การสร้างศกัยภาพและขดีความสามารถในการท�าวจิยัและ 
วิศวกรรมแก่ภาคเอกชน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่าง
ประเทศได้ โดยการบริการเทคโนโลยี วิเคราะห์ ทดสอบ 
ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และบุคลากรผู้ม ี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้ง มีการพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศ องค์ความรู้ และให้บริการสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ ใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. ให้บรกิารวเิคราะห์ ทดสอบ 

และสอบเทียบ ๔๑,๘๗๐ รายการ และให้บริการฐาน
ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการท�างานวิจัยและพัฒนา 
๑๐๑,๑๓๐ รายการ

เปิดตวัศนูย์ชวีวสัดปุระเทศไทย	เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	
ฐานชีวภาพ

ไบโอเทค สวทช. เปิดศูนย์ชวีวสัดปุระเทศไทย (Thailand  
Bioresource Research Center หรอื TBRC) ณ อาคาร 

 
 
 
 

ความสำเรจ็ในการด�าเนินงานใดๆ ย่อมต้องอาศยัจดุเริม่ต้นท่ีด ีเช่นเดยีวกนัความก้าวหน้าของการพฒันาวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของประเทศ ย่อมขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งที่จะน�าไปสู่การต่อยอดความรู้สู่การวิจัย และ 
น�าไปสู่ความส�าเร็จของประเทศ สวทช. ในฐานะองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ผลักดันและสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จึงได้ด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึง่ประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐานเชงิกายภาพ บรกิารวเิคราะห์ ทดสอบ สอบเทยีบระดบัมาตรฐานสากล 
การบริการข้อมูล สารสนเทศ และฐานข้อมูล โดยมีตัวอย่างการด�าเนินงาน และผลงานในปี ๒๕๕๘ ดังนี้

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
Ultra-high Resolution Scanning 

Electron Microscope (SEM)

สถิติการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ 
และบริการข้อมูลวิทยาศาสตร์
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กลุม่นวตักรรม ๒ อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย ศนูย์ 
ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) เป็นศูนย์บริการชีววัสดุที่มี
มาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทาง 
วิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในภาค
อุตสาหกรรม ด้วยระบบการบริหารจัดการชีววัสดุท่ี 
ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านการจัดเก็บรักษา 
ชวีวสัด ุการบรกิารฐานข้อมลูชวีวสัด ุและการด�าเนนิการ
ที่สอดคล้องรองรับกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดย 
มุ่งสร้างกลไกการพัฒนาฐานทรัพยากรจุลินทรีย์และ
เทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนา 
เศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึง  
และการใช้ประโยชน์จากจลุนิทรย์ีในภาคอตุสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) มีการด�าเนินงานแบ่ง
เป็น ๓ ด้าน คือ (๑) การบริการชีววัสดุพร้อมข้อมูลและ 
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ในระดับมาตรฐานของนานา 
ชาติ โดยเป็นศูนย์กลางการให้บริการชีววัสดุประเภท 
ต่างๆ เช่น จุลินทรีย์ ดีเอ็นเอ พลาสมิด โมโนโคลนอล
แอนตบิอด ีไฮบรโิดรมา เน้ือเยือ่สตัว์ และเน้ือเย่ือพชื รวม 
ทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววัสดุแบบครบวงจร 
(๒) การบริหารจัดการเครือข่ายคลังชีววัสดุของประเทศ 
และภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้มีการเก็บรักษาและศึกษา
วิจัยด ้านการใช ้ประโยชน์ชีววัสดุให ้ เหมาะสมกับ 

ความต้องการของอตุสาหกรรมท้ังระดบัภมูภิาค ประเทศ  
และท้องถ่ิน โดยสร้างความร่วมมือผ่านเครือข่ายศูนย์
จุลินทรีย์และชีววัสดุต่างๆ ท้ังในสถาบันการศึกษา  
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ทัง้ในและนอกประเทศ และ  
(๓) ฐานข้อมูลบูรณาการข้อมูลคลังชีววัสดุของประเทศ 
เพื่อสนับสนุนความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ 
ประโยชน์จากชีววัสดุได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี ้ศนูย์ชวีวสัดปุระเทศไทย (TBRC) ยงัให้บรกิาร 
ครอบคลมุ ๓ กลุม่งาน คือ (๑) กลุม่งานด้านชีววสัด ุได้แก่ 
รบัฝากและให้บรกิารชวีวสัด ุบรกิารด้านเทคนคิเกีย่วกบั 
การเกบ็รกัษาชวีวสัด ุการคดัแยกและจดัจ�าแนกจลุนิทรย์ี 
และบรกิารฝึกอบรมการเก็บรกัษาชวีวัสด ุการจัดจ�าแนก 
จุลินทรีย์ และการบริหารจัดการศูนย์ชีววัสดุ (๒) กลุ่ม 
งานด้านข้อมูลชีววัสดุ ได้แก่ เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูล
ชีววัสดุ บริการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบริหารจัดการ 
ข้อมูลชีววัสดุและการเชื่อมโยงข้อมูลของสมาชิกเครือ
ข ่ าย  พัฒนาและบริการระบบคอมพิ ว เตอร ์ ใน 
การวเิคราะห์ข้อมลูชวีวสัดทุีจ่�าเป็นต่องานวจิยั เชือ่มโยง 
ข้อมูลกับฐานข้อมูลชีววัสดุอื่นๆ ในระดับนานาชาติ และ
ฝึกอบรมการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ให้แก่สมาชิก 
เครือข่าย และ (๓) กลุ่มงานด้านกฎหมายชีวภาพ ได้แก่ 
การบรหิารจดัการด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนิน 
กิจกรรมของคลังชีววัสดุ และบริการให้ค�าปรึกษาด้าน 
กฎหมายชีวภาพ และฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์	 ขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ของประเทศ

ไบโอเทค สวทช. ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารและ
อาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation Center)  
ขึ้น ณ อาคารนวัตกรรม ๒ อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย เพ่ือเพิ่มศักยภาพและความสามารถใน 
การแข่งขันให้กบัภาคอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสตัว์ 
ของประเทศไทยโดยการบูรณาการความเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ 
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องในด้านต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก 
ให้อยู่ที่จุดเดียว โดยมีฐานเทคโนโลยีส�าคัญ ประกอบ 
ด้วย ฐานความรู ้และข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ 
เทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ และ
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การบรูณาการด้านคณุภาพและความปลอดภยัในอาหาร 
รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตใน 
ระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อการประเมินความเป็นไปได้
ทางธุรกิจ และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

การด�าเนนิงานของศนูย์นวตักรรมอาหารและอาหารสตัว์  
ประกอบด้วย ๔ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) การวิจัยและพัฒนา  
ใช้เทคโนโลยชีวีภาพสร้างนวตักรรมทีต่อบสนองต่อโจทย์ 
และความต้องการของภาคเอกชน ท้ังการคิดค้นและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการพัฒนาต่อยอดจาก 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นแล้ว ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง 
พาณิชย์ โดยมีแผนการด�าเนินงานที่มุ่งเน้นงานวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีจุลินทรีย์ต้นเชื้อบริสุทธิ์ การค้นหา 
เอนไซม์ทีม่ศีกัยภาพเพือ่ประยกุต์ในอตุสาหกรรมอาหาร
และอาหารสัตว์ การวิจัยด้านการผลิตสารมูลค่าสูง และ 
การใช ้ประโยชน ์ โปรตีนจากวัสดุ เศษเหลือจาก
กระบวนการแปรรูปอาหาร เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 
ผลติภณัฑ์ ทัง้นี ้เป็นการท�างานวจัิยแบบก้าวกระโดด โดย
น�าเทคโนโลยีฐานและความสามารถของนักวิจัยมาใช้ใน 
การตอบโจทย์ภาคเอกชนอย่างแท้จริง (๒) การทดสอบ
และพฒันาระบบการผลติในระดบักึง่อตุสาหกรรม จนได้ 
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส�าหรับการทดลองในภาคสนาม 
และการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ซึ่งจะผลักดัน 
ผลงานวิจัยให้สามารถถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์ ได ้ ร วด เร็ วและมีประ สิทธิภาพเ พ่ิม ข้ึน  
(๓) การจัดหาและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้าง
พนัธมติรวิจยัร่วมกบัหน่วยงานต่างประเทศ เป็นตวักลาง
จัดหาและปรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้เหมาะสม 
กบัผูป้ระกอบการไทย และ (๔) การให้บรกิารทางวชิาการ 
ในด้านการเป็นที่ปรึกษา การให้บริการด้านเทคนิค  
การให้บริการเช่าเครื่องมือส�าหรับภาครัฐและเอกชน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการฝึกอบรมเฉพาะทางให้
กับบุคลากร เพื่อยกระดับความสามารถทางเทคนิค ของ 
บคุลากรให้มคีวามเชีย่วชาญและทกัษะเพิม่ข้ึน ตลอดจน
การสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงเชิง 
ปริมาณ เพื่อก�าหนดเกณฑ์ควบคุมความปลอดภัยใน
อาหารตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางการผลิต

จากความต้องการของภาคเอกชนที่เป็นกลไกส�าคัญใน 
การผลักดันให้ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์

พัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีให ้ กับภาค 
อุุตสาหกรรมน�าไปใช้ประโยชน์ โดยมีงานวิจัยท่ีประสบ 
ความส�าเร็จและน�าไปใช้ประโยชน์ เช่น ด้านเทคโนโลยี
จุลินทรีย์ต้นเชื้อบริสุทธิ์ ได้แก่ ต้นเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 
ส�าหรับหมักแหนม และต้นเช้ือจุลินทรีย์บริสุทธิ์ส�าหรับ
ผลติผกักาดดองเปรีย้ว ด้านการผลติเอนไซม์ท่ีมศีกัยภาพ 
ในอตุสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ได้แก่ อาหารหมัก
ชีวภาพส�าหรับสัตว์ ผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวมส�าหรับสัตว์  
และการหมักน�้าปลาด้วยการประยุกต์ใช้เอนไซม์ ด้าน 
การผลิตสารมูลค่าสูง ได้แก่ การผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัว
จากจลุนิทรย์ี การผลติโพลแีซคคาไรด์จากจุลนิทรย์ี และ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้านนวัตกรรมอาหาร ได้แก่ คอล
ลาเจนชนิดผง ผลิตภัณฑ์โปรตีนไข่พาสเจอร์ไรซ์

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม	 เพ่ือ
อุตสาหกรรมไทย

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design 
& Engineering Consulting Service Center: DECC)  
เป็นหน่วยบริการภายใต้ทีเอ็มซี ให้บริการด้านวิศวกรรม 
ให้ค�าปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในด้าน 
การออกแบบและการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและ 
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมข้ันสูง ม ี
ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการค�านวณเข้า
มาช่วยในการออกแบบให้กบัภาคอตุสาหกรรม ตลอดจน 
บรกิารฝึกอบรมการวเิคราะห์ปัญหาการออกแบบ การผลติ  
และการบ�ารุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยี Computer- 
Aided Engineering (CAE) และการใช้ซอฟต์แวร์  
Computer-Aided Design (CAD)/Computer-Aided 
Engineering (CAE) และการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยงาน 
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังเป็น
แหล ่ ง เ ช่ือมโยงและพัฒนาฐานความรู ้ เ ก่ี ยวกับ 
การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การออกแบบ และผลิตงาน 
ทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของ
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ประเทศไทยให้กบัหน่วยงานวจิยั สถาบนัการศกึษา และ 
ภาคอุตสาหกรรม จนท�าให้หน่วยงานได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย มุ่ง 
เน้นการสร้างเครอืข่ายความรูก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องท้ัง
ในภาครฐัและเอกชน รวมทัง้สร้างพนัธมติรทางธรุกจิ เพ่ือ 
พัฒนาความสามารถในการประยุกต ์ใช ้และสร ้าง 
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางส�าหรับงานวิเคราะห์และแก ้
ปัญหาด้วยระเบยีบวธีิไฟไนต์เอลเิมนต์ทีเ่หมาะสมกับงาน 
ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การให้บริการของศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและ 
วิศวกรรม (DECC) แบ่งได้ดังนี้ (๑) การให้บริการพัฒนา
และแก้ปัญหาในงานด้านการออกแบบ กระบวนการผลติ  
และการบ�ารุงรกัษา แบ่งกลุม่การให้บรกิารพฒันาและแก้
ปัญหาในงานวิศวกรรม ได้แก่ งานออกแบบและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์และชิ้นส ่วน งานออกแบบและพัฒนา
กระบวนการผลิต และงานซ่อมบ�ารุง (๒) การพัฒนา 
ซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรม และอุตสาหกรรมเฉพาะ
กลุ ่ม ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางทั่วไปจนถึงขั้นสูง  
พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางทั่วไปจนถึงขั้นสูง ได้แก่ 
ซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมเพื่องานออกแบบ งานผลิต  
งานวิจัยและพัฒนา งานบ�ารุงรักษา งานขายและ 
การบริการ งานควบคุมอุปกรณ์ และอื่นๆ ให้กับ
อุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการใช ้คน ลดข้ันตอน 
การท�างานและลดความผิดพลาดจากคนท�างาน และ 
การท�านายปรากฏการณ์ฉพาะด้าน เพื่อให้การด�าเนิน 
ธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน และ (๓) การฝึก
อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ปัญหา 
การออกแบบ การผลิต และการบ�ารุงรักษา โดยใช ้
เทคโนโลยี CAE และการใช้ซอฟต์แวร์ CAD/CAE 
หลักสูตรอบรม อาทิ หลักสูตรการออกแบบ การพัฒนา
กระบวนการผลิต และการบ�ารุงรักษาผลิตภัณฑ์ 

เครื่องจักร และชิ้นงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี CAE งาน 
ฝึกอบรมส�าหรบับุคคลท่ัวไป/งานแก้ปัญหาทางวศิวกรรม 
และ In-house Training ตามความต้องการ เป็นต้น

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศของไทย	 (Thai	
National	Life	Cycle	Inventory	Database)

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory (LCI) 
Database) เป็นส่วนส�าคัญท่ีสุดในการประเมินผลกระ
ทบทางสิง่แวดล้อมตามหลกัการการประเมนิวฏัจักรชวีติ 
(Life Cycle Assessment: LCA) ทั้งการประเมิน 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint: CF) (ของ
ผลิตภัณฑ์ องค์กร และการบริการ) การประเมินวอเตอร์ 
ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint: WF) ของผลิตภัณฑ์ และ
การประเมินฟุตพริ้นท ์สิ่ งแวดล ้อมของผลิตภัณฑ์  
(Product Environmental Footprint: PEF) เป็นต้น 
ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ เหล่า 
นี้จะช ่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข ่งขันของ
อุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ท่ีมีแนวโน้มส่งเสริม 
การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ยิง่ข้ึน อย่างไรกต็าม หากต้องการให้การประเมนิผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมีความถูกต้อง  
น่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล จ�าเป็นอย่างยิง่
ที่จะต้องมีฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตในระดับท่ีสามารถเป็น 
ตัวแทนข้อมูลชุดนั้นๆ ที่มีคุณภาพดี ถูกต้อง และน่าเชื่อ
ถือด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยจะประสบ
ปัญหาที่ไม่สามารถจัดหาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตจ�านวน 
มาก ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/องค์กร/การบริการของ
ตนเอง เพื่อการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้

ด้วยเหตนุี ้เอม็เทค สวทช. จงึด�าเนนิการจดัท�าฐานข้อมูล 
วัฏจักรชีวิตระดับประเทศ อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ส�าคัญในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมาอย่าง 
ต่อเนื่อง จากการด�าเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา 
ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ส่งผลให้ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศท่ี 
เป็นข้อมูลจ�าเพาะของไทย (รวบรวมข้อมูลการผลิตจริง
จากผู้ผลิตหรือจากข้อมูลทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือ) แล้วกว่า 
๘๐๐ ฐานข้อมลู ครอบคลมุอตุสาหกรรมหลกัส�าคญัของ
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ประเทศ อาทิ พลังงาน ปิโตรเคมี ขนส่ง สิ่งทอ
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร เป็นต้น ปัจจบัุน ฐาน
ข้อมูลฯ เหล่านี้ ถูกน�าไปประยุกต์ใช้ในการค�านวณผล 
กระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อยื่นขอการรับรองฉลากสิ่ง
แวดล้อมประเภทต่างๆ แล้วเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์ (Carbon 
Footprint of Products: CFP) ที่ให้การรับรองโดย
องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 
หรอื อบก. ซึง่ปัจจุบนัมีผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการรบัรองแล้วก
ว่า ๑,๗๐๕ ผลิตภัณฑ์ จาก ๓๙๖ บริษัท ซึ่งผลกระทบ
จากการน�าฐานข้อมลูฯ ไปประยกุต์ใช้ในการจดัท�าฉลาก
สิง่แวดล้อมน้ี ช่วยลดการรัว่ไหลเงินตราออกนอกประเทศ
กว่า ๑,๗๐๐ ล้านบาท (ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘) นอกจากนี้ ฐานข้อมูลฯ เหล่านี้ ยังถูกน�าไปใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนในการวางแผนและจัดท�านโยบาย
ของหน่วยงานภาครฐัทีมุ่ง่สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนือกีด้วย 
อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย 
และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
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สวทช. กับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ผนึกก�าลังพันธมิตร	สร้างองค์ความรู้	เพื่อพัฒนาประเทศ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. มีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Under-
standing: MOU) กับหน่วยงานในต่างประเทศ จ�านวน  
๘ ฉบับ และบันทึกข้อตกลง (Agreement) ๖ ฉบับ กับ 
ประเทศต่างๆ จ�านวน ๗ ประเทศ ได้แก่ ญีปุ่น่ จนี ไต้หวนั 
มาเลเซยี อนิโดนิเซยี สหราชอาณาจักร และสหรฐัอเมรกิา  
โดยมรีายละเอยีดของการลงนามในบนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือ ดังนี้

๑.	 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราช
อาณาจกัร	ภายใต้โครงการ	Newton	Fund โดยมุง่เป้า 
งานวิจัย ๕ ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวภาพ  
(Health and life sciences) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
(environment and energy) เมืองในอนาคต (Future  
cities) อุตสาหกรรมเกษตร (Agritech) และนวัตกรรม
ด้านดิจิทัล (Digital) ภายใต้สามเสาหลัก ได ้แก่  
(๑) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย (People)  
(๒) การด�าเนนิโครงการวจัิยร่วม (Programme) และ (๓)  
การแปลงผลงานวจัิยสูก่ารสร้างนวตักรรม (Translation) 
ซ่ึงสาขาความร่วมมือท่ีสหราชอาณาจักรและไทยเห็น 

ชอบในการด�าเนินการร่วมกันเป็นสาขาแรก คือ Health 
and Life Sciences โดยมีหน่วยงานหลักขับเคลื่อน 
โครงการความร่วมมือนี้ ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) ส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) และ  
สวทช. โดยมีการแถลงเปิดตัวความร่วมมืออย่างเป็น 
ทางการภายใต้ชือ่ “Newton UK – Thailand Research 
and Innovation Partnership Fund” เมื่อวันที่ ๑๓  
มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�า 
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ในส่วนของ สวทช. ด�าเนินการความร่วมมือภายใต้สอง 
เสาหลกั คอื ด้านการพฒันาทรพัยากรบุคคลทางการวจิยั 
(People Pillar) และการด�าเนินโครงการวิจัยร่วม  
(Programme Pillar) ดงันี ้(๑) สวทช. ร่วมกบั สกว. และ  
The Royal Academy of Engineering ด�าเนนิโครงการ 
Leadership in Innovation Fellowships Programme 
เพื่อสร้างความสามารถให้นักวิจัยถ่ายทอดผลงานวิจัย 
และนวตักรรมสูต่ลาด รวมทัง้สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื
ระหว่างผูไ้ด้รบัทนุไทยและหน่วยงานพนัธมติรในสหราช 
อาณาจักร โดยมีระยะเวลาความร่วมมอืตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-
๒๕๖๒ และ (๒) สวทช. ร่วมด�าเนินโครงการ Collabo-
rative Research Fund, Joint Centres & Innovation 
Infrastructure Programme เพื่อสนับสนุนให้เกิด 
ความร่วมมือทางการวิจัยและวิชาการอันจะน�ามาซึ่ง 
ประโยชน์ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าระหว่าง
บุคลากรวิจัยของประเทศสมาชิก โดย สวทช. สนับสนุน 
ความร่วมมอืใน ๒ สาขาย่อย ได้แก่ ความร่วมมือวจิยัด้าน
สุขภาพ ร่วมกับ สกว. และ Medical Research  

ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสวทช. จ�าเป็นต้องอาศยั
แนวร่วมจากทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่เสรมิสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาทีจ่ะน�าไปสูก่ารวจิยั
และพฒันาเพือ่ให้ได้นวตักรรมใหม่ๆ สวทช. จึงได้พฒันาความร่วมมือกบัต่างประเทศทัง้ในรปูแบบทวภิาคแีละพหภุาคี
กับประเทศและหน่วยงานต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน สหประชาชาติ (UN) และอาเซียน (ASEAN) 
เป็นต้น ผ่านความร่วมมอืในการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ อาท ิร่วมเป็นพนัธมติรด้านการวจิยัและพฒันาด้านวทิยาศาสตร์ 
ร่วมพฒันาบคุลากรทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในลกัษณะการแลกเปลีย่นนกัวจิยัและสนบัสนนุการฝึกงาน
ในห้องปฏบิติัการวจัิยของ สวทช. และร่วมมบีทบาทในระดับภมูภิาคต่างๆ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพในการจดัประชมุ
สัมมนาระดับโลก เป็นต้น
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Council (MRC) มีระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่ปี 
๒๕๕๘-๒๕๖๑ และความร่วมมือวิจัยด้านข้าว ร่วมกับ 
Biotechnology and Biological Sciences Research 
Council (BBSRC) และส�านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) มีระยะเวลาความ
ร่วมมือตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

๒.	ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค	สวทช.	กบั	Institute	
of	Microbiology,	Chinese	Academy	of	Sciences		
(IMCAS)	สาธารณรฐัประชาชนจีน ในการร่วมวจิยัและ
พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาจุลินทรีย์ การบริหาร 
จัดการจุลินทรีย ์และฐานข้อมูลจุลินทรีย ์ โดยทาง 
ไบโอเทคได้ต้อนรับคณะจาก IMCAS น�าโดย Prof.  
Shuang-Jiang Liu ผู้อ�านวยการสถาบัน เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมอืด้านจุลชวีวทิยา การศกึษาจลุนิทรย์ีระหว่าง 
นักวิจัยไทยและจีน นอกจากนี้ ยังจัดสัมมนาเรื่อง  
Thailand-China Silk Road Cooperation เมื่อวันที่ 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีวิทยากรจากจีน ๕ ท่าน ให้ 
เกียรติบรรยายแนะน�างานด้านการบริหารคลังจุลินทรีย์ 
งานวจิยัด้านยสีต์ และกจิกรรมของ World Data Centre  
on Microorganisms ที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง 
การสัมมนาดังกล่าวมีอาจารย์และนักวิจัยไทยจากหลาก 
หลายสถาบันให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า ๗๐ คน

๓.	 ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค	 สวทช.	 กับบริษัท	
Thermo	Fisher	Scientific,	Inc	ประเทศสหรฐัอเมริกา	
โดย ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อ�านวยการไบโอเทค และ 
Mr. Pang Sze Hann, Vice President and General 
Manager for Southeast Asia and Taiwan ร่วมลง 
นามในบันทกึข้อตกลงการด�าเนนิงานวจิยัด้านการศกึษา
สารจากธรรมชาติ (Natural Products) เมื่อวันที่ ๑๕  
มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้

ส�าหรับการเกษตร โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคเมตาโบ- 
โลมกิส์ในการวเิคราะห์หาสารทีม่ฤีทธิย์บัยัง้เชือ้ราก่อโรค 
ในพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทย โดยคาดว่าสาร
ทีค้่นพบใหม่นีจ้ะสามารถน�ามาทดแทนสารเคมกี�าจดัเช้ือ
ราทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั เพือ่ความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและ
สิ่งแวดล้อม

๔.	 ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระหว่างเอ็มเทค	
สวทช.	กับ	JFE	Steel	Corporation	ประเทศญี่ปุ่น 
โดย รศ.ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อ�านวยการเอ็มเทค  
และ Dr. Seishi Tsuyama, Senior Vice President 
and Director of Steel Research Laboratory ร่วม 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสรมิและร่วมมอืการวจิยัและ
พัฒนาในด้าน Materials Reliability เมื่อวันที่ ๒๓  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยในช่วงแรกของความร่วมมือจะ
ด�าเนินการศึกษาและวิ จัยด ้านเทคโนโลยีทดสอบ 
การกัดกร่อน จากนั้นจะด�าเนินการขยายขอบเขตความ
ร่วมมือไปในด้านอื่นท่ีหน่วยงานท้ังสองมีความสนใจ 
ร่วมกัน

๕.	 ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระหว่างเอ็มเทค	
สวทช.	 และ	 Joining	 and	Welding	 Research		
Institute	(JWRI)	Osaka	University	ประเทศญี่ปุ่น 
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ในหัวข้อ Fabrication of Composite Scaffolds Using 
Micro-Stereolithography กับห้องปฏิบัติการวัสดุ 
ทางการแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ
หัวข้อ Laser Welding for Joining of Open-Cell  
Aluminium Foam with Solid Shell กับห้องปฏิบัติ
การการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย หน่วยวิจัยด้าน 
ประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ

๖.	 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	 สวทช.	 กับ		
National	Institute	of	Materials	Science	(NIMS)	
ประเทศญี่ปุ่น โดย สวทช. และ NIMS ได้ลงนามบันทึก 
ความเข้าใจ (MOU) เพ่ือเป็นกรอบการด�าเนินงานใน
ระยะทีส่องระหว่างทัง้สององค์กร เมือ่วนัที ่๓๐ มกราคม  
๒๕๕๘ โดยจะร่วมกนัขบัเคลือ่นโครงการวิจยัและพฒันา 
และแลกเปลี่ยนบุคลากรโดยเฉพาะด้านวัสดุศาสตร์และ 
นาโนเทคโนโลยี ทั้งนี้ Prof. Sukekatsu Ushioda  
(ผู้อ�านวยการ NIMS) ยังให้การสนับสนุนและร่วมมือ 
กับประเทศไทย โดยท�าหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษา 
นานาชาติของ สวทช. และเป็นประธานกรรมการที ่
ปรึกษานานาชาติของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(นาโนเทค) อีกด้วย

๗.	ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระหว่างนาโนเทค		
สวทช.	 กับ	 BioNano	 Health	 Guard	 Research	
Center	(H-GUARD),	Korea	Research	Institute		
of	Bioscience	&	Biotechnology	(KRIBB)	ประเทศ
เกาหลี ในหัวข้อ Integrated diagnostics platform 

technology for tropical infectious disease เพือ่สร้าง
ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึง 
การจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีร ่วมกัน จาก 
ความร่วมมอืดงักล่าวน�าไปสูก่ารจดังาน Thailand-Korea  
Nanobiotechnology Joint Research Meeting เมื่อ 
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยนาโนเทค สวทช. เป็น 
เจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ณ ประเทศไทย เพื่อสานต่อ 
ความร่วมมอืการวจิยัและพฒันาด้านนาโนไบโอเทคโนโลยี 
ร่วมกบั KRIBB ท่ีมคีวามร่วมมอืมาอย่างต่อเนือ่ง และเพือ่ 
พัฒนางานวิจัยจากองค์ความรู้ของนักวิจัยของท้ังสอง
สถาบัน ซ่ึงในการประชุมดังกล ่าวมีวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยช้ันน�าของเกาหลีเข้าร่วม 
เป็นวทิยากร และยงัได้รบัเกยีรติจากผูบ้รหิารของทัง้สอง 
หน่วยงาน ได้แก่ ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�านวยการ
นาโนเทค สวทช. และ Prof. Dr. Bong Hyun Chung,  
Director of H-GUARD, KRIBB เป็นประธานใน 
การประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดังกล่าวด้วย

๘.	การหารอืความร่วมมอืทางวชิาการระหว่าง	สวทช.		
กับ	SPring-8	และ	RIKEN	Advanced	Institute	for	
Computational	 Science	 ประเทศญ่ีปุ่น เมื่อวันที่  
๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ โดยคณะวิจัยนาโนเทคได ้
เยีย่มชมสถาบนัวจิยัและหารอืความร่วมมือด้านการวจิยั 
และพัฒนา รวมทั้งการขยายความร่วมมือในการพัฒนา
ก�าลังคน และการใช้ประโยชน์บีมไลน์ (Beamline) ของ  
SPring-8 ทั้งในส่วนปัจจุบันและเครื่องเร่งอนุภาคแนว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) และเอกอัครราชทูตไทย 

ณ กรุงโตเกียว (นายธนาธิป อุปัติศฤงศ์) เป็นสักขีพยาน 
การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สวทช. กับ NIMS
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ตรงทีส่ร้างขึน้ใหม่ด้วย (SPring-8 Angstrom Compact  
Free Electron Laser (SACLA)) ทั้งนี้ จากการหารือ
และเยีย่มชมในครัง้น้ี SPring-8 จะร่วมพฒันานกัวจิยัไทย 
ปีละ ๘ คน ภายใต้โครงการ Cheiron School ซึ่งเป็น
ไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง  
สวทช. และ RIKEN อีกด้วย

นอกจากน้ี สวทช. ได้ด�าเนินกจิกรรมความร่วมมอืระหว่าง 
ประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดประชุม สัมมนา  
การจดัศกึษาดงูาน ฯลฯ โดยมตีวัอย่างของกจิกรรม ดงันี้

๑.	นาโนเทค	สวทช.	ร่วมกับหน่วยงานพันธมติรทัง้ภาค
รัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยเข้าร่วมงาน	nano	
tech	2015-The	14th	 International	Nanotech-
nology	 Exhibition	 and	 Conference	ณ	 กรุง
โตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม  
๒๕๕๘ ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทาง 
ด้านนาโนเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลก และได้รับ 
การยอมรับจากนักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาโน 
เทคโนโลยีจากทั่วโลก เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
อคัรราชทตูประจ�าสถานเอกอัครราชทตูไทย ณ กรงุโตเกยีว  
ประธานคณะกรรมการบริหารนาโนเทค และประธาน 
คณะกรรมการจัดงาน nano tech 2015 ให้เกียรติ 
เปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิด 
“Nanotechnology: Convergent Technologies  
for Sustainable Development” ซึ่งจัดแสดง 
ความก้าวหน้าด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ซ่ึง 
น�าเทคโนโลยช้ัีนสงูทีผ่่านการวจิยั พฒันา และนวตักรรม
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และเข้าสู่กระบวนการผลติในภาคอตุสาหกรรม โดยภาค
เอกชนของไทยได้มส่ีวนร่วมแสดงผลงาน อาทิเช่น เครือ่ง 
ตรวจวัดคุณภาพของอาหารไทยโดยใช้นาโนเทคโนโลยี 
(E-SenSS) สารดูดซับทอกซินที่ปนเปื ้อนในวัตถุดิบ 
อาหารสตัว์ (Zeta Technology) เครือ่งส�าอางท่ีผลติจาก
ไขอ้อย เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้า 
ร่วมงานและท�าให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจอีกด้วย

 

๒.	 นาโนเทค	 สวทช.	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการ	The	5th	NANOTEC-NRI	Nanomaterials	
Joint	 Research	Meeting ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยร่วม 
กบั Nanosystem Research Institute (NRI) หน่วยงาน
วิจัยภายใต้ National Institute of Advanced  
Industrial Science and Technology (AIST) ด�าเนิน 
กิจกรรมการประชุมวิชาการร่วมกัน การประชุมดังกล่าว

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ

ได้รับเชิญจากองค์กรพันธมิตรของนาโนเทคเข้าเยี่ยมชม 
บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ จ�ากัด ณ เมืองนาโกยา 

และวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญ 

เป็นผู้บรรยายหลักในการประชุมและสัมมนานานาชาติ  
ในหัวข้อ Thailand S&T in Transition



71

น�าไปสู่การสร้างความร่วมมือ R&D of Nanomaterials  
for Sustainable Energy และ R&D of Electro- 
chromic Devices ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ  
Letter of Intent ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกนัในสาขา Nanobiotechnology (๒๕๕๖-๒๕๕๘) 
และสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของทั้งสอง 
หน่วยงาน

๓.	เนคเทค	สวทช.ร่วมกับ	SingaporeTherapeutic,	
Assistive	&	Rehabilitative	Technology	(START)	
Centre	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	 จัดการประชุมวิชาการ	
เรื่องวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีส่ิง
อ�านวยความสะดวกส�าหรบัคนพกิาร	(International	
Convention	on	Rehabilitation	Engineering	&	
Assistive	 Technology:	 i-CREATe	 2015) ณ  
มหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อ 
วันที ่๑๑ – ๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๘ เพือ่เป็นการแลกเปลีย่น
องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการฟื ้นฟูสมรรถภาพและ 
เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก ซึ่งได้รับพระมหา 
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธาน 
เปิดงานและทอดพระเนตรโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพ่ือคน
พิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา รวมทั้งทรงเป็นสักขี 
พยานการลงนามบันทึกความเข้าใจบันทึกข้อตกลงเรื่อง 
ความร่วมมือด ้านวิศวกรรมฟื ้นฟูสมรรถภาพและ
เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกแห่งเอเชีย (Memo- 
randum of Agreement on the Formation of  
Coalition on Rehabilitation Engineering &  
Assistive Technology of Asia (CREATe Asia) โดยมี 
หน่วยงานเข้าร่วมลงนาม ประกอบด้วย Australian 

Rehabilitation Assistive Technology Association  
(ARATA), China Association of Assistive Products 
(CAAP), Hong Kong Occupational Therapy  
Association (HKOTA), Hyogo Institute of Assistive 
Technology (HIAT) / Hyogo Rehabilitation Center  
(HRC), Independent Living Centre New South 
Wales (ILCNSW), Independent Living Services, 
New Zealand (ILSNZ), Korean Association of  
Assistive Technology Professionals (KAATP),  
National Science and Technology Development 
Agency, Thailand (NSTDA), Rehabilitation  
Engineering Society of Japan (RESJA), START 
Centre, Singapore (START), Taiwan Rehabilitation 
Engineering and Assistive Technology Society  
(TREATS), University of Shanghai for Science & 
Technology (USST) และ Universiti Teknologi  
Malaysia (UTM)

๔.	ไบโอเทค	สวทช.	รับนักวิจัยจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจ�าปี ๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพส�าหรับภูมิภาคอาเซียน 
ซึง่ได้จดัสรรทนุให้กบันักวจิยัต่างชาตจิ�านวน ๑๒ ทนุ จาก 
๔ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามเข้าฝึกปฏบิตังิานร่วมกบั
ไบโอเทค ระยะเวลา ๓-๖ เดือน โครงการดังกล่าวเป็น
หนึ่งในโครงการที่ไบโอเทค ผลักดันให้เป็นไปตามวิสัย
ทัศน์ของภูมิภาค และช่วยสร้างความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพให้กับภูมิภาคอาเซียน และเมื่อวันท่ี 
๗-๑๑ กนัยายน ๒๕๕๘ ไบโอเทคได้จัดศกึษาดงูานให้เจ้า
หน้าที่สถาบันนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ จาก
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เพือ่ศกึษาดงูาน
เรื่องเทคโนโลยีการผลิตชีวินทรีย ์ประเภทเช้ือรา
บิวเวอเรียและไวรัสเอ็นพีวี ส�าหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช
ทดแทนการใช้สารเคมีฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังเข้าดูงานท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิทีร่บัถ่ายทอดเทคนคิการ
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ผลิตหัวเชื้อบิวเวอเรีย และกลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพ
ต�าบลนาคู จังหวัดอยุธยา ที่รับการถ่ายทอดเทคนิคการ
ขยายหัวเชื้ออีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของความร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่าง
ไทย-ลาว ซึง่กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองท้ัง
สองประเทศได้มีการลงนามความร่วมมือ เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เกิดจากการดำ เนินงานของ สวทช.

สวทช. มุ ่งพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถด้าน 
การแข่งขนัในเวทเีศรษฐกจิระดับโลก บนความแข็งแกร่ง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีฐานมาจากการวิจัย 
และพัฒนา โดยก�าหนดวสิยัทศัน์ในการเป็นพนัธมติรร่วม
ทางที่ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนน�าวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยไีปประยกุต์ใช้จนเกดิการลงทนุเพือ่เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอด 
จนการเกษตรกรรม ผลการด�าเนนิงานในส่วนนีพ้จิารณา
จากการลงทุนด้าน ว และ ท ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีมี 
กิจกรรมร่วมกับ สวทช. โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ผลลัพธ ์ทาง เศรษฐกิจที่ เกิ ดจากการลงทุนด ้ าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยหน่วยงานทีร่่วมกิจกรรม
หรือด�าเนินงานกับ สวทช. ในรูปแบบต่างๆ มีมูลค่ารวม 
ทั้งหมดประมาณ ๙,๕๘๐ ล้านบาท(เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 
จากปีงบประมาณ ๒๕๕๗) สามารถจ�าแนกได้ดังภาพ โดย 
มีรายละเอียดดังนี้

๑. หลังจากท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. 
ผู้รับบริการลงทุนปรับปรุงหรือขยายกระบวนการผลิต 
และบริการ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ๕,๕๐๐ ล้านบาท มี 
การจ้างงานเพิ่มขึ้น ๑๐๐ ล้านบาท (สีโทนแดง) คิดเป็น
มูลค่าโดยรวมประมาณ ๕,๖๐๐ ล้านบาท

ผลลัพธ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๒. การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนอันเกิด
จากการท่ี สวทช. มีส่วนผลักดันและสนับสนุน (สีโทน
ฟ้า-น�า้เงิน) ได้แก่ การรบัรองโครงการวจิยัพัฒนาเพ่ือการ
ลดหย่อนภาษี ๒๐๐% การลงทุนวิจัยและพัฒนาของ 
ผู้เช่าพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่าเพื่อ 
การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการร่วมลงทุนในโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(iTAP) ซึ่งมีมูลค่าโดยรวมประมาณ ๒,๙๔๕ ล้านบาท

๓. การลงทุนของภาคส่วนต่างๆ ในโครงการวิจัยและ
พฒันาร่วมกบั สวทช. (สโีทนม่วง) ซึง่เป็นมลูค่าการลงทนุ 
ทั้งในรูปแบบเป็นตัวเงิน (in-cash) ๓๒๐ ล้านบาท และ
การสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรใน 
การวิจัยและพัฒนาที่ร่วมมือกับ สวทช. (in-kind) มูลค่า 
ประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท รวมการลงทุนในโครงการวิจัย
ร่วมกับ สวทช. มูลค่าประมาณ ๔๘๐ ล้านบาท

๔. การลงทุนของหน่วยงานต่างๆ ผ่านกิจกรรมด้าน ว 
และ ท ที่ สวทช. ให้บริการ (สีโทนเหลือง) ได้แก่ การฝึก 
อบรม การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ การให้ค�าปรึกษา
ทางเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี ตลอด 
จนการลงทนุในกองทนุของ สวทช. คดิเป็นมลูค่าโดยรวม
ประมาณ ๕๕๕ ล้านบาท

มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท จ�าแนกตามประเภทการลงทุน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
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สวทช. มุ่งมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสร้าง 
มลูค่าเพิม่ทีม่าจากวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่ก่อให้
เกดิผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อประเทศ จากการรวบรวม 
ข้อมูลผลลัพธ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้รับ
ประโยชน์จากการด�าเนินงานของ สวทช. ในปีงบประมาณ  
๒๕๕๘ สวทช. สามารถสร้างผลลัพธ์ ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าเพิ่มรวมประมาณ ๑๘,๙๐๐ ล้าน 
บาท (เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ จากปีงบประมาณ ๒๕๕๗) 
จ�าแนกตามกลุม่ผูไ้ด้รบัประโยชน์ดงัภาพ โดยสร้างมลูค่า
เพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุด ประมาณ ๑๒,๔๐๐  
ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่หรอืเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลติเพือ่ 
ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและ
สามารถจ�าหน่ายได้ โดยมีตัวอย่างผลงานเด่น ได้แก่  
การพิสูจน์การระคายเคืองต่อผิวหนังของสารท่ีเป็น 
วัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ โดย สวทช. วิจัยและ 
พัฒนาแบบจ�าลองสามมิติของผิวหนังมนุษย์เพื่อใช้ใน 
การทดสอบการระคายเคืองต่อสารเคมีจนเป็นที่ยอมรับ 
ระดบัสากลสามารถน�าไปผลติวตัถดิุบปนูซเีมนต์ชนดิใหม่ 
สร้างก�าไรเพิ่มให้กับบริษัทประมาณ ๑,๔๘๐ ล้านบาท

นอกจากนี้ สวทช. ยังสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม 
ที่เป็นภาคบริการ ได้แก่ ภาครัฐและหน่วยงานอิสระ 
สถาบันการศึกษาต่างๆ คิดเป็นมูลค่าเพิ่มรวมประมาณ  
๔,๙๐๐ ล้านบาท โดยมีตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ 
เทคโนโลยีที่คิดค้นโดย สวทช. และหน่วยงาน DNATEC  
ในการตรวจสอบดีเอ็นเอข้าวหอมมะลิในสต๊อกข้าวของ

รัฐบาล ซ่ึงการตรวจดีเอ็นเอข้าวเป็นวิธีพิสูจน์ท่ีผู้ค้าข้าว 
ยอมรับในการคัดแยกข้าวหอมมะลิแท้ออกจากข้าวอื่น
หากไม่ตรวจสอบดเีอน็เอจะต้องจ�าหน่ายรวมกองในราคา 
ข้าวขาวทั่วไป ซึ่งการตรวจเมล็ดข้าวสารของ DNATEC 
สามารถจ�าแนกได้ท้ังพันธุ ์ข้าวและคุณภาพข้าว จึง 
สามารถจ�าหน่ายข้าวแยกตามประเภทพันธุแ์ละคณุภาพ 
โดยราคาจ�าหน่ายของข้าวหอมมะลต่ิางจากข้าวขาวทัว่ไป 
ประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อตัน คิดเป็นมูลค่าส่วนเพิ่ม
รวมประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท 
นอกจากนี้ สวทช. ได้น�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาคเกษตรกรรม ทั้งในด้าน 
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร มีมูลค่ารวมประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท 
โดยมตีวัอย่างผลงานเด่น ได้แก่ นวตักรรมทางเทคโนโลย ี
เพือ่การฟ้ืนฟดูนิเคม็ ซึง่เป็นการด�าเนนิงานร่วมกบับรษิทั
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัทเกลือพิมาย จ�ากัด 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  
กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานต่างๆ ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ท�าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขต
จังหวัดสกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น  
สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีท่ีไม่สามารถท�าการเพาะ
ปลูกได้ในการปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคและเพื่อจ�าหน่าย  
โดยอกีส่วนหนึง่เกษตรกรยงัสามารถสร้างรายได้เพิม่จาก
ระบบเกษตร และการแปรรูปผลผลิตเกษตร ซึ่งในปี  
๒๕๕๘ มีพื้นท่ีท่ีได้รับการฟื้นฟูจนสามารถท�าการเพาะ
ปลกู จ�านวน ๑๓,๐๐๐ ไร่ สร้างมลูค่าเพิม่ประมาณ ๓๖๐  
ล้านบาท

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจ�าแนกตามกลุ่มผู้รับประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
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รางวัลและเกียรติยศ

ผลงานวิชาการของ สวทช.
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ผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตร

๑ อินดิเคเตอร์ตรวจวัดความชื้น
๒ ระบบการจัดการการกระจายและหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์โดยใช้อาร์เอฟไอดี
๓ อุปกรณ์ประเมินพฤติกรรมการขับขี่ที่ปรับเกณฑ์การประเมินตามความต้องการของผู้ใช้งานและวิธีการดังกล่าว
๔ Aptamers bound human serum albumin and glycated human serum albumin
๕ ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จ�าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิปซึ่งสัมพันธ์กับความสูงของล�าต้นในปาล์มน�้ามันและ 
 กระบวนการใช้ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบดังกล่าว
๖ อปุกรณ์แนะน�าวตัถดุบิในการประกอบอาหารและสูตรอาหารด้วยวธิกีารหาความสมัพนัธ์ของวตัถดิุบจากกราฟ
๗ พลาสมดิส�าหรบัการสร้างเช้ือไวรสัวคัซนีลกูผสมเดง็กีซี่โรทยัป์ ๒ ชนดิเช้ือเป็นอ่อนฤทธิท์ีท่�าการปรบัเปลีย่นการใช้โคดอนและ 
 เชื้อไวรัสวัคซีนลูกผสมชนิดดังกล่าว
๘ วิธีตรวจปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อราที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน
๙ ระบบส�าหรับแนะน�าสูตรอาหารผู้ป่วยด้วยการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์
๑๐ สูตรส่วนผสมน�้ายาส�าหรับลอกแป้งและฟอกสีเชิงชีวภาพของผ้าเดนิมแบบขั้นตอนเดียว
๑๑ เครื่องก�าเนิดแรงดึงเชิงเส้นที่ใช้กับเซลล์เพาะเลี้ยง
๑๒ อุปกรณ์วิเคราะห์สาร
๑๓ กรรมวิธีการผลิตพลาสติกฝังในแทรกด้วยแผ่นตะแกรงโลหะจากเทคนิคการให้ความร้อนในแม่พิมพ์
๑๔ เทคโนโลยีการผลิตนาโนอิมัลชั่นกักเก็บน�้ามันหอมระเหยความเข้มข้นสูงที่มีฤทธิ์ไล่ยุงในรูปแบบโปร่งใส
๑๕ กระบวนการเพิ่มความเสถียรของ ๑-แอซีท็อกซีชาวิคอลแอซีเทตจากข่า
๑๖ กระบวนการสกัดแยก ๑-แอซีท็อกซีชาวิคอลแอซีเทตจากข่าและกระบวนการเพิ่มความเสถียรของ ๑-แอซีท็อกซ๊ชาวิคอล- 
 แอซีเทตดังกล่าว
๑๗ อปุกรณ์ทางการแพทย์ทีม่พีืน้ผวิซลิโิคนทีป่ลดปล่อยยาได้และกระบวนการท�าให้อปุกรณ์ทางการแพทย์ทีม่ผิีวเป็นซลิโิคนปลด 
 ปล่อยยาได้
๑๘ กระบวนการสร้างแผ่นสิ่งสกัดพริกที่สามารถละลายน�้าได้และการใช้กระบวนการดังกล่าว
๑๙ เซนเซอร์หน้าสัมผัสส�าหรับตรวจจับท่ามือคู่และท่ามือเดี่ยว
๒๐ อนุภาคคล้ายไวรัสส�าหรับการกระตุ้นแอนติบอดีเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเช้ือไวรัสเด็งกี่และกรรมวิธีการผลิตอนุภาคคล้าย 
 ไวรัสดังกล่าว
๒๑ อุปกรณ์ระบายความร้อนที่มีช่องทางการไหลขนาดไมโครส�าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
๒๒ ระบบรับส่งข้อมูลแบบไร้สายและวิธีการรับส่งข้อมูลดังกล่าว
๒๓ อุปกรณ์บรรจุตัวอย่าง
๒๔ สารละลายแขวนลอยส�าหรับใช้เป็นตัวตรวจวัดก๊าซอะซีโตน
๒๕ ระบบวัดขนาดของวัตถุ
๒๖ ระบบและวิธีการควบคุมและตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยมีการระบุตัวตนผู้ใช้
๒๗ พลาสมิดลูกผสมและเชื้อรา Aspergillus sp. ดัดแปลงพันธุกรรมส�าหรับการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวจ�าเป็นชนิดกรดไดโฮโม- 
 แกมม่าลิโนเลนิค
๒๘ ระบบเตือนการละเมิดวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของการขับรถ
๒๙ ระบบก�าบังวัตถุด้วยอุปกรณ์ขับเคลื่อนทางอากาศขนาดเล็กและวิธีการดังกล่าว
๓๐ การสร้างสัญญาณขับส�าหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับมอเตอร์แบบสองเฟส
๓๑ Microfluidic device with multiple cognitive agents immobilized thereon and methods for its fabrication  
 and method of use
๓๒ ระบบส�าหรับประมวลผลภาพแบบหลายระนาบ
๓๓ ระบบเก็บและรวบรวมข้อมูลต�าแหน่งจากอุปกรณ์สื่อสารไร้สายและวิธีการดังกล่าว
๓๔ ระบบการติดตามจุดให้ก�าลังงานสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์
๓๕ ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงที่ท�างานภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลตและแสงฟลูออเรสเซนต์
๓๖ ระบบการส่องสว่างและส่งสัญญาณสื่อสารผ่านแสง
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๓๗ วิธีการตรวจหาไวรัสไอเอ็มเอ็นวี (IMNV)
๓๘ กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์
๓๙ ระบบตรวจท่อรั่วใต้ดิน
๔๐ กรรมวิธีการเพ่ิมผลผลิตของโรงงานแป้งมันส�าปะหลังโดยการสกัดแป้งในกากมันสดที่ความเข้มข้นสูงด้วยเอนไซม์ผสมโดย 
 กระบวนการบูรณาการผสมผสานแบบต่อเนื่อง
๔๑ กระบวนการผลิตฟลาวมันส�าปะหลังที่มีความหนืดสูงในระดับครัวเรือนถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
๔๒ เครื่องตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอิสระ
๔๓ กรรมวิธีการสร้างวัสดุกรองแสงแบบไม่ใช้ความร้อน
๔๔ วธิกีารเพิม่การเปล่งแสงของโมเลกุลเชงิแสงทีม่สีใีนความยาวคลืน่ทีแ่ตกต่างกนัมากกว่าหนึง่ความยาวคล่ืนและอปุกรณ์ดังกล่าว
๔๕ สารประกอบ ๗,๑๒-บิส(๔-(เมทิลไธโอ)ฟีนิล)-๒-ฟีนิล-๔,๕,๑๔,๑๕-เตตระไฮโดร-1H-ไดแนพโธ [2,1-e:1’,2’-g] ไอโซอินโดล  
 -1,3(2H)-ไดโอน ส�าหรับใช้เป็นสารเปล่งแสงสีเขียวในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์
๔๖ สารประกอบ ๓,๑๒-ไดฟีนลิ-๕,๖,๙,๑๐-เตตระไฮโดร-[i]เบนโซ[d]ไพโรโล[1,2-a]อมิดิาโซล-๑-โอโน-[๕] เฮลซีิน ส�าหรบัใช้เป็น 
 สารเปล่งแสงสีเหลืองในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์
๔๗ สารประกอบ ๓,๑๒-ไดฟีนอกซี-๕,๖,๙,๑๐-เตตระไฮโดร-[i]เบนโซ[d]ไพโรโล[1,2-a]อิมิดาโซล-๑-โอโน-[๕] เฮลิซีน ส�าหรับใช้ 
 เป็นสารเปล่งแสงสีเหลืองในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์
๔๘ สารประกอบ ๒-(๒-(บิส(ไพริดิน-๒-อิลเมทิล)อะมิโน)เอทิล)-๗,๑๒-ไดเมทอกซี-๔,๕,๑๔,๑๕-เตตระไฮโดร-1H-ไดแนฟโท 
 [2,1-e:1’,2’-g]ไอโซอินโดล-1,3(2H)-ไดโอน ส�าหรับใช้ตรวจวัดไอออนทองแดงและสังกะสี
๔๙ กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างอนุพันธ์ควอเทอร์ไนซ์เบต้าไซโคลเด็กซ์ตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสติน
๕๐ กระบวนการเพิ่มแรงยึดติด
๕๑ สารสเตฟฟิมัยซิน ซี (Steffimycin C) ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมัยโคแบคทีเรียมและเชื้อพลาสโมเดียม
๕๒ สารโฟมอกซิไดอีน เอ (Phomoxydiene A) ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียและยับยั้งการเจริญเติบโตของ 
 เซลล์มะเร็ง
๕๓ ระบบส�าหรับคาดการณ์ฝนระยะสั้น
๕๔ เปปไทด์สังเคราะห์แบบวง (Cyclic peptide) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคในมนุษย์ได้ในวงกว้าง (Broad spectrum)
๕๕ อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพของวัตถุที่มีลักษณะเป็นเส้น
๕๖ เครื่องเคลือบเม็ดปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยแบบระบบหม้อเคลือบ
๕๗ อุปกรณ์สร้างแรงคงที่
๕๘ มือจับหุ่นยนต์
๕๙ อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายเชิงแสง
๖๐ วิธีการประมวลผลและก�าหนดพื้นที่ซึ่งเหมาะสมกับการเพาะปลูกและอุปกรณ์ดังกล่าว
๖๑ วิธีการประเมินคุณภาพภาพถ่ายจอประสาทตาและอุปกรณ์ดังกล่าว
๖๒ กรรมวิธีการสร้างฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ ชนิดโครงสร้างแท่งรูพรุน
๖๓ อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับการตรวจจับแรงดันของเหลวและวิธีดังกล่าว
๖๔ ระบบการสื่อสารไร้สายด้วยแสงที่มองเห็นได้
๖๕ วัสดุผสมระหว่างซีโอไลต์กับสีย้อมเรืองแสง
๖๖ สูตรผสมอะลูมินาพรุนที่มีการหดตัวต�่า
๖๗ กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ผสมส�าหรับการผลิตสารเติมแต่งเชื้อเพลิง
๖๘ กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียที่ประกอบด้วยอนุพันธ์ของแป้งและกรดเข้มข้น
๖๙ ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนไหว
๗๐ กระบวนการวัดระดับเมทิเลชั่นของ SHP1-P2 เพื่อตรวจหาการกลับมาเป็นซ�้าของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะแรกและมี 
 ลักษณะพยาธิวิทยาที่เสี่ยงต�่า
๗๑ อิเล็กโทรดแบบแผ่นชนิดสกรีนพรินท์ที่มีการปรับพื้นผิวส�าหรับตรวจวิเคราะห์สารโปรเจสเตอโรนและกรรมวิธีการเตรียม 
 อิเล็กโทรดดังกล่าว
๗๒ วัสดุแม่เหล็กแบบแผ่นระนาบที่มีพื้นผิวลายข้าวหลามตัดส�าหรับเครื่องท�าความเย็นที่ใช้สนามแม่เหล็ก
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๗๓ ดีเอ็นเอชิปและระบบปฏิบัติการทางเคมีบนชิปส�าหรับตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม
๗๔ สูตรผสมเอนไซม์ส�าหรับย่อยวัสดุชีวมวลลิกโนเซลลูโลสเป็นน�้าตาล
๗๕ ระบบและวิธีการพยากรณ์พลังงานแสงอาทิตย์แบบเป็นแถบ
๗๖ ระบบวิเคราะห์แถบของภาพอิเล็กโตรโฟรีซิสเจลด้วยเทคนิคการประมวลภาพ
๗๗ เข็มทิศแม่เหล็ก
๗๘ กระบวนการประมวลผลการสร้างบีมขณะรับด้วยฟิลด์โปรแกรมเมเบิลเกตอะเรย์ (เอฟพีจีเอ)
๗๙ กระบวนการคาดการณ์ก�าลังการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
๘๐ อุปกรณ์วัดความสูง
๘๑ กระบวนการผลิตเลนส์จากพอลิเมอร์
๘๒ กรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยความร้อนแบบไม่ใช้แม่พิมพ์
๘๓ ระบบระบุตัวตนผู้ขับขี่
๘๔ อุปกรณ์ควบคุมการปรับแรงดันขับมอเตอร์เหนี่ยวน�าส�าหรับอินเวอร์เตอร์และวิธีการดังกล่าว
๘๕ กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคไมโครกลวงที่สามารถสลายตัวได้ตามธรรมชาติจากพอลิแลกติกแอซิด-ไค-ไกลซิดิลเมทธาคริเลต  
 ด้วยวิธีการเชื่อมขวางแบบแขวนลอย
๘๖ กรรมวิธีการเตรียมโครงร่างรองรับเซลล์สามมิติชนิดพอลิเอสเตอร์ที่มีพื้นผิวขรุขระจากการปรับปรุงพื้นผิวด้วยปฏิกิริยา 
 ไฮโดรไลซิสที่มีเอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
๘๗ กรรมวธิกีารเตรยีมอนภุาคไมโครซลิกิาจากขีเ้ถ้าแกลบทีป่รบัปรงุพืน้ผวิด้วยพอลแิลกตกิแอซดิ-กราฟ-ไคโตซานในขัน้ตอนเดยีว
๘๙ กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อพลาสโมเดียมสายพันธุ์ดื้อยากลุ่มแอนติโฟเลต
๘๘ กระบวนการเตรยีมโปรตนี p16INK4a จากเซลล์ปากมดลกูทีเ่กบ็ด้วยการกวาดป้ายบรเิวณปากมดลกูส�าหรบัการตรวจวดัด้วย 
 เทคนิคไฟฟ้าเคมี
๙๐ ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์
๙๑ ถังหมักแบบควบคุมการป้อนอากาศ
๙๒ กรรมวิธีการผลิตแผ่นกราฟีนจากกราฟีนออกไซด์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลบนพื้นผิว
๙๓ วัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยชนิดซีเจือไททาเนียที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
๙๔ เลนส์ขยาย
๙๕ สูตรอาหารส�าหรับเล้ียงยีสต์สายพันธุ์ทนร้อนที่ผลิตทรีฮาโลสและกระบวนการทรีฮาโลสด้วยกระบวนการหมักโดยใช้ยีสต ์
 สายพันธุ์ทนร้อนที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารดังกล่าว
๙๖ สูตรสมุนไพรก�าจัดแมลงปนเปื้อนโดยพืชส่งออกโดยวิธีการรมที่มีน�้ามันหอมระเหยจากกานพลูเป็นส่วนประกอบหลัก
๙๗ วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของไมโทคอนเดรีย
๙๘ กรรมวธีิและสภาวะส�าหรบัเพิม่น�า้หนกัและปรบัปรงุคณุภาพเนือ้สมัผสัของเนือ้ไก่สกุด้วยสารเตมิแต่งอาหารทีไ่ม่มเีกลอืโซเดยีม 
 และไม่ใช่สารประกอบฟอสเฟต
๙๙ กรรมวธิกีารเตรยีมชัน้ฟิล์มพอลิเมอร์ทีใ่ช้สารประกอบเชงิซ้อนโลหะซาโลเฟนเป็นตวัเร่งปฏกิริยิาทางเคมเีชงิไฟฟ้าทีเ่คลอืบอยู ่
 บนขั้วไฟฟ้าส�าหรับตรวจหาสารอาร์ทีมิซินินและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว
๑๐๐ อุปกรณ์ผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอล
๑๐๑ กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโมลิบดินัมออกไซด์ส�าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์
๑๐๒ กรรมวิธีการผลิตยางแห้งจากน�้ายางธรรมชาติข้นโปรตีนหรือส่วนที่ไม่ใช่ยางต�่า
๑๐๓ กรรมวธิกีารเตรยีมวสัดปุระกอบเซลลโูลสจากแบคทเีรยี/โปรตนีฟิวชนัรคีอมบแีนนท์สแตเทอรนีไฟโบรเนคตนิ/แคลเซยีมฟอสเฟต
๑๐๔ กรรมวิธีระบุต�าแหน่งเริ่มต้นของการคัดลอกรหัสพันธุกรรมยีนในระดับจีโนมของสิ่งมีชีวิตกลุ่มยูคาริโอตจากการหาล�าดับเบส 
 ด้วยเครื่องอ่านล�าดับเบสเอ็นจีเอส
๑๐๕ วิธีการตัดแผ่นส�าหรับอุปกรณ์โครงสร้างเชิงกลขนาดจิ๋วแบบเชิงผิว
๑๐๖ เตาแก๊สซิไฟเออร์ที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
๑๐๗ ระบบและวิธีการค�านวณค่าจอดยานพาหนะ
๑๐๘ อุปกรณ์ระบุความปลอดภัยในการขับขี่ตามเหตุการณ์และวิธีการดังกล่าว
๑๐๙ ระบบให้บริการเชื่อมต่อสรรพสิ่ง
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๑๑๐ วิธีการวัดความชื้นของผลปาล์มน�้ามัน
๑๑๑ เซลล์แสงอาทิตย์แบบสารอินทรีย์ที่มีชั้นส่งผ่านอิเลคตรอนและกระบวนการผลิตดังกล่าว
๑๑๒ เซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงที่มีชั้นส่งผ่านอิเลคตรอนและกระบวนการผลิตดังกล่าว
๑๑๓ ชุดอุปกรณ์ตรวจติดตามพฤติกรรมการกัดกร่อนแบบเฉพาะที่
๑๑๔ กระบวนการสร้างชิบหัววัดความชื้นและชิบหัววัดความชื้นดังกล่าว
๑๑๕ องค์ประกอบของฟิล์มพอลิแลกติกแอซิดที่มีอัตราการแพร่ผ่านก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์สูง
๑๑๖ กรรมวธิกีารเตรียมเซนเซอร์แบบสงัเกตการเปลีย่นแปลงด้วยสทีีม่กีระดาษเป็นฐานรองรบัส�าหรบัสารทีม่สีภาวะความเป็นกรด
๑๑๗ กรรมวธิกีารปรบัปรงุพันธุพ์ชืด้วยการควบคุมภาวะการได้รบัแสงในการใช้สารโคลชซินิร่วมกับสารโซเดยีมเอไซด์
๑๑๘ อุปกรณ์ดึงรถเข็นผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาล
๑๑๙ กระบวนการระบุมะเร็งตับอ่อนโดยใช้ดีเอ็นเอเมทิเลชั่นที่ต�าแหน่ง cg16941656 ของยีน FRY
๑๒๐ ระบบคัดแยกโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติจากสัญญาณการสั่น
๑๒๑ ชิบหัววัดจุดควบแน่นของน�้าแบบท�าความสะอาดตัวเอง
๑๒๒ ระบบป้องกันการใช้อีเมล์ของผู้ให้บริการอื่นในองค์กร
๑๒๓ ระบบรับส่งอีเมล์เพื่อประหยัดทรัพยากร
๑๒๔ ระบบอ�าพรางข้อมูลและอุปกรณ์ในการตรวจสอบข้อมูลซึ่งถูกอ�าพราง
๑๒๕ อนุพันธ์ของสารประกอบ ๒, ๔-ไดอะมิโน-๖-เอทธิลไพริมิดีน (2,4-diamino-6-ethylpyrimidine) ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ 
 พลาสโมเดียมฟาลซิปารัม
๑๒๖ อุปกรณ์แปลงข้อมูลค�าภาษาไทยจากเอกสารตั้งต้นในรูปแบบของข้อมูลเอกสารที่แตกต่างกัน
๑๒๗ กรรมวิธีการเตรียมวัสดุเซลลูโลสส�าหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนด้วยปฏิกิริยารีดักทีฟเอมิเนชั่นภายใต้สภาวะกรด
๑๒๘ รูปแบบตัวถังของหัววัดความชื้นเมล็ดพันธุ์
๑๒๙ อุปกรณ์วัดปริมาณน�้าฝน
๑๓๐ อุปกรณ์วัดคุณสมบัติของกระแสลม
๑๓๑ รูปแบบตัวถังของหัววัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบแบ่ง ๓ ระดับ
๑๓๒ ระบบส่งก�าลัง
๑๓๓ การจัดเรียงโครงสร้างฟิล์มบางโลหะเงินด้วยวิธีการควบคุมเวลากาซในระบบอาร์เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง
๑๓๔ การเตรียมขั้วไฟฟ้าทองโดยใช้แผ่นพลาสติกที่มีรูปแบบสุ่มเป็นซับสเตรท
๑๓๕ กรรมวิธีสร้างพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน และผลิตภัณฑ์จากกรรมวิธีดังกล่าว
๑๓๖ ระบบควบคุมแรงบิดส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด
๑๓๗ ระบบช่วยศึกษาความไม่สมดุลของร่างกายในระหว่างการเคลื่อนไหวด้วยกล้องสามมิติ
๑๓๘ ระบบย้ายเครื่องเสมือนแบบบางส่วน
๑๓๙ อุปกรณ์ประมวลผลความสัมพันธ์เนื้อหาและสร้างเนื้อหาใหม่จากความสัมพันธ์
๑๔๐ ระบบการวางแผนเส้นทางลาดตระเวน และวิธีการดังกล่าว
๑๔๑ อุปกรณ์วัดค่าแรงตึงเครียด
๑๔๒ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพรูปภาพ
๑๔๓ แท่นวางอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส�าหรับติดตั้งกับยานยนต์
๑๔๔ อุปกรณ์ยึดจับภาชนะทรงกระบอก
๑๔๕ วิธีการแบบรวดเร็วในการตรวจหาแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพในระบบแบตเตอรี่ที่ต่ออนุกรมกัน
๑๔๖ กรรมวธิกีารแยกเชือ้ Acidovorax avenae subsp. citrulli ทีม่ชีวีติในแตงกวาและแตงโมโดยเทคนคิการแยกทางอมิมโูนด้วย 
 อนุภาคแม่เหล็กร่วมกับการแยกเชื้อบนอาหารกึ่งคัดเลือก
๑๔๗ วิธีการระบุต�าแหน่งการจัดวางบรรจุภัณฑ์ภายในพื้นที่ขนส่ง
๑๔๘ ระบบการแบ่งปันข้อมูล
๑๔๙ ระบบและวงจรตรวจจับการขยายตัวของล�าไส้จ�าลองส�าหรับฝึกหัดแพทย์ส่องกล้อง
๑๕๐ สารประกอบ ๑,n-บิส(๓,๑๒-ไดเมทอกซี-๕,๖,๙,๑๐-เตตระไฮโดร-[๕]เฮลิซีน-[i]-ไพโรลิดีน-๒,๕-ไดโอโน) อัลเคน ส�าหรับใช้ 
 เป็นสารเปล่งแสงสีเขียวในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์
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๑๕๑ สารประกอบ ๓,๑๒-บิส(ไดฟีนิลเอมีน)-๕,๖,๙,๑๐-เตตระไฮโดร-[i]-(๑-(๔-เมทอกซีฟีนิล)-ไพโรลิดีน-๒,๕-ไดโอโน)-[๕]เฮลิซีน  
 ส�าหรับใช้เป็นสารเปล่งแสงสีส้มในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ (๑)
๑๕๒ สารประกอบ ๓,๑๒-บิส(ไดฟีนิลเอมีน)-๕,๖,๙,๑๐-เตตระไฮโดร-[i]-(๑-(๔-เมทอกซีฟีนิล)-ไพโรลิดีน-๒,๕-ไดโอโน)-[๕]เฮลิซีน  
 ส�าหรับใช้เป็นสารเปล่งแสงสีส้มในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ (๒)
๑๕๓ อุปกรณ์ผลิตบิลเล็ตโลหะ
๑๕๔ อุปกรณ์เปรียบเทียบความเหมือนคล้ายของข้อความภาษาไทย
๑๕๕ กระบวนการรู้จ�าตัวอักษร
๑๕๖ ระบบลบภาพพื้นหลังของวัตถุสามมิติ
๑๕๗ ระบบการแสดงออกโปรตีนเป้าหมายที่ผิวเซลล์ของยีสต์
๑๕๘ กระบวนการควบคุมเพศของไข่ปลาด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าและสูตรน�้ายาที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าว
๑๕๙ การรบกวนสัญญาณวิทยุเพื่อขัดขวางการสื่อสารของระบบแบบกระจายสเปกตรัม
๑๖๐ สายอากาศระนาบเอฟกลับด้าน
๑๖๑ อุปกรณ์ระบุต�าแหน่งภายในอาคารสถานที่โดยใช้ความแรงสัญญาณ
๑๖๒ อุปกรณ์จับยึดถังรูปทรงกระบอก
๑๖๓ อุปกรณ์วัดความชื้นและความหนาแน่นมวลสารในไซโล
๑๖๔ วิธีการและเครื่องมือตรวจวัดดัชนีชี้วัดมาตรฐานรสชาติ
๑๖๕ เครื่องวัดความถ่วงจ�าเพาะ
๑๖๖ ระบบฐานข้อมลูการปลกูข้าวและกระบวนการนบัและจ�าแนกวยัของเพลีย้กระโดดสนี�า้ตาลจากภาพถ่ายเพือ่แจ้งเตอืนการแพร่ 
 ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล
๑๖๗ ระบบตรวจวัดวิเคราะห์เสียงนอนกรน
๑๖๘ อุปกรณ์วัดความสูง-น�้าหนักของร่างกาย
๑๖๙ กระบวนการท�าให้แผ่นซิลิกอนเวเฟอร์บางลง
๑๗๐ องค์ประกอบแม่พิมพ์โฟมปูนปลาสเตอร์ที่มีความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซสูงส�าหรับหล่อโลหะที่มีลวดลายซับซ้อนและ 
 กรรมวิธีการเตรียมแม่พิมพ์ดังกล่าว
๑๗๑ อุปกรณ์อบยาง
๑๗๒ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
๑๗๓ ชุดยึดกล่องตัวแทนความสัมพันธ์ทางเรขาคณิต
๑๗๔ ระบบเรียงล�าดับสถานที่ให้บริการตามความหนาแน่นของบุคคลที่รอรับบริการ
๑๗๕ ระบบสร้างภาพ
๑๗๖ ระบบวิเคราะห์สินเชื่อ
๑๗๗ เครื่องวัดปริมาณกรดไขมันอิสระในน�้ามันหรือไขมันและวิธีการดังกล่าว
๑๗๘ อุปกรณ์เพาะธัญพืช
๑๗๙ กระบวนการปรับสีภาพ
๑๘๐ เครื่องส่งก�าลังส�าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน
๑๘๑ วิธีการสร้างพิกัด ๓ มิติของพื้นผิวใบไม้ที่มีขอบโค้งเว้า 
๑๘๒ อุปกรณ์วัดความชื้นมวลสาร
๑๘๓ ฐานเตียงผู้ป่วยแบบปรับระดับได้ (๑)
๑๘๔ ฐานเตียงผู้ป่วยแบบปรับระดับได้ (๒)
๑๘๕ อุปกรณ์วัดค่าความต้านทานต่อการไหลของไฟฟ้ากระแสสลับส�าหรับวัสดุซีเมนต์คอมพอสิตที่ยังไม่แข็งตัว
๑๘๖ อุปกรณ์และวิธีการจัดท�าแผนที่ความเสี่ยงบนเส้นทางเดินรถ
๑๘๗ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
๑๘๘ Mixed louver spiral fin
๑๘๙ อุปกรณ์ตรวจจับแบตเตอรี่ที่ผิดปกติในแบตเตอรี่มากกว่า ๑ ก้อนที่ต่ออนุกรมกันและวิธีการดังกล่าว
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๑ ระบบวงจรวัดก๊าซเซนเซอร์เคมีไฟฟ้า
๒ อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายพลังงาน
๓ อุปกรณ์กรองน�้า
๔ ไส้กรองดูดซับสิ่งปนเปื้อน
๕ กรรมวิธีการเตรียมไฮโดรเจลจากแป้งมันส�าปะหลังเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด
๖ กระบวนการเตรียมแผ่นทดสอบส�าหรับการตรวจวัดไอออนคอปเปอร์ (II) ในน�้า
๗ ชุดทดสอบส�าหรับการหาปริมาณไอออนคอปเปอร์ (II) ในน�้า
๘ สูตรสารสกัดผสมของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมัน
๙ กรรมวิธีการหลอมผสมพอลิเมอร์เพิ่มสมบัติความแข็งแรงและความใสของฟิล์ม
๑๐ ระบบการรับส่งข้อมูลเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
๑๑ ชุดทดสอบส�าหรับการหาปริมาณไอออนนิกเกิล (II) ในน�้า
๑๒ กรรมวิธีการสกัดกาวไหมจากเส้นไหมดิบแบบตกผลึกเยือกแข็ง
๑๓ กรรมวิธีการวัดปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินโดยการใช้สารละลายกราฟีนร่วมกับแอปตาเมอร์
๑๔ เซลล์ยีสต์ลูกผสม Pichia stipitis ส�าหรับการผลิตเอทานอลโดยตรงจากชีวมวลประเภทเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส และ 
 การใช้เซลล์ยีสต์ลูกผสมดังกล่าว
๑๕ กระบวนการผลิตเซรามิกส์แบบที่มีรูชนิดอลูมินา
๑๖ ชุดทดสอบค่าปริมาณร้อยละโดยน�้าหนักเมทิลเอสเทอร์ของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์โดยใช้เทคนิคทินเลเยอร์ 
 โครมาโตกราฟฟี (TLC) และรังสียูวี (UV)
๑๗ วิธีการสร้างโปรแกรมส่วนติตด่อกับโปรแกรมประยุกต์ ส�าหรับการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่อ้างอิงความสัมพันธ์ตาม 
 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ
๑๘ กรรมวิธีการปรับผิวแม่แบบพลาสติกด้วยวิธีเชิงกลส�าหรับใช้ในการขึ้นรูปน�้ายางแบบจุ่ม
๑๙ สูตรเคลือบเซรามิกส์ส�าหรับเคลือบแม่แบบเซรามิกส์ที่ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางแบบจุ่ม
๒๐ บล็อกประสานฉนวนมวลเบา
๒๑ สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารส�าหรับพืชไร้ดิน
๒๒ กรรมวิธีการขึ้นรูปแผ่นเส้นใยด้วยเทคนิคอิเล็คโตรสปินนิ่งส�าหรับบ�าบัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม
๒๓ ชุดทดสอบส�าหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนซ์โครเมียม
๒๔ กรรมวิธีการปรับผิวแม่แบบพลาสติกด้วยการออกซิเดชั่น ส�าหรับใช้ในการขึ้นรูปน�้ายางแบบจุ่ม
๒๕ กรรมวิธีการปรับผิวแม่แบบพลาสติกโดยการเคลือบด้วยเกลือของกรดไขมันอิ่มตัวส�าหรับใช้ในการขึ้นรูปน�้ายางแบบจุ่ม
๒๖ อุปกรณ์ส�าหรับฉีดเมมเบรนเส้นใยกลวง
๒๗ สารผสมวัสดุนาโนไฮบริดส�าหรับป้องกันเชื้อราและฟื้นฟูสภาพแผลของเปลือกไม้
๒๘ ระบบไมโครปั๊มในช่องทางไหลจุลภาคที่มีอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
๒๙ กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ก่อโรคในปลา
๓๐ กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus iniae ก่อโรคในปลา
๓๑ กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ก่อโรคในปลา
๓๒ กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Francisella noatuensis subsp. orientalis ก่อโรคในปลา
๓๓ กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus ก่อโรคในปลา
๓๔ องค์ประกอบของไลโปโซมดัดแปลงที่กักเก็บโปรตีนกาวไหมที่สกัดจากน�้าต้มกาวไหม
๓๕ สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารพืชส�าหรับใช้ฉีดพ่นทางใบ
๓๖ กรรมวิธีการคัดเลือกต้นพันธุ์อ้อยปลอดการติดเชื้อแอบแฝงภายในเนื้อเยื่อ
๓๗ กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีผลผลิตสูงด้วยการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงร่วมกับการใช้สารก่อ 
 การกลายพันธุ์
๓๘ กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองให้ทนต่อสภาพดินเค็มและแล้งด้วยการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตร่วมกับสารก่อ 
 การกลายพันธุ์
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๓๙ กระบวนการเตรียมอนุภาคนาโนเอทิลเซลลูโลสด้วยวิธีระเหยตัวท�าละลายภายใต้สภาวะลดความดัน
๔๐ อุปกรณ์วัดความสูง
๔๑ สูตรการเตรียมผงแห้งของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นและกระบวนการเตรียมสูตรดังกล่าว
๔๒ วัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยที่ได้จากกระบวนการเผาถ่านหินและกากอะลูมิเนียม
๔๓ แอปตาเมอร์ทีมี่ความจ�าเพาะต่อโปรตนีไกลเคทเตดอลับมูนิและชดุตรวจวดัปรมิาณโปรตนีไกลเคทเตดอลับมูนิโดยใช้เทคนคิเคมี 
 ไฟฟ้าร่วมกับแอปตาเมอร์
๔๔ เครื่องประจุแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการติดตามจุดให้ก�าลังไฟฟ้าสูงสุด
๔๕ อุปกรณ์ส�าหรับปั๊มน�้าหมึก
๔๖ ระบบและวิธีการน�าเข้าข้อมูลพิกัดต�าแหน่งของยานพาหนะ
๔๗ พลาสมิดพาหะส�าหรับการผลิตโปรตีนเป้าหมายแบบหลั่งออกนอกเซลล์โดยเซลล์เจ้าบ้านยีสต์ Ogataea spp.
๔๘ กรรมวิธีการวัดปริมาณไมโครอาร์เอ็นเอที่อุณหภูมิเดียวโดยใช้ดีเอ็นเอแม่แบบปลายเปิดร่วมกับการยับยั้งการส่งสัญญาณ 
 ฟลูออเรสเซนต์ของกราฟีนออกไซด์
๔๙ ระบบควบคุมแผ่นอิเล็กโตรลูมิเนสเซ็นต์แบบโค้งงอ
๕๐ ครีมกันแดดไล่ยุงไร้กลิ่นออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน�้า
๕๑ กรรมวิธีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตสูงด้วยการใช้สารละลายน�้าตาลความเข้มข้นสูงร่วมกับการใช้สารก่อการกลายพันธุ์ 
 และคลื่นความถี่อุลตร้าโซนิก
๕๒ ระบบส�าหรับการตรวจพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ
๕๓ เซลล์ยสีต์ลูกผสม Pichia stipitis ท่ีมคีวามสามารถในการผลติเอทานอลโดยตรงจากชวีมวลประเภทเซลลโูลสและการใช้เซลล์ 
 ยีสต์ลูกผสมดังกล่าว
๕๔ ครีมกันแดดไล่ยุงไร้กลิ่นออกฤทธิ์เนินชนิดกันน�้าส�าหรับผิดบอบบาง
๕๕ กรรมวิธีการเตรียมเส้นใยนาโนคอมโพสิตของไคโตซาน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/ผลึกไคตินที่ตกแต่งด้วยไฮดรอกซีอะพาไทท์ 
 และเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว
๕๖ น�้ายาเคลือบสิ่งทอสูตรส�าหรับการติดสี ต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน�้า เพิ่มแรงดึงขาด และกระบวนการเคลือบแบบจุ่ม 
 อัดรีดสิ่งทอด้วยน�้ายาเคลือบดังกล่าว
๕๗ อุปกรณ์คัดแยกขนาดของอนุภาคแบบช่องทางเดินของไหลชนิดขั้นบันได
๕๘ ชุดใบมีดส�าหรับเครื่องย่อย
๕๙ อุปกรณ์คัดแยกมูลฝอย
๖๐ สูตรส่วนผสมส�าหรับผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชนิดเกิดนาโนอิมัลชั่นได้เอง
๖๑ อุปกรณ์ส�าหรับกรองน�้าโปรตีนกาวไหม
๖๒ นาโนแท็กส�าหรับตรวจจับเซลล์มะเร็งปากมดลูก
๖๓ องค์ประกอบของแผ่นแปะในช่องปากท่ีมีส่วนผสมของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างอนุพันธ์ควอเทอร์ไนซ์เบต้าไซโคล 
 เด็กซ์ตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสตินและกรรมวิธีการเตรียมแผ่นแปะดังกล่าว
๖๔ องค์ประกอบของข้ีผ้ึงป้ายปากที่มีส่วนผสมของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างอนุพันธ์ควอเทอร์ไนซ์เบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน 
 ไคโตซานและแอลฟาแมงโกสตินและกรรมวิธีการเตรียมขี้ผึ้งดังกล่าว
๖๕ สูตรอาหารอนุภาคนาโนและกระบวนการเตรียมสูตรอาหารดังกล่าวส�าหรับหนอนไหม
๖๖ กระบวนการเตรียมแผ่นทดสอบสารไนไตรท์และแผ่นทดสอบที่ได้ดังกล่าว
๖๗ อนภุาคนาโนของเหลก็ออกไซด์แม่เหลก็ซปุเปอร์พาราซึง่ถกูห่อหุ้มด้วยชัน้ซลิกิาทีม่คีวามคงตัวและกรรมวธิกีารเตรยีมอนภุาค 
 ดังกล่าว
๖๘ สูตรผสมส�าหรับมอร์ต้าร์ที่มีค่าก�าลังรับแรงอัดสูงจากเถ้าลอยชั้นคุณภาพซีที่มีแคลเซียมสูง
๖๙ เครื่องย่อยมูลฝอย
๗๐ อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและวิธีการดังกล่าว
๗๑ น�้ายาเคลือบสิ่งทอที่ช่วยยืดอายุสิ่งทอสูตรส�าหรับไล่ยุงต้านเชื้อแบคทีเรียสะท้อนน�้าต้านรังสียูวี
๗๒ ชุดแกนหมุนส�าหรับตักสารที่ใช้งานกับเครื่องอิเล็กโตรสปินนิ่ง
๗๓ กรรมวธิผีลติวสัดนุาโนคอมโพสติของอนภุาคนาโนแม่เหลก็และแป้งแคทไอออนกิส�าหรบัการดูดซบัโครเมยีม (VI)



83

๗๔ ระบบควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ส�าหรับการสร้างโครงสร้างระดับนาโนสเกลด้วยเทคนิคนาโนลิโธกราฟี
๗๕ อุปกรณ์ประกอบส�าหรับการฟื้นฟูส่วนของร่างกาย
๗๖ ระบบขับเคลื่อนชนิดปรับเปลี่ยนแนวแกนหมุนได้
๗๗ อนพุนัธ์เอน็-อลัคลิ-เอน็โอ-ซคัซนิลิไคโตซานและนาโนพอลเิมอรกิไมเซลล์ของเอน็-อลัคลิ-เอน็โอ-ซคัซนิลิไคโตซานกกัเกบ็วติามนิดี
๗๘ กระบวนการตรวจหาอนุพันธ์ของแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยเทคนิคการกระเจิงแสงแบบรามาน
๗๙ กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อสแตฟฟิโลคอลคัสออเรียสดื้อยาเมธิซิลินสายพันธุ์ที่พบบ่อยในประเทศไทย
๘๐ เครื่องอบเม็ดปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยแบบถังหมุนด้วยระบบลมร้อนหมุนเวียนเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน
๘๑ กล้องจุลทรรศน์ก�าลังขยายสูงแบบพกพา
๘๒ องค์ประกอบของฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพผสมกับแป้งดัดแปรพื้นผิวที่มีสมบัติเชิงกลดีและลดการดูดความชื้น
๘๓ กระบวนการเตรยีมโปรตีนไบโอมาร์คเกอร์ของมะเรง็ปากมดลกูจากเซลล์ปากมดลกูส�าหรบัการตรวจวดัด้วยเทคนคิไฟฟ้าเคมี
๘๔ กระบวนการเตรียมเม็ดแคปซูลพอลิเมอร์
๘๕ สูตรการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อเห็ดตับเต่าที่ส่งเสริมการเจริญของเชื้อและกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อเห็ดดังกล่าว
๘๖ ชดุทดสอบส�าหรบัตรวจหาเชือ้วณัโรคดือ้ยาหลายขนานด้วยวธินีวิคลอีกิแอซิดอิมมโูนโครมาโตกราฟีชนดิการไหลด้านข้างและ 
 กรรมวิธีการตรวจดังกล่าว
๘๗ กรรมวิธีการผลิตเส้นใยนาโนไคโตซานที่เสถียรจากสารละลายไคโตซานในมัลติฟังก์ชันนอลคาร์บอกซีลิคแอซิดด้วยกระบวน 
 การปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต
๘๘ ระบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
๘๙ สูตรสารละลายผสมส�าหรับลอกแป้งและก�าจัดสิ่งสกปรกบนผ้าและกรรมวิธีการลอกแป้งและก�าจัดสิ่งสกปรกบนผ้าด้วยสูตร 
 สารละลายผสมดังกล่าว
๙๐ กรรมวิธกีารปรบัปรงุพนัธุพื์ชให้ทนต่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมด้วยการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับการใช้สารก่อการกลายพนัธุ์
๙๑ เคลือบเซรามิกส์จากเถ้าลอยที่เกิดขึ้นจากการเผาถ่านหินในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
๙๒ อนุภาคพอลิเมอร์เรืองแสงย่านไกล้อินฟราเรดและกระบวนการเตรียมอนุภาคเรืองแสงดังกล่าว
๙๓ วิธีการแปลงภาพถ่ายใบหน้าบุคคลเป็นรูปการ์ตูน
๙๔ อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือในสถานเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก
๙๕ อุปกรณ์วัดความชื้น
๙๖ กรรมวิธีการเตรียมวัสดุเซลลูโลสที่มีรูพรุนส�าหรับรองรับเซลล์
๙๗ พลาสมิดดีเอ็นเอเครื่องมือส�าหรับการดัดแปลงยีนเป้าหมายของยีสต์ Ogataea thermomethanolica แบบใช้มาร์คเกอร์ซ�้า 
 และกระบวนการใช้พลาสมิดดังกล่าว
๙๘ น�้ายาเคลือบที่ช่วยยืดอายุสิ่งทอสูตรส�าหรับควบคุมยุงต้านเชื้อแบคทีเรียสะท้อนน�้าต้านรังสียูวีและดูดซับความร้อน
๙๙ อุปกรณ์น�าทาง
๑๐๐ อนุภาคแม่เหล็กเคลือบอิมมูโนที่จ�าเพาะต่อเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli
๑๐๑ โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อนิวคลีโอแคปซิดโปรตีนของทอสโพไวรัสชนิดโทเมโทเนคโครติคริงสปอตไวรัสที่พบในประเทศไทย 
 และการใช้ในการตรวจวินจิฉยัทอสโพไวรสัชนดินีใ้นพชืท่ีเป็นโรคด้วยวธิกีารทางอมิมูโนวทิยา
๑๐๒ อุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง
๑๐๓ อุปกรณ์กระตุ้นการขยายรูเยื่อหุ้มผนังเซลล์ไข่ปลาด้วยสัญญาณไฟฟ้า
๑๐๔ อุปกณ์บ�าบัดแขนและระบบการท�างานของอุปกรณ์โดยใช้แถบสีเป็นตัวช่วย
๑๐๕ ระบบการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเหลวโดยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
๑๐๖ ระบบแจ้งเตือนระดับความแรงของปริมาณน�้าฝน
๑๐๗ อุปกรณ์ไพอิโซอิเล็กทริกส�าหรับเก็บเกี่ยวพลังงานจากจักรยาน
๑๐๘ เครื่องตรวจจับการลอบเข้ามาของคนแบบซ่อน
๑๐๙ ชุดกรองแยกกากที่มีขนาดอนุภาคหลากหลายขนาดด้วยระบบสุญญากาศอัตโนมัติ
๑๑๐ กระเบื้องเซรามิกที่มีเถ้าลิกไนต์เป็นส่วนประกอบ
๑๑๑ อุปกรณ์น�าทางส�าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังเครื่องตรวจร่างกาย
๑๑๒ ระบบช่วยแปลผลชนดิของธาลสัซเีมยีพาหะธาลสัซเีมยีและฮโีมโกลบนิผดิปกตจิากเครือ่งตรวจอตัโนมตัแิละระบบช่วยแปลผล 
 คู่เสี่ยง



รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑๑๓ อุปกรณ์ตรวจสอบท่าเดินแบบพกพา
๑๑๔ อุปกรณ์ตรวจสอบและแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเอกสาร
๑๑๕ วิธีการเตรียมข้อมูลส�าหรับการประมวลผลเพื่อรู้จ�าใบหน้า
๑๑๖ กระบวนการเตรียมวัสดุผสมกราฟีน-โลหะพทาโลไซยานินด้วยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า

ผลงานที่ยื่นจดผังภูมิวงจรรวม

๑ วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่แบบปรับค่าได้เวอร์ชั่น ๒
๒ วงจรกรองเลือกประเภทความถี่ตอบสนองได้

ผลงานที่ยื่นจดความลับทางการค้า

๑ สูตรองค์ประกอบของพอลิเอทิลีนเข้มข้นที่มีสมบัติป้องกันการเกิดฝ้า
๒ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตฟิล์มพอลิเอทิลีนที่สามารถยืดอายุผลิตผลสดได้และไม่มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนสีของฟิล์ม 
 ระหว่างการเก็บ (EMA-1*)
๓ สูตรอาหารแข็งส�าหรับเตรียมหัวเชื้อรา A. niger BCC5639
๔ สูตรการผลิตเอนไซม์ผสมจากเชื้อรา A. niger BCC5639
๕ สูตรแป้งพิมพ์สีธรรมชาติส�าหรับการพิมพ์สกรีนผ้าจากเส้นใยเซลลูโลส
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ล�าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๑ AAPS PharmSciTech Development and evaluation of diclofenac sodium loaded-N-trimethyl 
chitosan nanoparticles for ophthalmic use

๒ ACS Applied Materials  
& Interfaces

Electrolytically exfoliated graphene-loaded flame-made Ni-doped SnO
2
  

composite film for acetone sensing

๓ ACS Applied Materials  
& Interfaces

Ultrasensitive hydrogen sensor based on Pt-decorated WO
3
 nanorods 

prepared by glancing-angle dc magnetron sputtering

๔ Acta Crystallographica Section 
D-Biological Crystallography

Structures of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase:  
implications for ligand-binding specificity and functional control

๕ Acta Physica Polonica Series a Highly efficient blue LECs using charged iridium complexes

๖ Acta Tropica Comparison of hematin-targeting properties of pynacrine, an acridine  
analog of the benzonaphthyridine antimalarial pyronaridine

๗ Acta Tropica Use of bacterial surrogates as a tool to explore antimalarial drug  
interaction: Synergism between inhibitors of malarial dihydrofolate  
reductase and dihydropteroate synthase

๘ Advanced Healthcare Materials Synthesis of carbohydrate capped silicon nanoparticles and their reduced 
cytotoxicity, in vivo toxicity, and cellular uptake

๙ Advances in Applied Ceramics Compatibility and conductivity of La
2
Ni

1
-
x
Fe

x
O

4+δ 
and LaNi

0.6
Fe

0.4
O

3-δ with 
GDC electrolyte

๑๐ Advances in Materials Science 
and Engineering

Kinetic studies of atom transfer radical polymerisations of styrene and 
chloromethylstyrene with poly(3-hexyl thiophene) macroinitiator

๑๑ Aerosol and Air Quality  
Research

Enhancement of air filter with TiO
2
 photocatalysis for Mycobacterium 

Tuberculosis removal

๑๒ Analyst Evaluation of agglutination strength by a flow-induced cell movement 
assay based surface plasmon resonance (SPR) technique

๑๓ Analytical Methods Fluorescence sensor arrays for identification of foodborne pathogens

๑๔ Annals of Microbiology Acetobacter thailandicus sp. nov., for a strain isolated in Thailand

๑๕ Annals of Microbiology Activity of crude and fractionated extracts by lactic acid bacteria (LAB) 
isolated from local dairy, meat, and fermented products against  
Staphylococcus aureus

๑๖ Annals of Microbiology Identification of acetic acid bacteria isolated in Thailand and assigned to 
the genus Acetobacter by groEL gene sequence analysis

๑๗ Annals of Microbiology Isolation, detection and inactivation of a Myoviridae bacteriophage  
infecting Bacillus amyloliquefaciens FB11

๑๘ Annals of Microbiology Tanticharoenia aidae sp. nov., for acetic acid bacteria isolated in Vietnam

๑๙ Antiviral Research Anti-lipopolysaccharide factor isoform 3 from Penaeus monodon  
(ALFPm3) exhibits antiviral activity by interacting with WSSV structural 
proteins

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่บุคลากร สวทช. มีส่วนร่วม
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๒๐ Applied Biochemistry and  
Biotechnology

Co-expression of endoxylanase and endoglucanase in Scheffersomyces 
stipitis and Its application in ethanol production

๒๑ Applied Catalysis B:  
Environmental

Efficient solar photocatalytic degradation of textile wastewater using ZnO/
ZTO composites

๒๒ Applied Entomology and 
Zoology

Efficacy of Purpureocillium lilacinum CKPL-053 in controlling Thrips palmi 
(Thysanoptera: Thripidae) in orchid farms in Thailand

๒๓ Applied Optics Noise reduction and accuracy improvement in optical-penetration-based 
silkworm gender identification

๒๔ Applied Optics Realization of a polymer nanowire optical transducer by using the  
nanoimprint technique

๒๕ Applied Physics Express Multiwavelength guided mode resonance sensor array

๒๖ Applied Surface Science Band offsets of novel CoTiO
3
/Ag

3
VO

4
 heterojunction measured by X-ray 

photoelectron spectroscopy

๒๗ Aquaculture A novel localization of molt-inhibiting hormone in the tegumental glands 
of shrimp Penaeus monodon and its possible role in shrimp molting

๒๘ Aquaculture Australian red claw crayfish (Cherax quadricarinatus) is susceptible to  
yellow head virus (YHV) infection and can transmit it to the black tiger 
shrimp (Penaeus monodon)

๒๙ Aquaculture Concurrent infections of Flavobacterium columnare and Edwardsiella 
ictaluri in striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus in Thailand

๓๐ Aquaculture Correlation between gonad-inhibiting hormone and vitellogenin during 
ovarian maturation in the domesticated Penaeus monodon

๓๑ Aquaculture Differential expression of X-box binding protein 1 during ovarian  
development and association between its SNP and growth-related  
parameters  of the giant tiger shrimp Penaeus monodon

๓๒ Aquaculture Expression and polymorphism of farnesoic acid O-methyltransferase  
(FAMeT) and association between its SNPs and reproduction-related  
parameters of the giant tiger shrimp Penaeus monodon

๓๓ Aquaculture Mannooligosaccharides from copra meal improves survival of the Pacific 
white shrimp (Litopenaeus vannamei) after exposure to Vibrio harveyi

๓๔ Aquaculture Naturally concurrent infections of bacterial and viral pathogens in disease 
outbreaks in cultured Nile tilapia (Oreochromis niloticus) farms

๓๕ Aquaculture Protection of Litopenaeus vannamei against the white spot syndrome 
virus using recombinant Pm-fortilin expressed in Pichia pastoris

๓๖ Aquaculture Research Francisella noatunensis subsp. orientalis, an emerging bacterial pathogen  
affecting cultured red tilapia (Oreochromis sp.) in Thailand

๓๗ Archives of Biochemistry and 
Biophysics

Identification of rice Os4BGlu13 as a β-glucosidase which hydrolyzes  
gibberellin A4 1-O-β-D-glucosyl ester, in addition to tuberonic acid  
glucoside and salicylic acid derivative glucosides
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๓๘ Archives of Metallurgy and 
Materials

Characterization of an equal channel angular pressed Al-Zn-In alloy

๓๙ Archives of Metallurgy and 
Materials

Microstructure and erosion-corrosion behaviour of as-cast high chromium 
white irons containing molybdenum in aqueous sulfuric-acid slurry

๔๐ Asian Pacific Journal of Cancer  
Prevention

BmKn-2 scorpion venom peptide for killing oral cancer cells by apoptosis

๔๑ Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention

Hep88 mAb-mediated paraptosis-like apoptosis in HepG2 cells via  
downstream upregulation and activation of caspase-3, caspase-8 and 
caspase-9

๔๒ Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention

Plasma phosphoproteome and differential plasma phosphoproteins with 
opisthorchis viverrini-related cholangiocarcinoma

๔๓ Asian-Australasian Journal of 
Animal Sciences

Monitoring of chicken RNA integrity as a function of prolonged  
postmortem duration

๔๔ Beilstein Journal of Organic 
Chemistry

Binding mode and free energy prediction of fisetin/β-cyclodextrin inclusion 
complexes

๔๕ Beilstein Journal of Organic 
Chemistry

Further exploration of the heterocyclic diversity accessible from the 
allylation chemistry of indigo

๔๖ Biocontrol Science and  
Technology

Suppression of α-glucosidase gene by RNA interference can increase  
resistance of Culex quinquefasciatus to Bacillus sphaericus binary toxin

๔๗ Bioresource Technology Binding characteristics and synergistic effects of bacterial expansins on 
cellulosic and hemicellulosic substrates

๔๘ Bioresource Technology Comparative biochemical methane potential of paragrass using an  
unacclimated and an acclimated microbial consortium

๔๙ Bioresource Technology Simultaneous treatment of raw palm oil mill effluent and biodegradation 
of palm fiber in a high-rate CSTR.

๕๐ Bioresource Technology Synergistic action of recombinant accessory hemicellulolytic and  
pectinolytic enzymes to Trichoderma reesei cellulase on rice straw  
degradation

๕๑ Bioresources Multifunctional properties of glycoside hydrolase family 43 from  
Paenibacillus curdlanolyticus strain B-6 including exo-β-xylosidase,  
endo-xylanase, and α-L-arabinofuranosidase activities

๕๒ Bioscience, Biotechnology, and 
Biochemistry

Biocatalytic synthesis of starch esters by immobilized lipase on magnetic 
microparticles

๕๓ Biosensors and Bioelectronics Colorimetric detection of dichlorvos using polydiacetylene vesicles with  
acetylcholinesterase and cationic surfactants

๕๔ Biosensors and Bioelectronics Highly sensitive electrochemical detection of genomic  DNA based on 
stem loop probes structured for magnetic collection and measurement 
via metalised hollow polyelectrolyte shells
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๕๕ Biosensors and Bioelectronics Real-time multianalyte biosensors based on interference-free  
multichannel monolithic quartz crystal microbalance

๕๖ Biosensors and Bioelectronics SPR-DNA array for detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) in combination with loop-mediated isothermal amplification

๕๗ Biosensors and Bioelectronics Ultrasensitive electrochemical immunosensor based on dual signal  
amplification process for p16INK4a cervical cancer detection in clinical 
samples

๕๘ Biotechnology and Applied 
Biochemistry

Chebulin: Terminalia chebula Retz. fruit-derived peptide with  
angiotensin-I-converting enzyme inhibitory activity.

๕๙ Biotechnology and Bioprocess 
Engineering

Enhancement of thermostable β-glucosidase production in a slow  
methanol utilization strain of Pichia pastoris by optimization of the  
specific methanol supply rate

๖๐ Biotechnology for Biofuels Comparative analysis of sugarcane bagasse metagenome reveals unique 
and conserved biomass-degrading enzymes among lignocellulolytic  
microbial communities

๖๑ Biotechnology Journal Dynamic flux balancing elucidates NAD(P)H production as limiting response 
to furfural inhibition in Saccharomyces cerevisiae

๖๒ Biotropica Mammalian frugivores with different foraging behavior can show similar 
seed dispersal effectiveness

๖๓ BMC Bioinformatics SpirPro: A Spirulina proteome database and web-based tools for the  
analysis of protein-protein interactions at the metabolic level in Spirulina 
(Arthrospira) platensis C1

๖๔ BMC Bioinformatics Understanding the molecular basis of EGFR kinase domain/MIG-6 peptide 
recognition complex using computational analyses

๖๕ BMC Biotechnology The codon-optimized Δ6-desaturase gene of Pythium sp. as an empowering 
tool for engineering n3/n6 polyunsaturated fatty acid biosynthesis

๖๖ Botanica Marina An additional marine fungal lineage in the Diatrypaceae, Xylariales:  
Pedumispora rhizophorae

๖๗ Botanica Marina Secondary metabolites of the marine fungus Paradendryphiellaarenariae 
BCC 17999

๖๘ Building and Environment Multifunctional Ag/TiO
2
/MCM-41 nanocomposite film applied for indoor air 

treatment

๖๙ Carbohydrate Polymers Synthesis and characterization of pH-responsive N-naphthyl-N,O-succinyl 
chitosan micelles for oral meloxicam delivery

๗๐ Carbon 3D hollow carbon nanotetrapods synthesized by three-step vapor phase 
transport

๗๑ Catalysis Science & Technology Catalytic behaviors of Ni/γ-Al
2
O

3
 and Co/γ-Al

2
O

3
 during the  

hydrodeoxygenation of palm oil 



89
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๗๒ Catalysis Science & Technology Direct synthesis of dimethyl ether from CO
2
 hydrogenation over Cu–ZnO–

ZrO
2
/SO

4
2-–ZrO

2
 hybrid catalysts: effects of sulfur-to-zirconia ratios

๗๓ Catalysis Communications A facile and low-cost synthesis of MoS
2
 for hydrodeoxygenation of phenol

๗๔ Cellulose Chemistry and  
Technology

Dyeing, fastness, and UV protection properties of cotton fabric dyed with 
mangrove bark extract

๗๕ Ceramics International A study of slip solids content and wall thickness on thermal shock  
behavior of a slip cast reaction bonded silicon nitride ladle

๗๖ Ceramics International Crystallization and optical properties of Nd3+ doped ferroelectric glass- 
ceramics in the barium sodium niobosilicate system

๗๗ Ceramics International Effect of Ba(Zn
1/3

Nb
2/3

)O
3
 modification on structure and ferroelectric  

properties of 0.6Pb(Mg
1/3

Nb
2/3

)O
3
–0.4Pb(Zr

0.52
Ti

0.48
)O

3
 ceramics

๗๘ Ceramics International Grain size independence of giant dielectric permittivity of CaCu
3
Ti

4-x
Sc

x
O

12
 

ceramics

๗๙ Chemical Biology & Drug Design Molecular dynamics of interactions between rigid and flexible antifolates 
and dihydrofolate reductase from pyrimethamine-eensitive and  
pyrimethamine-resistant Plasmodium falciparum

๘๐ Chemical Engineering Journal Influence of alkaline catalyst addition on compressed liquid hot water 
pretreatment of rice straw

๘๑ Chemical Engineering Journal Kinetic study on esterification of palmitic acid catalyzed by glycine-based 
crosslinked protein coated microcrystalline lipase

๘๒ Chemical Engineering Journal Roles of monometallic catalysts in hydrodeoxygenation of palm oil to 
green diesel

๘๓ Chemical Engineering Journal Understanding synergetic effect of TiO
2
-supported silver nanoparticle as a 

sorbent for Hg0 removal

๘๔ Chemical Engineering Research 
and Design

Effect of crystallization temperature on the in situ valorization of physic 
nut (Jatropha curcus L.)wastes using synthetic HZSM-5 catalyst

๘๕ Chemical Engineering Science Proton transfer mechanism of 1,3,5-tri(2-benzimidazolyl) benzene with 
a unique triple-stranded hydrogen bond network as studied by DFT-MD 
simulations

๘๖ Chemistry–An Asian Journal Zinc-porphyrin dyes with different meso-aryl substituents for dye- 
sensitized solar cells: experimental and theoretical studies

๘๗ ChemPhysChem Modification of D-A-π-A configuration toward a high-performance  
triphenylamine-based sensitizer for dye-sensitized solar cells: a theoretical 
investigation

๘๘ Chiang Mai Journal of Science Graphene nanoplatelet/multi-walled carbon nanotube/polycarbonate 
hybrid nanocomposites for electrostatic dissipative applications:  
Preparation and properties

๘๙ Chiang Mai Journal of Science Enhancing coating property and storage stability of non-alkoxide sol-gel 
derived hydroxyapatite coating by incorporating gel retarding agents.
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๙๐ Chiang Mai Journal of Science Unsymmetrical oligo-phenylene vinylene via one-step heck reaction

๙๑ Clean Technologies and  
Environmental Policy

Improving the efficacy of solar water disinfection by incremental design 
innovation

๙๒ Colloids and Surfaces B:  
Biointerfaces

Surface modification of PLGA nanoparticles by carbopol to enhance  
mucoadhesion and cell internalization

๙๓ Coloration Technology Effects of additives on the dyeing of cotton yarn with the aqueous extract 
of Combretum latifolium Blume stems

๙๔ Composites Part B: Engineering Novel surfactant-stabilized graphene-polyaniline composite nanofiber for 
supercapacitor applications

๙๕ Computational and Theoretical  
Chemistry

Influence of phenyl-attached substituents on the vibrational and  
electronic spectra of meso-tetraphenylporphyrin: A DFT study

๙๖ Computer Communications Guaranteed capacity bounds in intermittently-connected networks: A 
resource-aware, holistic evaluation

๙๗ Computers and Electronics in 
Agriculture

A non-destructive oil palm ripeness recognition system using relative 
entropy

๙๘ Computers and Electronics in 
Agriculture

Android-based rice leaf color analyzer for estimating the needed amount 
of nitrogen fertilizer

๙๙ Continental Shelf Research Influence of resonance on tide and storm surge in the Gulf of Thailand

๑๐๐ Current Genetics Membrane transporters in self resistance of Cercospora nicotianae to the 
photoactivated toxin cercosporin

๑๐๑ Database: Oxford Journals MicroPIR2: a comprehensive database for human-mouse comparative 
study of microRNA-promoter interactions.

๑๐๒ Dental Materials Journal Improving shear bond strength between feldspathic porcelain and zirconia 
substructure with lithium disilicate glass-ceramic liner

๑๐๓ Dentomaxillofacial Radiology Technical aspects of dental CBCT: state of the art

๑๐๔ Developmental & Comparative 
Immunology

A shrimp pacifastin light chain-like inhibitor: Molecular identification and 
role in the control of the prophenoloxidase system

๑๐๕ Developmental & Comparative 
Immunology

Characterization and identification of calmodulin and calmodulin binding 
proteins in hemocyte of the black tiger shrimp (Penaeus monodon)

๑๐๖ Developmental & Comparative 
Immunology

Laminin receptor protein is implicated in hemocyte homeostasis for the 
whiteleg shrimp Penaeus (Litopenaeus) vannamei

๑๐๗ Developmental & Comparative 
Immunology

Role of Penaeus monodon hemocyte homeostasis associated protein 
(PmHHAP) in regulation of caspase-mediated apoptosis

๑๐๘ Developmental & Comparative 
Immunology

Yellow head virus infection in black tiger shrimp reveals specific  
interaction with granule-containing hemocytes and crustinPm1 as a  
responsive protein
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๑๐๙ Disease Markers Comparative proteomic analysis of human cholangiocarcinoma cell lines: 
S100A2 as a potential candidate protein inducer of invasion

๑๑๐ Disease Markers Novel serum biomarkers to differentiate cholangiocarcinoma from benign 
biliary tract diseases using a proteomic approach

๑๑๑ Disease Markers Proteomic analysis of serum and urine of HIV-monoinfected and HIV/
HCV-coinfected patients undergoing long term treatment with nevirapine

๑๑๒ Drying Technology:  
An International Journal

Antimicrobial effect of α- or β-cyclodextrin complexes with Trans- 
cinnamaldehyde against Staphylococcus aureus and Escherichia coli

๑๑๓ Dyes and Pigments Effects of π-linker, anchoring group and capped carbazole at meso- 
substituted zinc-porphyrins on conversion efficiency of DSSCs

๑๑๔ Dyes and Pigments N-coumarin derivatives as hole-transporting emitters for high efficiency  
solution-processed pure green electroluminescent devices

๑๑๕ Electrochimica Acta Current distribution mapping for PEMFCs

๑๑๖ Energy & Fuels Deoxygenation of waste chicken fats to green diesel over Ni/Al
2
O

3
: Effect 

of water and free fatty acid content

๑๑๗ Engineering Failure Analysis Failure of Alloy 20 nozzles used for spraying sulfuric acid in an incineration 
furnace

๑๑๘ Environment Protection  
Engineering

Evaluation Of emission and reduction of greenhouse gases from upstream 
petrochemical industry in Thailand

๑๑๙ Enzyme and Microbial  
Technology

Biocatalytic methanolysis activities of cross-linked protein-coated  
microcrystalline lipase toward esterification/transesterification of relevant  
palm products

๑๒๐ ETRI Journal Efficient key management protocol for secure RTMP video streaming 
toward trusted quantum network

๑๒๑ EURASIP Journal on Image and 
Video Processing

Image enhancement using local intensity distribution equalization

๑๒๒ European Journal of Lipid  
Science and Technology

Skipjack roe protein hydrolysate combined with tannic acid increases the 
stability of fish oil upon microencapsulation

๑๒๓ European Journal of Organic 
Chemistry

Synthesis, characterisation, and electroluminescence properties of  
N-coumarin derivatives containing peripheral triphenylamine

๑๒๔ Experimental Biology and 
Medicine

In vitro and in vivo characterization of the anticancer activity of Thai  
stingless bee (Tetragonula laeviceps) cerumen

๑๒๕ FEMS Microbiology Letters Tenellin acts as an iron chelator to prevent iron-generated reactive oxygen 
species toxicity in the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana

๑๒๖ Ferroelectrics Surface-Modified Porous Clay Heterostructure Synthesized by Introduction 
of Cationic Ions: Effects on Dielectric Behavior

๑๒๗ Fish & Shellfish Immunology Activation of PmRelish from Penaeus monodon by yellow head virus
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๑๒๘ Fish & Shellfish Immunology Domain 2 of a Kazal serine proteinase inhibitor SPIPm2 from Penaeus  
monodon possesses antiviral activity against WSSV

๑๒๙ Fish & Shellfish Immunology Interaction study of a novel Macrobrachium rosenbergii effector caspase 
with B2 and capsid proteins of M. rosenbergii nodavirus reveals their roles 
in apoptosis

๑๓๐ Fisheries Science Fixed-bed degradation of histamine in fish sauce by immobilized whole 
cells of Natrinema gari BCC 24369

๑๓๑ Food Additives & Contaminants: 
Part A

Determination of the persistence of dimetridazole, metronidazole and 
ronidazole residues in black tiger shrimp (Penaeus monodon) tissue and 
their stability during cooking

๑๓๒ Food and Bioproducts  
Processing

Enhancement of starch-pulp separation incentrifugal-filtration process: 
Effects of particle size and variety of cassava root on free starch granule 
separation

๑๓๓ Food Chemistry Antioxidant activity of protocatechuates evaluated by DPPH, ORAC, and 
CAT methods

๑๓๔ Food Chemistry Optimisation of microencapsulation of turmeric extract for masking flavour

๑๓๕ Food Control Bead array for Listeria monocytogenes detection using specific  
monoclonal antibodies

๑๓๖ Food Control Two putatively novel bacteriocins active against Gram-negative food borne 
pathogens produced by Weissella hellenica BCC 7293

๑๓๗ Food Hydrocolloids On the stabilisation of calcium-fortified acidified soy milks by pomelo 
pectin

๑๓๘ Food Technology and  
Biotechnology

Statistical Optimization of the Production of NaCl-Tolerant Proteases by a 
Moderate Halophile, Virgibacillus sp. SK37

๑๓๙ Frequenz Design and Implementation of Secure and Reliable Communication using 
Optical Wireless Communication

๑๔๐ Frontiers in Plant Science Construction of a high-density integrated genetic linkage map of rubber  
tree (Hevea brasiliensis) using genotyping-by-sequencing (GBS)

๑๔๑ Frontiers in Plant Science Elucidation of the molecular responses to waterlogging in Jatropha roots 
by transcriptome profiling

๑๔๒ Frontiers in Plant Science Physio-biochemical and morphological characters of halophyte legume 
shrub, Acacia ampliceps seedlings in response to salt stress under  
greenhouse

๑๔๓ Fuel Catalytic upgrading of soybean oil methyl esters by partial hydrogenation 
using Pd catalysts

๑๔๔ Fuel Processing Technology Modification of magnetic nanoparticle lipase designs for biodiesel  
production from palm oil

๑๔๕ Functional & Integrative  
Genomics

The AKR gene family and modifying sex ratios in palms through abiotic 
stress responsiveness
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๑๔๖ Functional Plant Biology Comparative expression profiling of three early inflorescence stages of oil 
palm indicates that vegetative to reproductive phase transition of  
meristem is regulated by sugar balance

๑๔๗ Fungal Biology New species of Ophiocordyceps unilateralis, an ubiquitous pathogen of 
ants from Thailand

๑๔๘ Fungal Biology Phylogeny of type I polyketide synthases (PKSs) in fungal  
entomopathogens and expression analysis of PKS genes in Beauveria 
bassiana BCC 2660

๑๔๙ Fungal Diversity Classification of marine Ascomycota, Basidiomycota, Blastocladiomycota 
and Chytridiomycota

๑๕๐ Fungal Diversity Fungal diversity notes 1–110: taxonomic and phylogenetic contributions 
to fungal species

๑๕๑ Fungal Diversity Naming and outline of Dothideomycetes–2014 including proposals for the 
protection or suppression of generic names

๑๕๒ Fungal Diversity Towards a natural classification and backbone tree for Sordariomycetes

๑๕๓ Gene A functionally critical single nucleotide polymorphism in the gene  
encoding the membrane-bound alcohol dehydrogenase found in ethanol 
oxidation-deficient Gluconobacter thailandicus

๑๕๔ Genomics Genome-wide SNP discovery and identification of QTL associated with 
agronomic traits in oil palm using genotyping-by-sequencing (GBS)

๑๕๕ IEEE Communications Letters Remote driver identification using minimal sensory data

๑๕๖ IEEE Intelligent Transportation 
Systems Magazine

Physical layer aspects of information exchange in the NOTICE architecture

๑๕๗ IEEE Transactions on Magnetics Reduction of eddy-current Losses in fractional-slot concentrated-winding 
synchronous PM motors

๑๕๘ IEEE Transactions on Very Large 
Scale Integration

Exploiting die-to-die thermal coupling in 3-D IC placement

๑๕๙ IEEE/ACM Transactions on 
Computational Biology and 
Bioinformatics

iNJclust: Iterative neighbor-joining tree clustering framework for inferring 
population structure

๑๖๐ IEEJ Journal of Industry  
Applications

Two-triangle carrier SPWM modulation for a five-level diode-clamped 
PWM inverter

๑๖๑ IEICE Electronics Express A single chip FPGA-based cross-coupling multi-motor drive system

๑๖๒ IEICE Transactions on  
Information and Systems

A linguistics-driven approach to statistical parsing for low-resourced  
languages

๑๖๓ IETE Technical Review A privacy-preserving framework for location-based service: A eeview of 
structural design and analysis
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๑๖๔ Indian Journal of Geo-Marine 
Sciences

Screening, phenotypic and genotypic identification of β-carotene  
producing strains of Dunaliella salina from Thailand

๑๖๕ Industrial Crops and Products Eco-friendly lubricant by partial hydrogenation of palm oil over Pd/γ-Al
2
O

3
 

catalyst

๑๖๖ Infection, Genetics and  
Evolution

Dynamics and evolution of highly pathogenic porcine reproductive and 
respiratory syndrome virus following its introduction into a herd  
concurrently infected with both types 1 and 2

๑๖๗ Infection, Genetics and  
Evolution

Genotypic diversity of multidrug-, quinolone- and extensively drug- 
resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Thailand

๑๖๘ Innate Immunity Resistance to cellular autophagy by Mycobacterium tuberculosis Beijing 
strains

๑๖๙ International Journal of  
Diabetes in Developing  
Countries

The effectiveness of interactive multi-modality intervention on self- 
management support of type 2 diabetic patients in Thailand: a cluster- 
randomized controlled trial

๑๗๐ International Journal of  
Automotive Technology

Oxidation kinetics of small CI engine’s biodiesel particulate matter

๑๗๑ International Journal of  
Biological Macromolecules

Enhanced antibacterial activity of NR latex gloves with raspberry-like  
PMMA-N,N,N-trimethyl chitosan particles

๑๗๒ International Journal of  
Computers, Communications  
& Control

Traffic signal control with cell transmission model using reinforcement 
learning for total delay minimisation

๑๗๓ International Journal of  
Electrochemical Science

Anodic TiO
2
 nanorod arrays and surface wettability

๑๗๔ International Journal of  
Electrochemical Science

Crystallization of as-anodized titania nanotubes grown in low acid  
electrolytes

๑๗๕ International Journal of  
Engine Research

Thermal and chemical effects of fuel direct injection on kinetically  
controlled combustion of alcohol and gasoline fuels

๑๗๖ International Journal of Food 
Microbiology

Glutaminase-producing Meyerozyma (Pichia) guilliermondii isolated from 
Thai soy sauce fermentation

๑๗๗ International Journal of Heat 
and Mass Transfer

A model for a non-uniform spray evaporator taking into account the effect 
of non-isothermal polydisperse droplets

๑๗๘ International Journal of  
Hydrogen Energy

Two-stage thermophilic fermentation and mesophilic methanogen process 
for biohythane production from palm oil mill effluent

๑๗๙ International Journal of  
Pharmaceutics

Layer-by-Layer engineered nanocapsules of curcumin with improved cell 
activity

๑๘๐ International Journal of  
Pharmaceutics

Synthesis and anticervical cancer activity of novel pH responsive micelles 
for oral curcumin delivery

๑๘๑ International Journal of  
Photoenergy

A combined effect of plasmon energy transfer and recombination barrier 
in a novel TiO

2
/MgO/Ag working electrode for dye-sensitized solar cells
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๑๘๒ International Journal of  
Polymeric Materials and  
Polymeric Biomaterials

Thermal behavior and photovoltaic performance of fullerene grafted  
dehydrochlorinated poly(vinyl chloride) in bulk heterojunction solar cells

๑๘๓ International Journal of  
Systematic and Evolutionary 
Microbiology

Lactobacillus plajomi sp. nov. and Lactobacillus modestisalitolerans sp. 
nov., isolated from traditional fermented foods

๑๘๔ International Journal of  
Systematic and Evolutionary 
Microbiology

Actinoplanes luteus sp. nov., isolated from soil in Thailand.

๑๘๕ International Journal of  
Systematic and Evolutionary 
Microbiology

Hannaella phyllophila sp. nov., a basidiomycetous yeast species  
associated with plants in Thailand and Taiwan

๑๘๖ International Journal of  
Systematic and Evolutionary 
Microbiology

Hannaella siamensis sp. nov. and Hannaella phetchabunensis sp. nov., 
two new anamorphic basidiomycetous yeast species isolated from plants

๑๘๗ International Journal of  
Systematic and Evolutionary 
Microbiology

Kutzneria chonburiensis sp. nov., isolated from soil.

๑๘๘ International Journal of  
Systematic and Evolutionary 
Microbiology

Occultifur tropicalis f.a., sp. nov., a novel cystobasidiomycetous yeast 
species isolated from tropical regions

๑๘๙ International Journal of  
Systematic and Evolutionary 
Microbiology

Sinosporangium fuscu m sp. nov., isolated from soil

๑๙๐ International Journal of  
Systematic and Evolutionary 
Microbiology

Yamadazyma insecticola f.A., sp. nov. and Yamadazyma epiphylla f.a., 
sp. nov., two novel yeast species

๑๙๑ Journal of Applied Polymer 
Science

Hybrid biomimetic electrospun fibrous mats derived from poly(e- 
caprolactone) and silk fibroin protein for wound dressing application

๑๙๒ Japanese Journal of Applied 
Physics

High efficiency a-Si:H/a-SiGe:H tandem solar cells fabricated with the  
combination of V- and U-shaped band gap profiling techniques

๑๙๓ Journal of Agricultural and 
Food Chemistry

Apolar adical initiated conjugated autoxidizable triene (ApoCAT) assay: 
Effects of oxidant locations on antioxidant capacities and interactions

๑๙๔ Journal of Alloys and  
Compounds

Thermoelectric properties of c-GeSb
0.75

Te
0.5 

to h-GeSbTe
0.5 

thin films 
through annealing treatment effects

๑๙๕ Journal of Alloys and  
Compounds

Very high-performance dielectric properties of Ca
1_3x/2

Yb
x
Cu

3
Ti

4
O

12
 ceramics

๑๙๖ Journal of Antibiotics Cytotoxic hydroanthraquinones from the mangrove-derived fungus  
Paradictyoarthrinium diffractum BCC 8704
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๑๙๗ Journal of Applied Microbiology Isolation of Ralstonia solanacearum-infecting bacteriophages from tomato 
fields in Chiang Mai, Thailand, and their experimental use as biocontrol 
agents

๑๙๘ Journal of Applied Polymer 
Science

Electrolytically exfoliated graphene-polylactide-based bioplastic with high 
elastic performance

๑๙๙ Journal of Applied  
Spectroscopy

Nonstationary effects at photovoltaic module characterization using 
pulsed solar simulator

๒๐๐ Journal of Aquatic Animal 
Heath

Colorimetric method of loop-mediated isothermal amplification with the 
pre-addition of calcein for detecting Flavobacterium columnare and its 
assessment in tilapia farms

๒๐๑ Journal of Biological Chemistry Kinetic mechanism and the rate-limiting step of Plasmodium vivax serine 
hydroxymethyltransferase

๒๐๒ Journal of Biological Chemistry Suppression of shrimp melanization during white spot syndrome virus 
infection

๒๐๓ Journal of Biomaterials  
Applications

Fluorescent chitosan functionalized magnetic polymeric nanoparticles: 
Cytotoxicity and in vitro evaluation of cellular uptake

๒๐๔ Journal of Biomaterials Science, 
Polymer Edition

In vitro human chondrocyte culture on plasma-treated poly(glycerol 
sebacate) scaffolds

๒๐๕ Journal of Biomedical Materials 
Research Part A

Enhancement of chondrocyte proliferation, distribution, and functions 
within polycaprolactone scaffolds by surface treatments

๒๐๖ Journal of Biomedical  
Nanotechnology

An electrochemical genosensing assay based on magnetic beads and gold 
nanoparticle-loaded latex microspheres for Vibrio cholerae detection

๒๐๗ Journal of Bioscience and  
Bioengineering

Synergism of regulatory elements in σB- and σA-dependent promoters 
enhances recombinant protein expression in Bacillus subtilis

๒๐๘ Journal of Biotechnology Graphene oxide based fluorescence resonance energy transfer and 
loop-mediated isothermal amplification for white spot syndrome virus 
detection

๒๐๙ Journal of Chemical  
Technology and Biotechnology

Performance polybenzoxazine membrane and mixed matrix membrane 
for ethanol purification via pervaporation applications

๒๑๐ Journal of Clinical Microbiology Genetic diversity and dynamic distribution of Mycobacterium tuberculosis 
isolates causing pulmonary and Extrapulmonary tuberculosis in Thailand

๒๑๑ Journal of Colloid and Interface 
Science

CoTiO
3
/Ag

3
VO

4
 composite: A study on the role of CoTiO

3
 and the active 

species in the photocatalytic degradation of methylene blue

๒๑๒ Journal of Computational and 
Theoretical Nanoscience

Monosex-male sex reversal of Nile tilapia eggs using pulse-electric field 
inductions

๒๑๓ Journal of Crystal Growth Characterization of semi-polar GaN on GaAs substrates

๒๑๔ Journal of Elastomers and 
Plastics

Polylactic acid glycolysate as a cross-linker for epoxidized natural rubber: 
Effect of cross-linker molecular weight
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๒๑๕ Journal of Engineering Tribology Tribological effects of chlorine-free lubricant in strip drawing of advanced 
high strength steel

๒๑๖ Journal of Fish Diseases Virulence assay of rhizoid and non-rhizoid morphotypes of  
Flavobacterium columnare in red tilapia, Oreochromis sp., fry

๒๑๗ Journal of Food Engineering Effect of cryogenic freezing on textural properties and microstructure of 
rice flour/tapioca starch blend gel

๒๑๘ Journal of Food Engineering Gelation of pomelo (Citrus maxima) pectin as induced by divalent ions or 
acidification

๒๑๙ Journal of Functional Foods Characterization and identification of angiotensin I-converting enzyme 
(ACE) inhibitory peptides derived from tilapia using Virgibacillus  
halodenitrificans SK1-3-7 proteinases

๒๒๐ Journal of General Virology Genetic manipulation of porcine epidemic diarrhoea virus recovered from 
a full-length infectious cDNA clone

๒๒๑ Journal of Global Antimicrobial 
Resistance

Genetic characterisation of a whiB7 mutant of a Mycobacterium  
tuberculosis clinical strain

๒๒๒ Journal of Immunology Tissue distribution of memory T and B cells in Rhesus monkeys following 
influenza A infection

๒๒๓ Journal of Infectious Diseases High anti-dengue viral activity of OAS gene family is associated with  
increased severity of dengue disease

๒๒๔ Journal of Invertebrate  
Pathology

Interaction of Lysinibacillus sphaericus binary toxin with mosquito larval 
gut cells: Binding and internalization

๒๒๕ Journal of Invertebrate  
Pathology

Lysinibacillus sphaericus binary toxin induces apoptosis in susceptible 
Culex quinquefasciatus larvae

๒๒๖ Journal of Lightwave  
Technology

Simultaneous analysis of far infrared signals from periorbital and nostril 
areas for nonintrusive lie detection: Performance from real case study

๒๒๗ Journal of Liposome Research Enhanced permeability across Caco-2 cell monolayers by specific  
mannosylating ligand of buserelin acetate proliposomes

๒๒๘ Journal of Materials  
Chemistry C

Multi-triphenylamine-substituted bis(thiophenyl)benzothiadiazoles as  
highly efficient solution-processed non-doped red light-emitters for OLEDs

๒๒๙ Journal of Materials Research Duplex nanocrystalline alloys: Entropic nanostructure stabilization and a 
case study on W-Cr

๒๓๐ Journal of Materials Science Highly efficient visible light-induced photocatalytic degradation of  
methylene blue over InVO

4
/BiVO

4
 composite photocatalyst

๒๓๑ Journal of Materials Science Increment of dielectric constant in binary composite based on PVDF/clay 
system

๒๓๒ Journal of Materials Science Multifunctional metal and metal oxide hybrid nanomaterials for solar light 
photocatalyst and antibacterial applications
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๒๓๓ Journal of Medical Imaging and 
Health Informatics

Development and evaluation of an interactive electro-encephalogram- 
based neurofeedback system for training attention and attention defects  
in children

๒๓๔ Journal of Medical Imaging and 
Health Informatics

Subject-dependent and subject-independent emotion classification using 
unimodal and multimodal physiological signals

๒๓๕ Journal of Medicinal Chemistry Inhibitors of plasmodial serine hydroxymethyltransferase (SHMT): Cocrystal 
structures of pyrazolopyrans with potent blood- and liver-stage activities

๒๓๖ Journal of Nanomaterials Effects of Niobium-loading on sulfur dioxide gas-sensing characteristics of 
hydrothermally prepared tungsten oxide thick film

๒๓๗ Journal of Nanomaterials The effect of oxygen-plasma treated graphene nanoplatelets upon the 
properties of multiwalled carbon nanotube and polycarbonate hybrid 
nanocomposites used for electrostatic dissipative applications

๒๓๘ Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology

Application of 8YSZ nanopowder synthesized by the modified  
solvothermal process for anode supported solid oxide fuel cells

๒๓๙ Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology

CO detection of hydrothermally synthesized Pt-loaded WO3films

๒๔๐ Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology

Enhanced ethanol selectivity of flame-spray-made Au/ZnO Thick Films

๒๔๑ Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology

Sb-doped SnO
2
 nanoparticles synthesized by sonochemical-assisted  

precipitation process

๒๔๒ Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology

The effect of Mn on flame spray pyrolysis-made ZnO nanoparticles for 
flammable gases detection

๒๔๓ Journal of Natural Fibers Eco-dyeing of silk fabric with Garcinia Dulcis (Roxb.) Kurz bark as a source 
of natural dye by using the padding technique

๒๔๔ Journal of Natural Products γ-Butyrolactone, cytochalasin, cyclic Carbonate, eutypinic acid, and  
phenalenone derivatives from the soil fungus Aspergillus sp. PSU-RSPG185

๒๔๕ Journal of Natural Products Eremophilane sesquiterpenes and diphenyl thioethers from the soil  
fungus Penicillium copticola PSU-RSPG138

๒๔๖ Journal of Oil Palm Research Identification of genes involved in somatic embryogenesis development in 
oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) using cDNA AFLP

๒๔๗ Journal of Peptide Science Novel p16 binding peptide development for p16-overexpressing cancer 
cell detection using phage display

๒๔๘ Journal of Peptide Science The interaction mechanism between lipopeptide (daptomycin) and  
polyamidoamine (PAMAM) dendrimers

๒๔๙ Journal of Plant Physiology Differential accumulation of glycinebetaine and choline monooxygenase 
in bladder hairs and lamina leaves of Atriplex gmelini under high salinity

๒๕๐ Journal of Plant Physiology Ethylene and pollination decrease transcript abundance of an ethylene 
receptor gene in Dendrobium petals
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๒๕๑ Journal of Polymer Research Luminescent polypropylene fibers containing novel organic luminescent 
substance

๒๕๒ Journal of Polymer Research Superabsorbent polymer nanocomposites with surfactant- or acid- 
modified Ca-montmorillonite: synthesis and water absorbency

๒๕๓ Journal of Polymer Science Part 
A: Polymer Chemistry

Synthesis and copolymerization of oligo(lactic acid) derived norbornene 
macromonomers with amino acid derived norbornene monomer:  
Formation of the 3D macroporous scaffold

๒๕๔ Journal of Polymers and the 
Environment

Biodegradable plasticized blends of poly(L-lactide) and cellulose acetate 
butyrate: From blend preparation to biodegradability in real composting 
conditions

๒๕๕ Journal of Porous Materials Improved performance and stability of direct borohydride fuel cells  
(DBFCs) with porous polypyrrole support

๒๕๖ Journal of Reproduction and 
Development

Comparison of Cryotop and micro volume air cooling methods for  
cryopreservation of bovine matured oocytes and blastocysts

๒๕๗ Journal of Sensors Applications of Smartphone-based Sensors in Agriculture: A Systematic  
Review of Research

๒๕๘ Journal of Sol-Gel Science and 
Technology

Nanocomposite TiO
2
 xerogel film for DSSC photoelectrode via simple 

modified sol–gel process

๒๕๙ Journal of the American Oil 
Chemists Society

Association colloids formed by multiple surface active minor components 
and their effect on lipid oxidation in bulk oil

๒๖๐ Journal of the European  
Ceramic Society

A novel strategy to enhance dielectric performance and non-Ohmic  
properties in Ca

2
Cu

2-x
Mg

x
Ti

4
O

12

๒๖๑ Journal of the European  
Ceramic Society

Influence of ferric oxide on the crystallization of Li–Zn ferrite anorthite  
and hematite phases at low temperature ceramic glaze

๒๖๒ Journal of the European  
Ceramic Society

Na
1/3

Ca
1/3

Bi
1/3

Cu
3
Ti

4
O

12
: A new giant dielectric perovskite ceramic in  

ACu
3
Ti

4
O

12
 compounds

๒๖๓ Journal of the Japanese Society 
for Horticultural Science

Effects of sequence and expression of eight anthocyanin biosynthesis 
genes on floral coloration in four Dendrobium hybrids

๒๖๔ Journal of the Medical  
Association of Thailand

Improving of knee osteoarthritic symptom by the local application of  
ginger extract nanoparticles: A preliminary report with short term follow-up

๒๖๕ Journal of the Neurological 
Sciences

Exploring the effect of electrical muscle stimulation as a novel treatment 
of intractable tremor in Parkinson’s disease

๒๖๖ Journal of the Taiwan Institute 
of Chemical Engineers

Arsenic removal by nanoiron coupled with gas bubbling system

๒๖๗ Journal of the Textile Institute Ecological dyeing of silk fabric with lac dye by using padding techniques

๒๖๘ Journal of Virological Methods Development of a protocol for the identification of tospoviruses and 
thrips species in individual thrips
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๒๖๙ Journal of Virology Two distinct sets of NS2A molecules are responsible for dengue virus RNA 
synthesis and virion assembly

๒๗๐ Journal of Virology Microparticles provide a novel biomarker to predict severe clinical  
outcomes of dengue virus infection

๒๗๑ Key Engineering Materials Effects of vortex finder, inlet, and body diameter on separation efficiency 
of hydrocyclone for crude palm oil industry

๒๗๒ KGK-Kautschuk Gummi  
Kunststoffe

Dispersion enhancement of petroleum-based sulfur in natural rubber by 
the use of TDAE oil coating technique

๒๗๓ KGK-Kautschuk Gummi  
Kunststoffe

Effects of TESPT loading and mixing condition on properties of silica-filled 
HNBR cured with peroxide: Correlation of bound rubber content,  
viscoelastic and mechanical properties

๒๗๔ KGK-Kautschuk Gummi  
Kunststoffe

Preparation of super-low protein natural rubber

๒๗๕ Korean Journal of Chemical 
Engineering

Investigation of operating parameters of water extraction processes for 
improving bio-oil quality

๒๗๖ Korean Journal of Chemical 
Engineering

Photocatalytic degradation of 2,4-dichlorophenol over Fe-ZnO catalyst 
under visible light

๒๗๗ Langmuir Effect of protein concentration to Bacillus thuringiensis cytolytic protein 
Cyt2A binding mechanism on lipid bilayer, studied by QCM-D and AFM

๒๗๘ LWT - Food Science and  
Technology

Assessment of the prebiotic potential of oligosaccharide mixtures from 
rice bran and cassava pulp

๒๗๙ Maejo International  Journal of 
Science and Technology

WiMAX deployment: A report for a rural region of Thailand

๒๘๐ Malaria Journal Inhibitory effect of novel iron chelator, 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3- 
hydroxy-2-methylpyridin-4-one (CM1) and green tea extract on growth of 
Plasmodium falciparum

๒๘๑ Malaria Journal Plasmodium vivax inhibits erythroid cell growth through altered  
phosphorylation of the cytoskeletal protein ezrin

๒๘๒ Materials & Design Determination of in-plane elastic properties of rice husk composite

๒๘๓ Materials & Design Microstructure and mechanical property of sintered Fe-Cr-Mo steels due 
to phase transformations with fast cooling rates

๒๘๔ Materials and Structures Thermal conductivity and strength of foamed gypsum formulated using 
aluminum sulfate and sodium bicarbonate as gas-producing additives

๒๘๕ Materials Characterization Effects of W on microstructure of as-cast 28 wt.%Cr-2.6 wt.%C-(0-10)
wt.%W irons

๒๘๖ Materials Chemistry and Physics The effect of Pt nanoparticles loading on H
2
 sensing properties of  

flame-spray-made SnO
2
 sensing films

๒๘๗ Materials Letters A novel CeO
2
/Bi

2
WO

6
 composite with highly enhanced photocatalytic activity



101

ล�าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๒๘๘ Materials Letters Competing anisotropic microstructures of Bi
2
(Te

0.95
Se

0.05
)
3 
thermoelectric 

materials by Bridgman technique

๒๘๙ Materials Research Bulletin Microstructural evolution and Maxwell–Wagner relaxation in Ca
2
Cu

2
Ti

4-x
Z-

r
x
O

12
: The important clue to achieve the origin of the giant dielectric 

behavior

๒๙๐ Materials Research Bulletin Structure, magnetic, and dielectric properties of Ti-doped LaFeO
3
 ceramics 

synthesized by polymer pyrolysis method

๒๙๑ Materials Research Innovations Novel polymeric membrane materials for ethanol/water separation via 
peraporation

๒๙๒ Materials Science and  
Engineering: A

The effects of organic template and thickening agent on structure and 
mechanical properties of titanium foam fabricated by replica impregnation 
method

๒๙๓ Materials Science and  
Engineering: B

Highly sensitive room temperature organic vapor sensor based on  
polybenzoxazine-derived carbon aerogel thin film composite

๒๙๔ Materials Science and  
Engineering: C

Electromechanical properties of multi-walled carbon nanotube/gelatin  
hydrogel composites: Effects of aspect ratios, electric field, and temperature

๒๙๕ Materials Science in  
Semiconductor Processing

Microstructural characterization of nickel hydroxide films deposited using an 
ammonia-induced method and subsequently calcined nickel oxide films

๒๙๖ Materials Testing Failure of porcelain coated heating elements used in regenerative air 
preheaters

๒๙๗ Meat Science Potential of bacteriocin-producing lactic acid bacteria for safety  
improvements of traditional Thai fermented meat and human health

๒๙๘ Metabolomics Quantitative 1H NMR metabolome profiling of Thai Jasmine rice (Oryza 
sativa) reveals primary metabolic response during brown planthopper 
infestation

๒๙๙ Micro & Nano Letters Increasing synthesis yield of K-doped tungsten oxide nanowire using stirred 
hydrothermal reactor and its near-infrared reflectance property

๓๐๐ Microbial Pathogenesis Evidence of plasticity in the dengue virus: host cell interaction

๓๐๑ Microbiology Genome mining of fungal lipid-degrading enzymes for industrial applications

๓๐๒ Microbiology and Immunology Assessment of flavaglines as potential chikungunya virus entry inhibitors

๓๐๓ Microchimica Acta Dual-layered and double-targeted nanogold based lateral flow  
immunoassay for influenza virus

๓๐๔ Microchimica Acta SERS-fluorescence dual mode nanotags for cervical cancer detection using 
aptamers conjugated to gold-silver nanorods

๓๐๕ Microelectronic Engineering Giant dielectric permittivity and electronic structure in (Al + Sb)co-doped 
TiO

2 
ceramics

๓๐๖ Microwave and Optical  
Technology Letters

A compact K-band electromagnetic band gap antenna design for  
communication systems
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๓๐๗ Molecular and Biochemical 
Parasitology

Molecular characterization of Plasmodium falciparum Bruno/CELF RNA 
binding proteins

๓๐๘ Molecular Cancer Modulation of extracellular matrix in cancer is associated with enhanced 
tumor cell targeting by bacteriophage vectors

๓๐๙ Molecular Crystals and Liquid 
Crystals

C
2
H

5
OH gas sensing based on poly (3-hexylthiophene)/Nb-loaded ZnO 

nanocomposite films

๓๑๐ Molecular Genetics and  
Genomics

Whole genome sequence analysis of multidrug-resistant Mycobacterium 
tuberculosis Beijing isolates from an outbreak in Thailand

๓๑๑ Mycological Progress Helicocentralis hyalina gen. et sp. nov., an aero-aquatic helicosporous 
fungus (Leotiomycetes, Ascomycota) in Thailand

๓๑๒ Mycotaxon Aschersonia narathiwatensis sp. nov. from southern Thailand

๓๑๓ Natural Product  
Communications

Cytotoxic and antimalarial alkaloids from the twigs of Dasymaschalon 
obtusipetalum

๓๑๔ Natural Product  
Communications

Prenylhydroquinone-derived secondary metabolites from cultures of the 
basidiomycete Lentinus similis BCC 52578

๓๑๕ Natural Product Research A new hydronaphthalenone from the mangrove-derived Daldinia 
eschscholtzii PSU-STD57

๓๑๖ Natural Product Research Bioactive glycosides from the African medicinal plant Boerhavia erecta L.

๓๑๗ Natural Product Research Xylariphilone: a new azaphilone derivative from the seagrass-derived 
fungus Xylariales sp. PSU-ES163.

๓๑๘ Nature Immunology A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from 
viremic patients infected with dengue virus

๓๑๙ New Journal of Chemistry Synthesis and characterization of new triphenylamino-1,8-naphthalimides 
for organic light-emitting diode applications

๓๒๐ Organic Preparations and  
Procedures International

Benzoxazinone intermediate for the synthesis of deferasirox. Preparation 
of deferasirox

๓๒๑ Organic Electronic Multi-triphenylamine–functionalized dithienylbenzothiadiazoles as 
hole-transporting non-doped red emitters for efficient simple solution  
processed pure red organic light-emitting diodes

๓๒๒ Organic Electronics Low-cost and flexible printed graphene-PEDOT:PSS gas sensor for  
ammonia detection

๓๒๓ Packaging Technology and 
Science

Flexible and tough poly(lactic acid) films for packaging applications:  
Property and processability improvement by effective reactive blending

๓๒๔ Parasite Immunology Plasma IgG autoantibody against actin-related protein 3 in liver fluke 
Opisthorchis viverrini infection

๓๒๕ Parkinsonism & Related  
Disorders

Sensor-based evaluation and treatment of nocturnal hypokinesia in  
Parkinson’s disease: An evidence-based review
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๓๒๖ Pharmaceutical Biology Molecular signalings in keloid disease and current therapeutic approaches 
from natural based compounds.

๓๒๗ Pharmaceutical Biology Ethyl acetate extract from Glycosmis parva leaf induces apoptosis and 
cell-cycle arrest by decreasing expression of COX-2 and altering BCL-2 
family gene expression in human colorectal cancer HT-29 cells

๓๒๘ Pharmaceutical Development 
and Technology

Modified NLC loaded coumarin for pharmaceutical applications: the  
improvement of physical stability and controlled release profile

๓๒๙ Physica status solidi (a) Morphology-controlled seed-assisted hydrothermal ZnO nanowires via 
critical concentration for nucleation and their photoluminescence  
properties

๓๓๐ Phytochemistry Aromadendrane and cyclofarnesane sesquiterpenoids from cultures of the 
basidiomycete Inonotus sp. BCC 23706

๓๓๑ Phytochemistry Letters Alkaloids from the roots of Stemona javanica (Kunth) Engl. (Stemonaceae)  
and their anti-malarial, acetylcholinesterase inhibitory and cytotoxic 
activities

๓๓๒ Phytochemistry Letters Antibacterial and anti-phytopathogenic substances from the insect  
pathogenic fungus Gibellula sp. BCC36964

๓๓๓ Phytochemistry Letters Cytotoxic cytochalasins from the endophytic fungus Eutypella scoparia 
PSU-H267

๓๓๔ Phytochemistry Letters Cytotoxic naphthoquinone and a new succinate ester from the soil fungus 
Fusarium solani PSU-RSPG227

๓๓๕ Phytochemistry Letters Quinazolinone alkaloids from actinomycete Streptomyces sp. BCC 21795

๓๓๖ Plant and Cell Physiology Physiological and transcriptional responses to high temperature in  
Arthrospira(Spirulina)platensisC1

๓๓๗ Plant Cell Reports The first trimeric Galanthus nivalis agglutinin-related lectin of Orchidaceae 
was found in Dendrobium pendulum: purification, characterization, and 
effects of stress factors

๓๓๘ Plant Omics Journal Comparative proteomic analysis of two rice cultivars (Oryza sativa L.) 
contrasting in Brown Planthopper (BPH) stress resistance

๓๓๙ Plant Omics Journal Evaluation of Na+ enrichment and expression of some carbohydrate  
related genes in indica rice seedlings under salt stress

๓๔๐ PLOS Neglected Tropical 
Disease

Immunogenic properties of a BCG adjuvanted chitosan nanoparticle-based 
dengue vaccine in human dendritic cells

๓๔๑ PLOS ONE Adaptor protein 1A facilitates dengue virus replication

๓๔๒ PLOS ONE Characterization and PCR detection of binary, pir-like toxins from Vibrio 
parahaemolyticus isolates that cause acute hepatopancreatic necrosis 
disease (AHPND) in shrimp
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๓๔๓ PLOS ONE Comparative proteomics of activated THP-1 cells infected with  
Mycobacterium tuberculosis identifies putative clearance biomarkers for 
tuberculosis treatment

๓๔๔ PLOS ONE Interaction of Vibrio spp. with the inner surface of the digestive tract of 
Penaeus monodon

๓๔๕ PLOS ONE Large-scale SNP discovery through RNA sequencing and SNP genotyping by 
targeted enrichment sequencing in cassava (Manihot esculenta Crantz)

๓๔๖ PLOS ONE Rapid molecular detection of multidrug-resistant tuberculosis by  
PCR-nucleic acid lateral flow immunoassay

๓๔๗ PLOS ONE Roles of intragenic and intergenic L1s in mouse and human

๓๔๘ PLOS ONE Shrimp serine proteinase homologues PmMasSPH-1 and -2 play a role in 
the activation of the prophenoloxidase system

๓๔๙ PLOS ONE SNP identification from RNA sequencing and linkage map construction of 
rubber tree for anchoring the draft genome

๓๕๐ PLOS ONE Survey of microbial diversity in flood areas during Thailand 2011 flood 
crisis using high-throughput tagged amplicon pyrosequencing

๓๕๑ PLOS ONE The elicitin-like glycoprotein, ELI025, is secreted by the pathogenic  
oomycete Pythium insidiosum and evades host antibody responses

๓๕๒ PLOS ONE Yeast surface display of two proteins previously shown to be protective 
against white spot syndrome virus (WSSV) in shrimp

๓๕๓ Polymer Biodegradable nanocomposite blown films based on poly(lactic acid) 
containing silver-loaded kaolinite: A route to controlling moisture barrier 
property and silver ion release with a prediction of extended shelf life of 
dried longan

๓๕๔ Polymer Graphene/gelatin hydrogel composites with high storage modulus  
sensitivity for using as electroactive actuator: Effects of surface area and 
electric field strength

๓๕๕ Polymer Isotropically small crystalline lamellae induced by high biaxial-stretching 
rate as a key microstructure for super-tough polylactide film

๓๕๖ Polymer Composites Effect of organoclay loading level on mechanical properties,  
thermomechanical behavior, and heat build-up of natural rubber/ 
organoclay nanocomposites

๓๕๗ Polymer International Development of silver nanoparticles-loaded calcium alginate beads  
embedded in gelatin scaffolds for use as wound dressings

๓๕๘ Polymer International Formulation and characterization of compatibilized poly(lactic acid)-based 
blends and their nanocomposites with silver-loaded kaolinite

๓๕๙ Preparative Biochemistry and 
Biotechnology

Effect of daytime CO
2
 supplement on productivity and biochemical  

composition of Scenedesmus armatus under outdoor cultivation
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ล�าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๓๖๐ Preparative Biochemistry and 
Biotechnology

Phomalactone optimization and production of entomopathogenic fungi; 
Ophiocordyceps communis BCC 1842 and BCC 2763

๓๖๑ Process Safety and  
Environmental Protection

Evaluating sulfuric acid reduction, substitution, and recovery to improve 
environmental performance and biogas productivity in rubber latex industry

๓๖๒ Proteins Crystal structure of BinB: A receptor binding component of the binary 
toxin from Lysinibacillus sphaericus

๓๖๓ Protoplasma Expression of developmentally regulated plasma membrane polypeptide 
(DREPP2) in rice root tip and interaction with Ca2+/CaM complex and 
microtubule

๓๖๔ Rapid Prototyping Journal Fabrication of three-dimensional honeycomb structure for aeronautical 
applications using selective laser melting: A preliminary investigation

๓๖๕ Renewable Energy Conversion of cassava rhizome using an in-situ catalytic drop tube reactor 
for fuel gas generation

๓๖๖ Renewable Energy Fractionation of rice straw by a single-step solvothermal process: Effects 
of solvents, acid promoters, and microwave treatment

๓๖๗ Renewable Energy Fuel gas production from peanut shell waste using a modular downdraft 
gasifier with the thermal integrated unit

๓๖๘ Renewable Energy Production of aromatic compounds from catalytic fast pyrolysis of  
Jatropha residues using metal/HZSM-5 prepared by ion-exchange and 
impregnation methods

๓๖๙ Resources, Conservation and 
Recycling

A comparison of energy use, water use and carbon footprint of cassava 
starch production in Thailand, Vietnam and Colombia

๓๗๐ Rice Forward screening for seedling tolerance to Fe toxicity reveals a  
polymorphic mutation in ferric chelate reductase in rice

๓๗๑ Rice Pseudo-backcrossing design for rapidly pyramiding multiple traits into a 
preferential rice variety

๓๗๒ RSC Advances Effect of acid functionalised carbon supports for Pd–Ni–Sn catalyst on 
ethanol oxidation reaction

๓๗๓ RSC Advances Co- and Ca-phosphate-based catalysts for the depolymerization of  
organosolv eucalyptus lignin

๓๗๔ RSC Advances Electrochemical energy-storage performances of nickel oxide films  
prepared by a sparking method

๓๗๕ RSC Advances Effect of alumina hydroxylation on glycerol hydrogenolysis to 1,2- 
propanediol over Cu/Al

2
O

3
: Combined experiment and DFT investigation

๓๗๖ RSC Advances Effect of Sr substitution of La
2-x

Sr
x
NiO

4+δ(x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8) on 
oxygen stoichiometry and oxygen transport properties

๓๗๗ RSC Advances Efficient bifunctional materials based on pyrene- and-triphenylamine- 
functionalized dendrimers for electroluminescent devices
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ล�าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๓๗๘ RSC Advances Oligoarylenes end-capped with carbazol-N-yl-carbazole as color tunable 
light-emitting and hole-transporting materials for solution-processed 
OLEDs

๓๗๙ RSC Advances Synthesis and characterization of hole-transporting star-shaped carbazolyl 
truxene derivatives

๓๘๐ RSC Advances Synthesis, physical and electroluminescence properties of 3,  
6-dipyrenylcarbazole end capped oligofluorenes.

๓๘๑ RSC Advances The number density effect of N-substituted dyes on the TiO
2 
surface in 

dye sensitized solar cells: A theoretical study

๓๘๒ RSC Advances Triple bond-modified anthracene sensitizers for dye-sensitized solar cells: 
A computational study

๓๘๓ Rubber Chemistry and  
Technology

Nanomatrix structure formed by graft copolymerization of styrene onto 
fresh natural rubber

๓๘๔ Saudi Journal of Biological 
Sciences

Diversity of purple nonsulfur bacteria in shrimp ponds with varying  
mercury levels

๓๘๕ Science and Technology of 
Advanced Materials

Material research for environmental sustainability in Thailand: current 
trends

๓๘๖ Scientia Horticulturae Direct-shoot organogenesis as an alternative protocol for in vitro  
regeneration of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)

๓๘๗ Scientific Reports A novel role of numb as a regulator of pro-inflammatory cytokine  
production in macrophages in response to toll-like receptor 4

๓๘๘ Scientific Reports Activity of andrographolide against chikungunya virus infection

๓๘๙ Sensors Development and beam-shape analysis of an integrated fiber-optic  
confocal probe for high-precision central thickness measurement of  
small-radius lenses

๓๙๐ Sensors False alarm reduction in BSN-based cardiac monitoring using signal quality 
and activity type information

๓๙๑ Sensors and Actuators B: 
Chemical

Ultra-sensitive H
2
S sensors based on hydrothermal/impregnation-made 

Ru-functionalized WO
3
 nanorods

๓๙๒ Sensors and Actuators B: 
Chemical

Effects of cobalt doping on nitric oxide, acetone and ethanol sensing 
performances of FSP-made SnO

2
 nanoparticles

๓๙๓ Sensors and Actuators B: 
Chemical

H
2
S sensor based on SnO

2
 nanostructured film prepared by high current 

heating

๓๙๔ Sensors and Actuators B: 
Chemical

NO
2
 sensing properties of flame-made MnO

x
-loaded ZnO-nanoparticle 

thick film

๓๙๕ Sensors and Actuators B: 
Chemical

Polydiphenylamine/zeolite Y composite as a sensor material for chemical 
vapors

๓๙๖ Sensors and Actuators B: 
Chemical

Rapid ethanol sensor based on electrolytically-exfoliated graphene- 
loaded flame-made In-doped SnO

2
 composite film
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ล�าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๓๙๗ Separation and Purification 
Technology

Comparison of performance of continuous-flow and batch  
electrocoagulators: A case study for eliminating reactive blue 21 using iron 
electrodes

๓๙๘ Solid State Communications Ab initio study of electronic density of state and photoabsorption of 
Ga

1-x
Mn

x
As under pressure

๓๙๙ Spectrochimica Acta Part  
A: Molecular and Biomolecular 
Spectroscopy

Interaction evaluation of silver and dithizone complexes using DFT  
calculations and NMR analysis

๔๐๐ Starch - Stärke Production and characterization of raw starch degrading enzyme from a 
newly isolated thermophilic filamentous bacterium, Laceyella sacchari 
LP175

๔๐๑ Surface and Coatings  
Technology

Effect of manganese oxidative species in as-synthesized K-OMS 2 on the 
oxidation of benzene

๔๐๒ Sustainability Development of the social inventory database in Thailand using input- 
output analysis

๔๐๓ Synthetic Metals Enhanced performance of bulk heterojunction solar cells using double 
layers deposition of polymer:fullerene derivatives

๔๐๔ Tetrahedron A cascade synthetic route to new bioactive spiroindolinepyrido[1,2-a]
indolediones from Indirubin

๔๐๕ Tetrahedron Bioxanthracenes and monomeric analogues from insect pathogenic fungus 
Conoideocrella luteorostrata Zimm. BCC 31648

๔๐๖ Tetrahedron Meroterpenoid, isocoumarin, and phenol derivatives from the seagrass- 
derived fungus Pestalotiopsis sp. PSU-ES194

๔๐๗ Tetrahedron N-Hydroxypyridone alkaloids, chromone derivatives, and  
tetrahydroxanthones from the scale-insect pathogenic fungus Orbiocrella 
sp. BCC 33248

๔๐๘ Tetrahedron Palmarumycins from the mangrove fungus BCC 25093

๔๐๙ Tetrahedron Letters Synthesis, characterization, and properties of novel bis(aryl)carbazole- 
containing N-coumarin derivatives

๔๑๐ Textile Research Journal Preparation, characterization, and in vitro evaluation of antibacterial  
sol–gel coated cotton textiles with prolonged release of curcumin

๔๑๑ The Japanese Journal of  
Veterinary Research

Class 1 integrons characterization and multilocus sequence typing of  
Salmonella spp. from swine production chains in Chiang Mai and  
Lamphun provinces, Thailand

๔๑๒ The Journal of Antibiotics Ascochlorin derivatives from the leafhopper pathogenic fungus Microcera 
sp. BCC 17074

๔๑๓ The Journal of Physical  
Chemistry B

SSB binding to single-stranded DNA probed using solid-state nanopore 
sensors

๔๑๔ The Journal of Physical  
Chemistry C

CO
2
 electrochemical reduction to methane and methanol on  

copper-based alloys: Theoretical insight
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ล�าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

๔๑๕ The Plant Cell Critical function of a Chlamydomonas reinhardtii putative polyphosphate 
polymerase subunit during nutrient deprivation

๔๑๖ Theoretical and Applied  
Genetics

A single base substitution in BADH/AMADH is responsible for fragrance in 
cucumber (Cucumis sativus L.), and development of SNAP markers for the 
fragrance

๔๑๗ Theriogenology Bovine embryo sex determination by multiplex loop-mediated isothermal 
amplification

๔๑๘ Toxicological Sciences Carbon nanotubes induce apoptosis resistance of human lung epithelial 
cells through FLICE-inhibitory protein

๔๑๙ Toxicology in Vitro Human primary erythroid cells as a more sensitive alternative in vitro  
hematological model for nanotoxicity studies: Toxicological effects of 
silver nanoparticles

๔๒๐ Transactions of the Institute of 
Measurement and Control

Design and simulation of a novel indoor mobile robot localization method 
using a light-emitting diode positioning system

๔๒๑ Tree Genetics & Genomes Population genetic analysis of Xylia xylocarpa (Fabaceae—Mimosoideae) 
in Thailand

๔๒๒ Tropical Biomedicine Morphological and protein analyses of adult female salivary glands of 
Anopheles barbirostris species A1 (Diptera: Culicidae)

๔๒๓ Vaccine A novel dengue virus serotype-2 nanovaccine induces robust humoral and 
cell-mediated immunity in mice

๔๒๔ Vaccine Generation and preclinical immunogenicity study of dengue type 2  
virus-like particles derived from stably transfected mosquito cells

๔๒๕ Virology Mechanistic study of intertypic nucleoprotein complex formation and its 
inhibitory effect toward influenza A virus

๔๒๖ Virology Journal Role of human heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C1/C2 in dengue 
virus replication

๔๒๗ Water Air and Soil Pollution Distribution of mercury in shrimp ponds and volatilization of Hg by  
isolated resistant purple nonsulfur bacteria

๔๒๘ Water Science & Technology Effects of mixed liquor pH on membrane fouling and micro-pollutant  
removals in membrane bioreactors for municipal landfill leachate treatment

๔๒๙ Wear Vanadium nitride and titanium nitride coatings for anti-galling behavior in 
ironing of aluminum alloy cups

๔๓๐ World Journal of Microbiology 
and Biotechnology

Different behaviours of promoters in Mycobacterium tuberculosis H37Rv 
and H37Ra

๔๓๑ World Journal of Microbiology 
and Biotechnology

Production and secretion of naphthoquinones is mediated by the MFS 
transporter MFS1 in the entomopathogenic fungus Ophiocordyceps sp. 
BCC1869



109

รางวัลและเกียรติยศ

ระดับนานาชาติ

พรกมล	อุ่นเรือน

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงาน
ต้นแบบ/ไบโอเทค

ผลงาน : การพัฒนาและออกแบบกระบวนการทางชีวภาพอย่าง
เป็นระบบ เพื่อผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน

รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award 
สาขา Engineering & Multidisciplinary Technology จาก 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส�านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส�านักพิมพ์ Elsevier  
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้  
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

ศุภมาส	ด่านวิทยากุล

หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม/เอ็มเทค

ผลงาน : Development of test strip for determination of 
heavy metal ions in groundwater/

ได้รับทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowship  
Programme (UNESCO/Japan Young Researcher’s  
Fellowship Programme) ประจ�าปี ๒๕๕๘ ภายใต้กรอบ 
การด�าเนินโครงการ Japan Funds-in-Trust สาขาสิ่งแวดล้อม

อติกร	ปัญญา

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร/ไบโอเทค

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

รางวัล Edwin Frankel Award ระดับ Best Paper ในสาขา  
Lipid Oxidation and Quality จากวารสาร Journal of the 
American Oil Chemists Society (AOCS) เมื่อวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในงาน 106th AOCS annual meeting  
ณ เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

เดือนเพ็ญ	จาปรุง

ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย/นาโนเทค

ผลงาน : การวัดปริมาณน�้าตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะ 
เบาหวาน

ได้รับทุนวิจัยจาก The Royal Society of Chemistry (RSC) 
ประเทศอังกฤษ ปี ๒๐๑๔ และ ปี ๒๐๑๕

นพพล	คบหมู่

ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์/ไบโอเทค

ผลงาน : Insights from population genomics to the 
evolution of host specificity in insect fungi (GenoSpec)

ได้รับทุนวิจัย Marie Sklodowska-Curie Individual  
Fellowship ปี ๒๐๑๕ และปี ๒๐๑๖ เพื่อปฏิบัติงานวิจัยที่ 
ห้องปฏิบัติการ Laboratoire Ecologie, Systématique, 
Evolution มหาวิทยาลัย Université Paris-Sud ประเทศ 
ฝรั่งเศส

ระดับชาติ

ชายกร	สินธุสัย

หน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท/ไบโอเทค

ผลงาน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา 
วิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย

พิมพา	ลิ้มทองกุล

ห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงาน
ไฟฟ้าเคมี/เอ็มเทค

ผลงาน : การวิจัยพัฒนาวัสดุน�าไฟฟ้าแบบผสมส�าหรับแบตเตอรี่
และเซลล์เชื้อเพลิง

ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”  
(For Women in Science) ประจ�าปี ๒๕๕๗ จากบริษัท ลอรีอัล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร

บรรพท	ศิริเดชาดิลก

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์/ไบโอเทค

ผลงาน : วิธีการสร้างไวรัสจ�าพวก positive-sense RNA ที่ง่าย 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจ�าปี ๒๕๕๗ จากมูลนิธิส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด  
จังหวัดขอนแก่น
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สมนึก	ศิริสุนทร

เอ็มเทค

ผลงาน : ศิษย์เก่าดีเด่น

ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๗ จากสมาคม
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเข้ารับมอบ 
ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เฉลิมพล	เกิดมณี

ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช/ไบโอเทค

ผลงาน : Chair Professor

รางวัล Chair Professor จากบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ณ บริษัท SCG ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ศิริลักษณ์	นิวิฐจรรยงค์

เอ็มเทค

ผลงาน : นักโลหะวิทยา

รางวัลโลหะวิทยาดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๗ ในการประชุมวิชาการ 
ทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ (The 8th Thailand 
Metallurgy Conference) หรือ TMETC-8 เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์

เอ็มเทค

ผลงาน : ISO 13485

ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพส�าหรับเครื่องมือ 
แพทย์ ISO 13485 จากบริษัท TÜV SÜD PSB (Thailand) 
จ�ากัด เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ณมุรธา	สถิรจินดา	พอลสัน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยี 
พื้นผิว/เอ็มเทค

ผลงาน : Sulfide stress cracking of welded high carbon 
low alloy steel

รางวัล Best Paper Award จาก Thai Corrosion of Metals  
and Materials Association เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ในงาน MSAT-8 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
กรุงเทพมหานคร

ณมุรธา	สถิรจินดา	พอลสัน,	วนิดา	พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์,		
เอกรัตน์	ไวยนิตย์	และศิขริน	ศรโชติ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยี 
พื้นผิว/เอ็มเทค

ผลงาน : Effect of soil properties on corrosion of hot dip 
galvanized steel for underground application

รางวัล Best Paper Award จาก Thai Corrosion of Metals  
and Materials Association เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ใน
งาน MSAT-8 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 
กรุงเทพมหานคร

ศรชล	โยริยะ,	มัณฑนา	สุวรรณ	และสิทธิสุนทร	สุโพธิณะ

ห้องปฏิบัติการการผลิตเซรามิกส์/เอ็มเทค

ผลงาน : Effect of Firing Temperature and Mo Doping on 
Properties of Solar-Reflective Sm

2
Ce

2
O

7
 Yellow Pigment

รางวัลการน�าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม 
Ceramic-based Materials Session จากสถาบันวิจัยโลหะและ
วัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมเซรามิกส์ไทย และ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ในงาน MSAT-8 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 
กรุงเทพมหานคร

อ�านวยศักดิ์	เจียรไพโรจน์

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยี 
พื้นผิว/เอ็มเทค

ผลงาน : Evaluation of stress corrosion cracking resistance 
of welded stainless steels by accelerated immersion 
tests

รางวัล Thai Corrosion of Metals and Materials  
Association Best Paper Award จากสมาคมการกัดกร่อนโลหะ
และวัสดุไทย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในงาน MSAT-8  
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ดกรุงเทพมหานคร
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อรุณี	หลักค�า,	วิทวัช	วงศ์พิศาล,	มติ	ห่อประทุม		
และพิทักษ์	เอี่ยมชัย

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยี 
พื้นผิว/เอ็มเทค และห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบาง 
เชิงแสง/เนคเทค

ผลงาน : Investigation and characterization of crystalline 
ZrN thin films deposited by DC reactive magnetron 
sputtering on unheated substrate for decorative-coating  
application

รางวัล Thai Parkerizing Best Researcher Award 2014  
ประเภท Oral Presentation จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมเซรามิกส์ไทย และ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม  
๒๕๕๗ ในงาน MSAT-8 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
กรุงเทพมหานคร

หทัยพัฒน์	ค่อยประเสริฐ,	ปนัดดา	เช็พเพิร์ด		
และสิริณี	ไทยวัฒนา

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยี 
พื้นผิว/เอ็มเทค

ผลงาน : Scratch testing for evaluate cohesive bond 
strength of thermal sprayed coating

รางวัล Best Paper Award Oral Presentation จากงาน  
The 4th International Symposium of Fusion Science and 
Technologies (ISFT) เมื่อวันที ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต�าบลหันตรา 
อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมวงษ์	ตระกูลรุ่ง	และอภิชาติ	วรรณวิจิตร

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม/ไบโอเทค

ผลงาน : โครงการขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์ม
น�้ามันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์ม
น�้ามันลูกผสมเทเนอราในอนาคต และโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์ม 
น�้ามันแบบก้าวกระโดดและโครงการต้นแบบในการขยายผลปาล์ม
น�้ามันไปสู่เกษตรกร

รางวัลผลงานเด่น สวก. ปี ๒๕๕๗ จากส�านักงานพัฒนาวิจัย
การเกษตร เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม 
รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

อทิตย์สา	เพ็ชรสุข

ห้องปฏิบัติการเคมีโพลิเมอร์/เอ็มเทค

ผลงาน : การสังเคราะห์และตรวจสอบสมบัติของอะลิฟาติก  
- อะโรมาติก โคพอลิเอสเทอร์และพอลิเมอร์ผสม

รางวัลระดับดี จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙)  
เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สุวดี	ก้องพารากุล,	อริสรา	รัชชะ	และบุญญาวัณย์	อยู่สุข

หน่วยวิจัยวัสดุส�าหรับพลังงาน/เอ็มเทค

ผลงาน : แผ่นยางท�าความสะอาดน�้ามันแบบใช้ซ�้า

รางวัลระดับดีเด่น จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙)  
เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สุปิยา	เจริญศิริวัฒน์	และคณะวิจัย

ห้องปฏบิตักิารวจิยัการประมวลผลสญัญาณชวีการแพทย์/เนคเทค

ผลงาน : โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary)

รางวัล The Best of Special Prize และ Special Prize กลุ่ม 
ประดิษฐ์เพื่อสังคม จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙)  
เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นิศรา	การุณอุทัยศิริ,	รุ่งนภา	ลีละธนาวิทย์,		
อุมาพร	เอื้อวิเศษวัฒนา,	ธิดาทิพย์	วงศ์สุรวัฒน์,		
อมรพันธ์	กลั่นจุ้ย	และเนตรชนก	ธรรมเนียมดี

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ/ไบโอเทค

ผลงาน : การพัฒนาเทคโนโลยีดีเอ็นเอไมโครอะเรย์เพื่อศึกษา
ปัญหาการเจริญพันธุ์ของกุ้งกุลาด�า

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัยประจ�าปี ๒๕๕๗  
ระดับดี จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงาน 
วันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) เมืองทอง
ธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พีร์	จารุอ�าพรพรรณ

ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี/ไบโอเทค

ผลงาน : การศึกษากระบวนการล�าเลียงโปรตีนจับคลอโรฟิลล์ 
ไปยังเยื่อหุ้มไทลาคอยด์ด้วย Signal Recognition Particle ใน 
คลอโรพลาสต์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าปี ๒๕๕๗ 
ระดับดีเด่น จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใน 
งานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙)  
เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

พรพิมล	วงศ์ธิดา

ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี/ไบโอเทค

ผลงาน : การศึกษาผลของระบบภูมิคุ้มกันต่อความสามารถใน 
การท�าลายก้อนมะเร็งของไวรัสเวสสิคูลาสโตมาทิทิส

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าปี ๒๕๕๗  
ระดับดีเยี่ยม จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงาน 
วันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙)  
เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อดิสร	เตือนตรานนท์,	จันทร์เพ็ญ	ครุวรรณ์,	วัฒณสิทธิ์	พิมเพา,	
วรรณสิกา	เกียรติปฐมชัย,	จันทนา	ค�าภีระ,	รุ่งกานต์	สืบสิงห์		
และภาติยา	ภาสกนธ์

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด/ 
ไบโอเทค และศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และ 
อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์/เนคเทค

ผลงาน : เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็ว ขนาดพกพา 
ราคาถูก พร้อมชุดน�้ายาแลมป์เคมีไฟฟ้า

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปี  
๒๕๕๘ จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงาน 
วันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙)  
เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สุรพิชญ	ลอยกุลนันท์,	ฉวีวรรณ	คงแก้ว,	นันทินา	มูลประสิทธิ์,	
โสภิตา	จิตบุญ,	ทิพย์จักร	ณ	ล�าปาง,	ศิริชัย	พัฒนวาณิชชัย,	
อรพินท์	ยามาโมโตะ,	ปิยะดา	สุวรรณดิษฐากุล,	โชติรส	ดอกขัน	
และธงศักดิ์	แก้วประกอบ

หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ/เอ็มเทค

ผลงาน : สารเพิ่มประสิทธิภาพของกรดในการจับตัวน�้ายางสกิม

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี  
ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร จากส�านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี 
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ 
การประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี

ฉวีวรรณ	คงแก้ว,	สุรพิชญ	ลอยกุลนันท์,	ภาสรี	เล้ากิจเจริญ,	
ทพิย์จกัร	ณ	ล�าปาง,	อรพนิท์	ยามาโมโตะ,	ปณธิ	ิวิรฬุห์พอจติ,	
พร้อมศักดิ์	สงวนธ�ามรงค์,	ภูริพงศ์	วรรณวิไล,		
นันทินา	มูลประสิทธิ์	และศิริชัย	พัฒนวาณิชชัย

หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ/เอ็มเทค

ผลงาน : การครีมหางน�้ายางธรรมชาติโดยใช้พอลิเมอร์ฐานชีวภาพ

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น จากหน่วยงานสภาวิจัยแห่งชาติ  
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) 
เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชาลี	วรกุลพิพัฒน์,	สุนทร	ศิระไพศาล,	เอกฉันท์	รัตนเลิศนุสรณ์		
และวิศุทธิ์	แสวงสุข

ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์/เนคเทค

ผลงาน : EasyHos

รางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษาและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป  
ในการประกวดการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ Mobile 
e-Government Award 2014 เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทินั่ม ประตูน�้า กรุงเทพมหานคร

ผ่องพรรณ	เอกอาวุธ

หน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท/ไบโอเทค

ผลงาน : สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากคณะกรรมการการศึกษา 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส�านักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณูปการ สร้างคุณประโยชน์ สนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม  
๒๕๕๘

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เนคเทค

ผลงาน : โครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ใน 
องค์กร

ได้ใบรับรองอาคารลดคาร์บอน ส�าหรับอาคารใหม่ จากองค์กร 
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบัน 
สิ่งแวดล้อมไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ญาณวรรณ	สินธุภิญโญ,	รัชนิกร	ค�าทิพย์,	วรรัตน์	คงสมัย,	
ภาสวร	เหล่าวณิชวัฒนา,	อารีชาติ	ฉายวิริยะ,		
วิโรจน์	อุดมศิริพินิจ	และธนวัตร	มาณะวิท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร/เนคเทค

ผลงาน : NECTEC Intranet

รางวัลชมเชย ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน  
(Core process improvement project) ในงาน Thailand ICT 
Excellence Award 2015 เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร
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ชาลี	วรกุลพิพัฒน์,	สุนทร	ศิระไพศาล,	เอกฉันท์	รัตนเลิศนุสรณ์	
และวิศุทธิ์	แสวงสุข

ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์/เนคเทค

ผลงาน : EasyHos

รางวัลชมเชย ประเภทโครงการนวัตกรรม (Innovation project) 
ในงาน Thailand ICT Excellence Award 2015 เมื่อวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 
กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

เอ็มเทค

ผลงาน : สุดยอดส้วม

รางวัลที่สุดแห่งสุดยอดส้วม (Champ of the Champ) จาก 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

เอ็มเทค

ผลงาน : สถานประกอบการดีเด่น

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ระดับประเทศ จากกระทรวง 
แรงงาน เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในงานสัปดาห์ 
ความปลอดภัยในการท�างานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ณ ศูนย์ 
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เนคเทค

ผลงาน : โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์

ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนา 
เศรษฐกิจ ประจ�าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ธีรยุทธ	ตู้จินดา

ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว/ไบโอเทค

ผลงาน : นักปรับปรุงพันธุ์พืช

รางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น จากสมาคมปรับปรุงพันธุ์พืชและ
ขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องบอลล์รูม เอ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ก้องยศ	วังคะออม,	ภารุจ	รัตนวรพันธุ์		
และเสาวภาคย์	ธงวิจิตรมณี

ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์/ 
เนคเทค

ผลงาน : บทความเรื่อง High-Quality Web-Based Volume 
Rendering in Real-Time

รางวัล Best Paper Award ด้าน IT จากงานประชุมวิชาการ 12th 
International Conference on Electrical Engineering/
Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology (ECTI-CON 2015) เมื่อวันที่ ๒๔ 
- ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วรายุทธ		สะโจมแสง

ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมนาโนเพื่อสิ่งแวดล้อม/นาโนเทค

ผลงาน : อนุภาคนาโนไคโตซานวัสดุน�าส่งมหัศจรรย์

รางวัล TWAS Prize for Young Scientists in Thailand  
ประจ�าปี ๒๕๕๘ สาขาเคมี ในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัย 
แห่งชาติ ๒๕๕๘ (Thailand Research Expo 2015) เมื่อวันที่  
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเวิลด์ บอลรูม โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร

วารุณี	บวรเกียรติแก้ว

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์/เอ็มเทค

ผลงาน : การผลิตวัสดุทนไฟชนิดคอร์เดียไรท์จากส่วนผสมผงฝุ่น 
บัฟฟ์อลูมิเนียม

รางวัล Best Poster Award 1st Runner-up จากการน�าเสนอ 
ผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ เมื่อวันที่ ๙-๑๑ กันยายน 
๒๕๕๘ ในงาน International Conference on Traditional 
and Advanced Ceramics 2015 (ICTA 2015) ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร



รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สวทช. องค์กรวิจัยใส่ใจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

การร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
และใส่ใจสิ่งแวดล้อมขององค์กร
สวทช. ให้ความส�าคัญในเรือ่งการดูแลด้านความปลอดภยั  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติ
งานจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสิ่งแวดล้อม ต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
มอก. ๑๘๐๐๑ จึงถูกน�ามาใช้บริหารความปลอดภัยใน
ทุกกิจกรรม โดยยังคงรักษาระบบการจัดการอาชีว 
อนามยัและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. ๑๘๐๐๑-
๒๕๕๔ และ BS OHSAS 18001:2007 ตามท่ีทางสถาบัน 
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้ออกใบรับรองให้กับ 
สวทช.

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีผลการปฏิบัติงานทางด้าน 
ความปลอดภยั โดยยงัคงวดัจากตวัชีว้ดัอตัราความถีข่อง
การบาดเจ็บ (IFR) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
(ISR) และ Safe-T-Score ซ่ึงแสดงถึงผลลัพธ์ของ 
การจดัการความปลอดภยั ซึง่ทกุค่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
ทีก่�าหนดไว้ และได้ให้ความส�าคัญในการปรบัปรงุขัน้ตอน
การทบทวนการจัดการ การชีบ่้งอนัตรายและการประเมนิ 
ความเสี่ยง การขออนุญาตปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เพื่อ 
ให้มีความทันสมัยและมีความชัดเจนในทุกขั้นตอนการ
ปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ รวมถงึการประกาศใช้วธิกีารปฏบิตัิ
งานเรือ่งการประเมนิกจิกรรมใหม่เพือ่ความปลอดภยัเพือ่ 
ให้เกดิความมัน่ใจได้ว่าทกุพ้ืนที ่ทกุกจิกรรมทีด่�าเนนิงาน
มีความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้ออกแนวปฏิบัติงาน 
เรื่องการวางแผนการเดินทางส�าหรับผู้บริหารระดับสูงที่
ไปประชุม สัมมนา อบรมพร้อมๆ กันเพื่อป้องกัน 
ความเส่ียงองค์กรในประเดน็ความเสีย่ง “ผูบ้รหิารส�าคญั 
ออกจาก สวทช. กระทันหันเป็นจ�านวนมาก” จึงจ�าเป็น 
ต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพร้อมๆ กัน

ส�าหรับการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ได ้
ก�าชบัให้หน่วยงานภายในจัดให้มีแผนรองรับกรณเีกดิเหต ุ
ฉุกเฉินเพลิงไหม้ สารเคมีหกรั่วไหล รวมไปถึงการอพยพ
ของบุคลากรในขณะเกิดเหตุ มีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่  
การระงับเหตุ แจ้งเหตุการประสานงานกับหน่วยงาน 
ภายในและภายนอก การอพยพ รวมทั้งจัดให้มีการฝึก
ซ้อมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งปี ๒๓ ครั้ง

สวทช. มคีวามมุง่เน้นในเรือ่งการจดัการมลพษิทีจ่ะปล่อย
ออกไปยังชุมชนและสังคมโดยรอบ มีการเฝ้าระวังและ 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  
การตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้ง ปริมาณสารโลหะหนักจาก 
ระบบบ�าบัดฯ คุณภาพน�้าเสียจากอาคารต่างๆ คุณภาพ
อากาศในพืน้ทีโ่ดยรอบอุทยานฯ ตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
เสียที่ระบายออกทางปล่องเตาเผา ตรวจวัดคุณภาพน�้า 
ใต้ดนิในพืน้ทีอ่ทุยานฯ ตรวจวดัคณุภาพน�า้ผวิดนิในพืน้ที่
ใกล้เคียง และตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในดิน ทั้งนี้  
ด้วยปรมิาณน�า้เสียทีเ่กดิจากกจิกรรมภายในพืน้ทีอ่ทุยานฯ 
ที่มีปริมาณทั้งปีรวม ๑๑๗,๐๗๗ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมาก 
ขึ้นทุกปีนั้น สวทช. จึงต้องให้ความส�าคัญต่อการจัดการ
น�้าเสียท่ีเกิดข้ึน และยังคงมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ และ 
ขอความรว่มมือไปยังแตล่ะหน่วยงานภายในในเรือ่งของ
การจัดการน�้าเสียเพ่ือให้น�้าเสียที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งจากอาคารส�านักงาน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 
และจากบริษัทที่เข้ามาเช่าพื้นที่ในอุทยานฯ ได้รับ 
การบ�าบัดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพน�้าทิ้งเป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีทางราชการก�าหนดไว้ รวมถงึได้ 
ด�าเนนิการปรบัปรงุแนวทางการท�างานการจดัการน�า้เสีย
ในพืน้ทีอ่ทุยานฯ ก่อนส่งมาทีร่ะบบบ�าบัดน�า้เสยีรวมของ  
สวทช. อีกด้วย และเพื่อเป็นการสนองนโยบายเรื่อง
มาตรการประหยัดน�้า จึงได้น�าน�้าเสียท่ีผ่านการบ�าบัด 
แล้ว มาใช้ในการฉีดล้างหรือรดน�้าต้นไม้และสนามหญ้า
ภายในพื้นที่อุทยานฯ โดยมุ่งหวังที่จะไม่มีการทิ้งหรือ 
ระบายน�้าเสียออกนอกพื้นที่ ดังเช่นในปีที่ผ่านๆ มา รวม
ถึงยังสามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าในการบ�าบัดน�้าเสีย 
ลงได้อีก และในส่วนของตะกอนจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ยังคงน�าไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนพนักงานในการน�าไปใช ้
ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงดินได้ต่อไป

นอกจากนี้ การจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น สวทช. 
ยังคงด�าเนินการคัดแยกของเสียอันตราย และด�าเนิน 
การก�าจดัขยะ ของเสียอนัตรายจากห้องปฏบิตักิารต่างๆ  
และจากบริษัทที่มาเช่าใช้พื้นท่ีที่มีน�้าหนักรวมท้ังปี 
๓๖,๑๒๔.๓๔ กิโลกรัม ออกเป็น ๒ ประเภทคือ ท�า 
การเผาท�าลายด้วยเตาเผาของ สวทช. และอีกส่วนหนึ่ง 
รวบรวมให้ได้ปริมาณมากพอและส่งก�าจัดภายนอก โดย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. ได้ด�าเนินการจัดท�า 
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การพิจารณาทางเลือกการใช้งานเตาเผา ในช่วง ๓ ปี 
งบประมาณ (๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยศกึษาสภาพการใช้งาน 
ของเตาเผาในปัจจุบนั และน�ามาพจิารณาทางเลือก และ
ตดัสนิใจอย่างเหมาะสม พบว่าการหยดุชัว่คราวสัน้ๆ เพือ่ 
ซ่อมแซมครั้งใหญ่ หลังจากนั้นใช้งานต่อเหมือนปัจจุบัน
นั้น เป็นทางเลือกที่สามารถตอบสนองความต้องการได ้
ในระดับที่พอใจ ในขณะที่ความเสี่ยงสามารถจัดการได้  
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ตามที่ประเทศไทยได้ร่วมประกาศเจตจ�านงต่อท่ีประชุม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๐ (Conference of the Parties: 
COP 20) เมือ่เดอืนธนัวาคม ๒๕๕๗ ณ กรงุลมิา ประเทศ
เปรู ในการด�าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกใน 
ประเทศลงร ้อยละ ๗ ในภาคพลังงานและภาค 
การคมนาคมขนส่งภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเทียบกับ  
BAU (Business as Usual) และอาจลดได้ถงึร้อยละ ๒๐ 

หากได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ โดยประเทศไทย 
จะใช้ปี ๒๕๔๘ เป็นปีฐานเทียบเท่า ๒๓-๗๓ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ (Ton CO2) นั้น สวทช. ได้ด�าเนิน 
การจดัท�าคาร์บอนฟตุพริน้ท์องค์กร (Carbon Footprint 
for Organization: CFO) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ เพื่อ 
ร่วมเป็นองค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ

ผลการประเมิน CFO ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พบว่ามีค่า 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมประมาณ ๒๕,๐๐๐ 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (ton CO2-eq/
year) คดิเป็นสดัส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง  
(Scope I) ร้อยละ ๑ โดยส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรม 
การบ�าบดัน�า้เสยี สดัส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทาง
อ้อมจากการใช้ไฟฟ้า (Scope II) ร้อยละ ๘๒ ซึ่งมีการใช้ 
เพิ่มขึ้นเกิดจากการด�าเนินกิจกรรมของส�านักงานฯ และ
มีการเปิดใช้งานพ้ืนที่ของอาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ เพ่ิม
ขึน้ และสดัส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอืน่ๆ 
(Scope III) อีกร้อยละ ๑๗ โดยส่วนใหญ่ยังคงเกิดจาก 
กิจกรรมการเดินทางโดยรถยนต์และเครื่องบินเช่นเดียว
กับปีที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณาสัดส่วน CFO (Scope  
I+II) ต่อพนักงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พบว่ามีค่า
เท่ากบั ๗,๗๔๔ กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อ 
คน ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ ๒๕๕๗ เท่ากับร้อยละ ๕.๖๙

ภาพแสดงค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ สวทช. (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘)
และภาพสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี ๒๕๕๘
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สวทช. มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดยก�าหนดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารส�านักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อให้ 
ประชาชนมีโอกาสรบัรูข้้อมลูข่าวสาร และการด�าเนนิการ 
ต่างๆ ขององค์กร สวทช. ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
หน่วยงานต้นแบบในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
หน่วยงานของรัฐ ของส�านักนายกรัฐมนตรี โดยเป็น 
หน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่ง 
กระทรวง หนึ่งหน ่วยงานต ้นแบบ) ซึ่ งกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้คัดเลือกให้ศูนย์บริการ 
ข้อมูลข่าวสารของ สวทช. เป็นหน่วยงานต้นแบบของ 
กระทรวง ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. มีผลการด�าเนินงานที่
ส�าคัญ ดังนี้ (๑) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดเตรียม 
ไว้ อาทิ ข้อมูลประกาศราคากลาง ประกวดราคา สอบ 
ราคา รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สรุปผลการจัดซื้อจัด 
จ้างรายเดือน เป็นต้น โดยสถิติการเข้าชมศูนย์บริการ 
ข้อมูลข่าวสาร สวทช. ผ่านเวบ็ไซต์ http://www.nstda.
or.th/nstda-oic จ�านวน ๑,๘๐๖ ครั้ง และ (๒) การให้ 
บรกิารตอบค�าถามผ่าน info@nstda.or.th โดยให้บรกิาร 
ตอบค�าถาม แนะน�า และช ่วยค ้นคว ้าข ้อมูลทาง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ข้อมูลด้าน 
การบริการ ผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ตลอดทั้ง 
องค์ความรู้ทางภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ความรู้ในด้านต่างๆ จ�านวน ๔๕ ค�าถาม จ�าแนกเป็น 

ประเภทค�าถามได้ ดงันี ้บรกิารวเิคราะห์/ทดสอบ จ�านวน 
๓ ค�าถาม ปรึกษาอุตสาหกรรม จ�านวน ๒ ค�าถาม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน ๒ ค�าถาม งานวิจัยและ
พัฒนา จ�านวน ๑ ค�าถาม และอื่นๆ เช่น เชิญอบรม 
สัมมนา สมัครงาน ฝึกงาน จ�านวน ๓๗ ค�าถาม

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สวทช. ได้ 
รบัมอบโล่ประกาศเกยีรตคุิณหน่วยงานต้นแบบในการจดั 
ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับดี ประจ�าปี 
๒๕๕๖ จากส�านกันายกรฐัมนตร ีโดยรางวลัดงักล่าวมอบ 
ให้กับหน่วยงานท่ีสมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นแบบ 
อย่างทีด่ใีนการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

การดำ เนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
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ผลการดำเนนิงานบริหารความเสีย่งของ สวทช. 
ปี ๒๕๕๘
สวทช. ก�าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให ้
สอดคล้องกบักรอบการบรหิารความเสีย่ง (Framework) 
ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 และเริ่มด�าเนินการ 
รอบแรกในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีขอบเขตการ
ด�าเนินงานเริ่มจากความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise  
Risk Management: ERM) ในปีที ่๑ และขยายไปสูร่ะดบั
ศูนย์แห่งชาติ/หน่วยงานหลักในปีที่ ๒ โปรแกรม/ 
กระบวนการหลักที่ส�าคัญในปีที่ ๓ โดยมีเป้าหมาย เพื่อ 
ให้มกีารน�าระบบบรหิารความเสีย่งไปปฏบิตัจินเป็นส่วน
หน่ึงของการด�าเนินงานตามภารกิจปกติจนเกิดเป็น 
วัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

ในการด�าเนินงาน มีคณะอนุกรรมกาบริหารความเสี่ยง 
ของ สวทช. ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) รับผิดชอบในการเสนอ 
แนะนโยบาย ก�ากับดูแลการบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร รวมถึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ต่อ กวทช. อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงก่อตั้งระบบบริหาร
ความเสี่ยงคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้ง 
คณะท�างานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 
ขึ้นเพื่อท�าหน้าที่พัฒนานโยบาย แผนงาน และรายงาน 
ผลการบริหารจัดการความเส่ียงของ สวทช. ต่อคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ นอกจาก
นี้ ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ 
สวทช. ซึง่มผีูอ้�านวยการ สวทช. เป็นประธาน รบัผดิชอบ
ในการก�าหนดนโยบาย จัดการให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ใน 
วิสัย และขอบเขตที่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีการประเมิน
และทบทวนความเสี่ยงด้วยความถี่ที่เหมาะสม ประมวล 
วิเคราะห์ความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน และจัดท�า 
รายงานการตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง รวม
ทั้งส่งเสริม สื่อสาร พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
การบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรทุกระดับ

ในการประเมิน วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยง สวทช.  
ได้ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรวิจัย
และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ังใน 
ประเทศและต่างประเทศที่มีลักษณะและพันธกิจใกล้

เคยีงกบั สวทช. พบว่าในการบรหิารจดัการความเสีย่งจะ 
ต้องมี Framework ในการวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ 
เพือ่พจิารณาสิง่ทีพ่งึกระท�าและจดุอ่อนทีต้่องด�าเนนิการ 
แก้ไขเพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผล 
กระทบท้ังก่อนและหลังด�าเนินการ และพบว่า CSIRO  
(Commonwealth Scientific and Industrial  
Research Organization) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยท่ี 
ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย และเป็นองค์กรท่ีม ี
พันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. รวมถึงเป็นองค์กรส�าคัญที่มี 
ส่วนร่วมในการออกแบบมาตรฐาน ISO 31000:2009 ได้
ใช้แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบส�าคัญใน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram 
เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่ง 
แผนภาพน้ีสามารถสรปุสาเหต ุผลกระทบ และมาตรการ
ในการควบคุม/ลดความเสี่ยงที่ใช้สื่อสารท�าความเข้าใจ 
ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น สวทช. จึงน�าเครื่องมือดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน 
การวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ พิจารณาทางเลือก และ 
ก�าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง รวมถึงใช้ใน 
การประชุม รายงานผล ปรึกษาหารือ สื่อสาร ร่วมกับ 
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นๆ ด้วย

ผลการด�าเนินงานในรอบท่ี ๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘)  
พบว่าในระดับองค์กร (ERM) มีการระบุความเสี่ยง (Risk 
identification) ๑๒ รายการ ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ 
ประเภท ประกอบด้วย ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (S:  
Strategic) ด้านปฏิบัติการ (O: Operational) ด้าน 
การเงิน (F: Finance) และด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ (C: Compliance) โดยมีประเด็นความเสี่ยง 
ระดับสูง (คะแนนความเสี่ยง ๔๐-๖๔ คะแนน) จ�านวน  
๑ รายการ ความเสีย่งระดบัปานกลาง (คะแนนความเสีย่ง 
๑๘ - ๓๖ คะแนน) จ�านวน ๑๐ รายการ และความเสี่ยง 
ระดับต�่า (คะแนนความเสี่ยง ๑-๑๖ คะแนน) จ�านวน ๑ 
รายการ โดยประเด็นความเสี่ยงท้ัง ๑๒ รายการ ม ี
การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) ด้วยการจัดท�า
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกรายการ และติดตาม 
ผลการด�าเนินงานรายไตรมาส และใช้ที่ประชุมคณะ

การบริหารความเสี่ยง
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กรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ในการติดตาม 
ตรวจสอบและทบทวนผลการด�าเนินงาน

ผลการจัดการความเสี่ยง ๑๒ รายการ พบว่าหลังจาก
ด�าเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง ผลการประเมิน 
คะแนนความเสี่ยงลดลงได้ตามเป้าหมายหรือมากกว่า 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ๙ รายการ ได้แก่ (๑) RES-11 
ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสร้างผลกระทบต�่ากว่าเป้าหมาย
ที่ก�าหนด (๒) REO-1 พนักงานสายวิจัยและพัฒนาท่ีมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงออกจาก สวทช.  
กระทันหันจ�านวนมาก (๓) RES-2 การใช้ประโยชน์ของ
ผลงานวิจัยมีน้อย (๔) REC-2 เสียชื่อเสียงจากพฤติกรรม
ของพนักงาน (๕) RES-3 ไม่สามารถรับมือกับพิบัติภัย
ธรรมชาติและอุบัติภัยขนาดใหญ่ (๖) REO-2 ผู้บริหาร 
ส�าคัญออกจาก สวทช. กระทันหันจ�านวนมาก  
(๗) REO-3 ไม่สามารถรักษาระดับขีดความสามารถของ 
บุคลากร (๘) REC-3 เสียชื่อเสียงจากการใช้ประโยชน์ 
ผลงานวิจัย และ (๙) REC-1 เสียชื่อเสียงจากการบริหาร
จัดการหรือก�ากับดูแลกิจการ

ส่วนอีก ๓ รายการ ยังด�าเนินการได้ต�่ากว่าเป้าหมายที่ 
ก�าหนดไว้ ได้แก่ (๑) REF-1 เกิดวิกฤตด้านงบประมาณ
จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนกลยุทธ์ (๒) REO-4  
ระบบ ICT ไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และ (๓) REO-5 ไม่สามารถใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินที่ 
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

จากผลการบรหิารจัดการความเสีย่งดังกล่าว การประชมุ
คณะกรรมการจดัการความเสีย่ง สวทช. ครัง้ที ่๓/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณา 
ทบทวนผลการด�าเนินงานตามแผนปัจจัยภายในและ 
ภายนอก จึงมีมติให ้น�ารายการความเสี่ยงของป ี
งบประมาณ ๒๕๕๘ จ�านวน ๙ รายการก�าหนดเป็น 

1  การก�าหนดรหสั (Code) ของประเดน็ความเสีย่งของ สวทช. ประกอบด้วย
ตัวอักษรและตัวเลข ๔ ตัว ดังนี้

 ตัวที่ ๑ แทนด้วยตัวอักษร R = Risk เพื่อแสดงว่าเป็นรหัสในระบบบริหาร
ความเสี่ยง

 ตัวที่ ๒ แทนระดับองค์กร E = Enterprise เพื่อแสดงว่าเป็นระบบบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร

 ตัวที่ ๓ แทนประเภทของความเสี่ยง S-O-F-C
 ตัวที่ ๔ แทนล�าดับที่ของประเด็นความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระบุหมายเลข 

๑,๒,๓... ตามล�าดบัทีไ่ด้รับ ไม่ได้หมายถึงระดบัความส�าคญัของความเส่ียง)

ประเดน็ความเสีย่งปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยในประเดน็
ความเสี่ยง ๙ รายการนั้น จะมีรายการความเสี่ยง ๓  
รายการ ทีย่งัด�าเนนิการต�า่กว่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อยู่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้ด�าเนินการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนรายการความเสี่ยง ๓ รายการ ที่เดิมเป็นประเด็น 
ความเสีย่งของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และสามารถด�าเนนิ
การได้ตามเป้าหมายหรือมากกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด  
ได้แก่ (๑) RES-3 ไม่สามารถรับมือกับพิบัติภัยธรรมชาติ
และอุบัติภัยขนาดใหญ่ (๒) REC-2 เสียช่ือเสียงจาก
พฤติกรรมของพนักงาน และ (๓) REC-3 เสยีชือ่เสยีงจาก 
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย ไม่ได้น�ามาก�าหนดเป็น
ประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดย สวทช.  
ก�าหนดให้น�าการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับรายการ 
ความเสี่ยงท้ัง ๓ รายการไปผนวกเข้ากับกระบวนการ
บริหารงานปกติที่มีกลไกการควบคุมดูแลและให้มี 
การตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งในการประชุม 
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช.
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ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการตรวจสอบของ 
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ประกอบด้วยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่าน 
โดยมีนายเขมทัต สุคนธสิงห์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
ตรวจสอบ นางญาดา มุกดาพิทักษ์ นายโกศัลย์ คูส�าราญ 
นายสิทธิชัย จันทราวดี นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ เป็น 
อนุกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะ 
กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(กวทช.) ได้มอบหมายให้ก�ากับดูแลตามอ�านาจหน้าท่ีท่ี 
ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด�าเนินงานของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๕ รวม 
ถงึกฎบตัรคณะอนกุรรมการตรวจสอบ โดยมภีารกจิหลกั 
ได้แก่ การเสรมิสร้างและก�ากบัดแูลให้ สวทช. มีการสอบ
ทานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ ดี  การสอบทานการประเมินระบบ 
การควบคมุภายในและการก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 
การสอบทานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
การสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ  
การแต่งตั้งและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี และการให้
ค�าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ 
สวทช.

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ 
จดัให้มกีารประชมุรวมท้ังสิน้ ๖ ครัง้ โดยมผีูบ้รหิารระดบั
สูง ส�านักตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของ สวทช. 
เข้าร่วมประชุมในวาระที่เก่ียวข้อง สรุปสาระส�าคัญใน 
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะอนกุรรมการตรวจสอบได้ดงันี้

๑.	การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะอนกุรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูท่ีเป็นสาระ
ส�าคัญของงบการเงินประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และ 
งวดไตรมาสที่ ๑ ถึง ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งงบ
การเงนิได้จดัท�าตามมาตรฐานการบญัช ีอ้างองิตามทีส่ภา
วิชาชพีบญัชฯี ก�าหนดให้ใช้บงัคับกบักจิการทีไ่ม่มีส่วนได้ 
เสียสาธารณะ โดยได้สอบทานในประเด็นที่เป็นสาระ
ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของทุน ราย 
ได้และค่าใช้จ่าย และได้เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวแล้ว โดยคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบได้ซกัถามผูร้บัผดิชอบจนได้ค�าชีแ้จงทีพ่อใจจงึ 
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ในงบ 
การเงิน ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานการประชุมของคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบ และได้ให้ความเห็นชอบงบ 
การเงินของ สวทช. ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ก่อนที่ 
จะเสนอ กวทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

น อ ก จ า ก นี้ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ้ ม ี
ความตระหนักจากกรณีการทุจริตยักยอกเงินในสถาบัน
อุดมศึกษาแห่งหนึ่ง จึงได้มีความเห็นในการน�ากรณี 
ตัวอย่างดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบใน
เรื่องเงินฝากธนาคารให้มีความรัดกุมมากขึ้น อีกทั้งให้มี
การจัดท�าคู่มือการตรวจสอบเงินฝากธนาคารเพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

๒.	การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในปีงบประมาณนี้ได้ส่งเสริมให้ สวทช. จัดท�าหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช. ซึ่งเชื่อมโยงกับค่านิยม
หลักของ สวทช. รวมถึงจรรยาบรรณการด�าเนินงานของ  
สวทช. เพื่อส่งเสริมให้ สวทช. มีการด�าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสีย ซ่ึงคณะอนุกรรมการตรวจสอบจะได้สอบทาน 
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ 
จรรยาบรรณการด�าเนินงานต่อไป

๓.	การสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ความเหน็ 
ชอบการประเมนิระบบการควบคมุภายในของ สวทช. ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยผลการประเมินการควบคุม 
ภายในในระดบัศนูย์แห่งชาตทิีป่ระเมนิตามระเบยีบคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งประเมินโดยฝ่าย
บริหารและส�านักตรวจสอบภายในมีความเห็นว ่า  
การควบคุมภายในของ สวทช. มีความเพียงพอและ
เหมาะสมกับการด�าเนินงานของส�านักงานฯ และในป ี
งบประมาณนีม้กีารปรบัปรุงในบางประเดน็ให้สอดคล้อง 
กับความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๕๘



รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๔.	การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและได้อนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ 
ส�านักตรวจสอบภายใน โดยได้เพ่ิมความส�าคัญต่อ 
คณุภาพของงานตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
มากกว่าจ�านวนหน่วยรับตรวจ เพิ่มการพัฒนาและ 
ปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานวิชาชพี
ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการสร้างระบบการติดตาม 
การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการปฏิบัติ 
งานของส�านักตรวจสอบภายในตามแผนด�าเนินงาน
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่า  
ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนฯ จึงให้ 
ความเห็นชอบในผลการตรวจสอบจ�านวน ๙ หน่วยรับ
ตรวจ/กระบวนการว่า มีการด�าเนินงานเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนด มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่ 
เพียงพอ โดยให้ข้อสังเกตว่ายังมีประเด็นที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากขึ้นได้อีก รวมทั้งได้ 
ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการให้ค�าปรึกษาของส�านัก
ตรวจสอบภายในในการปรบัปรงุกระบวนการท�างานของ 
หน่วยงาน/โครงการจ�านวน ๔ เรือ่ง ซ่ึงคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบรหิาร 
ของ สวทช. เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๕.	การสอบทานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมิน
การบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ในช่วงเวลาของ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ พบว่า โดยรวมแล้ว สวทช. 
ได้ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามคู่มือบริหาร
ความเสีย่งของ สวทช. ทีก่�าหนดตามกรอบมาตรฐาน ISO  
31000:2009 นอกจากนั้นได้ด�าเนินการบูรณาการ 
การบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการภายในของ 
สวทช. โดยก�าหนดปฏิทินการท�างานให้สอดคล้องกับ 
กระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์ประจ�าปี

๖.	การสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของ สวทช. ใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พบว่า มีการปฏิบัติงานด้าน 
การเงินและพัสดุส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้สอบทานการปฏิบัติ
ตามข้อบงัคบั กวทช. ว่าด้วยการบรหิารโครงการพเิศษที่
ใช้ทุนประเดิมฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ของศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและ 
วิศวกรรม การสอบทานการปฏิบัติตามข้อบังคับ กวทช. 
ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและ
วิศวกรรม ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๓ ของ 
กระบวนการหลักพันธกิจการสนับสนุนและด�าเนินการ
วิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม การสอบทาน 
การปฏิบัติตามข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนา 
ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ของกระบวนการหลักพันธกิจการสนับสนุนการพัฒนา
ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งพบว่า ยังมี 
บางประเดน็ท่ีต้องปรับปรงุให้สอดคล้องตามระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว

๗.	 การแต่งตั้งและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี	 ปี	
งบประมาณ	๒๕๕๘

ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ก�าหนดให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ 
สวทช. ทุกรอบปีและจดัท�ารายงานผลการสอบบัญชเีสนอ  
กวทช. อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความส�าคญัในการประชุมร่วมกบัผูส้อบบัญช ี(สตง.) โดย 
ไม่มผีูบ้รหิารของ สวทช. เข้าร่วมประชมุ และตัง้เป้าหมาย
ที่จะประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้มีการแลก 
เปลี่ยนความเห็นอย่างเป็นอิสระ ส�าหรับข้อสังเกตที่เป็น
สาระส�าคญัได้มีการดแูลให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องปรบัปรุง 
อย่างมีประสิทธิภาพ

๘.	 การให้ค�าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อ	สวทช.

ได้มีการให้ค�าปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายสื่อ
วิทยาศาสตร์ เครือข่าย สวทช. ภาคเหนือ ฝ่ายบริหาร 
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และงาน
พัสดุ ในประเด็นการให้ความเห็นส�าหรับปฏิบัติใน 
การควบคุมภายในที่ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
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การปฏบิตังิาน รวมทัง้ในเรือ่งทีม่ปัีญหาและอปุสรรคอนั
เกิดจากการไม่รู้หรือไม่มีเจตนา เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลให้เป ็น
ประโยชน์กับ สวทช. โดยรวม 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได ้ให ้ความส�าคัญกับ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ 
การควบคุมภายใน เพื่อให้ส�านักงานมีการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
กบัการด�าเนนิงาน มกีารประเมนิการบริหารความเสีย่งอยู่ 
ในระดบัทีย่อมรบัได้ ระบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิ 
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินมีความเพียงพอ 
ถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

นอกจากนีค้ณะอนุกรรมการตรวจสอบยงัให้ความส�าคญั 
กับการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การด�าเนินงานขององค์กร รวมทั้งมุ่งเน้นการใช้กลไก 
การควบคุมภายใน เพ่ือให้บุคลากรเกิดความเข้าใจใน 
องค์กรและร่วมกันพัฒนาองค์กร

 ในนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
    
   

								 (นายเขมทัต	สุคนธสิงห์)
					 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
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ผู้บริหาร สวทช.

ผู้อำนวยการ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ผู้อำนวยการหน่วยงานเฉพาะทาง
นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร (ไบโอเทค)
นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา (เอ็มเทค)
นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร (เนคเทค)
นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (นาโนเทค)

รองผู้อำนวยการ
นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
นางอ้อมใจ ไทรเมฆ
นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา
นางสุวิภา วรรณสาธพ
นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์
นางกุลประภา นาวานุเคราะห์
นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์
นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน (รก.ผช.ผพว)

หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
นางลดาวัลย์ สันทรานันท์

คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช.
ที่ปรึกษาอาวุโส
นายหริส สูตะบุตร
นายกอปร กฤตยากีรณ
นายไพรัช ธัชยพงษ์
นางชัชนาถ เทพธรานนท์
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
นางสาวมรกต ตันติเจริญ

ที่ปรึกษา
นายชาตรี ศรีไพพรรณ
นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
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รายงานทางการเงิน

หนวย : บาท 
หมายเหตุ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด        ๓ ๑,๐๗๓,๒๗๘,๙๑๗.๐๓ ๒,๕๑๐,๗๓๔,๗๑๙.๕๙
เงินลงทุนชั่วคราว ๔ ๒,๒๙๑,๖๘๔,๒๗๔.๒๗ ๑,๐๖๙,๕๘๒,๐๓๘.๖๔
ลูกหน้ีการคา ๕ ๗๓,๖๑๗,๕๒๑.๕๖ ๙๗,๘๔๙,๗๘๕.๑๑
เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินคางรับ ๖ ๘๑๖,๕๒๘.๑๖ ๑๖๑,๒๘๑,๑๗๖.๔๔
เงินใหกูยืมแกพนักงาน ๗ ๙๐,๓๘๐.๐๐ ๖๓๘,๘๐๐.๐๐
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ๘ ๑๐๕,๘๑๙,๔๒๑.๑๓ ๙๒,๙๙๕,๖๐๔.๔๙
     รวมสินทรัพยหมุนเวียน ๓,๕๔๕,๓๐๗,๐๔๒.๑๕ ๓,๙๓๓,๐๘๒,๑๒๔.๒๗

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหน้ีกิจกรรมตามความตองการของบริษัท ๙ ๔๐๖,๑๕๗,๕๒๙.๙๙ ๔๒๕,๑๗๐,๖๐๙.๕๔
เงินลงทุนเผื่อขาย ๑๐ ๑๐๙,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๐,๖๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินลงทุนระยะยาว ๑๐ ๖๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๖๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐
เงินรวมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความรวมมือ ๑๑ ๐.๐๐ ๙,๐๓๒,๔๕๕.๗๖
อสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทนุ ๑๒ ๒,๓๕๖,๕๖๒,๗๙๘.๑๓ ๒,๔๗๘,๑๔๘,๔๙๓.๘๐
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ๑๓ ๓,๓๑๑,๒๒๓,๙๓๘.๑๐ ๓,๑๔๘,๔๑๗,๗๖๘.๐๙
สินทรัพยสญัญาเชาการเงิน ๑๔ ๙๕,๕๑๗,๘๙๐.๕๕ ๙๖,๕๒๕,๒๔๖.๐๖
สินทรัพยไมมีตัวตน ๑๕ ๖๒,๙๐๘,๗๖๖.๔๔ ๔๕,๑๐๖,๙๖๘.๘๖
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ๑๖ ๑๕,๓๘๑,๔๐๙.๔๖ ๒๑,๘๗๓,๓๖๔.๙๒
     รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน ๖,๔๑๘,๘๙๒,๓๓๒.๖๗ ๖,๔๔๖,๔๑๔,๙๐๗.๐๓

รวมสินทรัพย ๙,๙๖๔,๑๙๙,๓๗๔.๘๒ ๑๐,๓๗๙,๔๙๗,๐๓๑.๓๐

งบการเงินป ๒๕๕๘ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
...........................................
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หนวย : บาท 
หมายเหตุ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗

หนี้สินและกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคา ๑๖๔,๔๗๖,๒๙๕.๕๖ ๒๐๖,๐๐๕,๗๗๐.๑๓
เงินรับลวงหนา ๑๒,๙๐๘,๓๒๐.๔๒ ๑๐,๙๔๔,๕๓๑.๗๗
คาใชจายคางจาย ๑๗ ๒๙๐,๕๗๐,๙๕๖.๗๓ ๒๔๑,๓๖๘,๓๑๙.๙๑
หน้ีสินสัญญาเชาการเงิน-สวนที่ถึงกําหนดชําระ
    ภายใน ๑ ป ๔๘,๔๒๕,๖๘๘.๕๓ ๔๓,๖๔๘,๗๕๔.๐๔
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๑๘ ๕๗,๐๔๑,๔๓๗.๙๖ ๑๒๘,๒๐๙,๔๗๗.๐๒
     รวมหน้ีสินหมุนเวียน ๕๗๓,๔๒๒,๖๙๙.๒๐ ๖๓๐,๑๗๖,๘๕๒.๘๗

หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดจากการรับบริจาครอการรับรู ๑๙ ๗๔,๓๙๓,๖๓๕.๓๔ ๘๒,๘๕๗,๒๔๙.๖๙
เงินอุดหนุนกันไวเบิก ๖ ๘๑๖,๕๒๘.๑๖ ๑๖๑,๒๘๑,๑๗๖.๔๔
หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน ๒๐ ๖๗๓,๕๒๕,๐๒๙.๓๐ ๖๔๐,๔๘๖,๕๓๑.๐๘
หน้ีสินสัญญาเชาการเงิน ๒๑ ๔๗,๐๙๒,๒๐๒.๐๒ ๕๒,๘๗๖,๔๙๒.๐๒
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ๒๒ ๔๗,๒๖๐,๕๙๒.๗๑ ๓๙,๙๘๖,๑๕๐.๘๕
     รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน ๘๔๓,๐๘๗,๙๘๗.๕๓ ๙๗๗,๔๘๗,๖๐๐.๐๘

รวมหน้ีสิน ๑,๔๑๖,๕๑๐,๖๘๖.๗๓ ๑,๖๐๗,๖๖๔,๔๕๒.๙๕

สวนของกองทุน
เงินกองทุน ๒๓ ๘๗๙,๘๕๒,๗๕๑.๐๕ ๘๗๙,๘๕๒,๗๕๑.๐๕
กําไรสะสม ๗,๖๐๐,๖๘๕,๙๓๗.๐๔ ๗,๗๗๓,๘๒๙,๘๒๗.๓๐
องคประกอบอื่นของสวนของกองทุน ๑๐ ๖๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
     รวมสวนของกองทุน ๘,๕๔๗,๖๘๘,๖๘๘.๐๙ ๘,๗๗๑,๘๓๒,๕๗๘.๓๕

รวมหนี้สินและกองทุน ๙,๙๖๔,๑๙๙,๓๗๔.๘๒ ๑๐,๓๗๙,๔๙๗,๐๓๑.๓๐

งบการเงินป ๒๕๕๘ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
...........................................



งบการเงินปี ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนวย : บาท 
หมายเหตุ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗

รายได
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๒๔ ๓,๑๑๒,๗๒๓,๓๖๘.๐๙ ๒,๓๗๕,๖๔๑,๕๑๙.๗๔
เงินอุดหนุนอื่น ๒๕ ๙๐๗,๓๕๗,๖๖๓.๒๒ ๖๕๘,๙๑๐,๔๖๖.๖๑
รายไดคาบริการ ๒๖ ๔๙๒,๘๘๓,๙๐๒.๒๖ ๕๑๘,๗๖๘,๑๙๑.๔๑
รายไดอื่นๆ ๒๗ ๓๕,๖๘๕,๗๕๔.๗๘ ๓๒,๓๓๐,๘๗๑.๐๗
ดอกเบ้ียรับ ๙๙,๗๓๙,๐๑๒.๐๘ ๑๒๔,๑๖๘,๒๓๕.๗๕
เงินปนผลรับ ๑,๒๐๙,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๒๙,๘๐๐.๐๐
     รวมรายได ๔,๖๔๙,๕๙๘,๗๐๐.๔๓ ๓,๗๑๑,๐๔๙,๐๘๔.๕๘

คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร ๒๘ ๒,๐๔๑,๙๖๑,๑๒๗.๘๘ ๒,๑๗๒,๕๓๒,๕๕๐.๘๒
คาใชจายเกี่ยวกับการวิจัย ๒๙ ๗๐๐,๙๑๓,๓๓๒.๘๗ ๗๖๙,๔๒๗,๐๖๓.๗๗
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย ๓๐ ๘๑๔,๒๑๑,๔๗๐.๕๘ ๗๖๒,๖๖๓,๘๙๙.๐๘
คาใชจายอื่น ๓๑ ๑,๒๖๕,๖๕๖,๖๕๙.๓๖ ๑,๑๙๙,๖๒๐,๑๒๙.๙๒
     รวมคาใชจาย ๔,๘๒๒,๗๔๒,๕๙๐.๖๙ ๔,๙๐๔,๒๔๓,๖๔๓.๕๙

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (๑๗๓,๑๔๓,๘๙๐.๒๖) (๑,๑๙๓,๑๙๔,๕๕๙.๐๑)
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

กําไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม
  ของเงินลงทุนเผ่ือขาย (๕๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) (๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (๒๒๔,๑๔๓,๘๙๐.๒๖) (๑,๒๐๕,๐๙๔,๕๕๙.๐๑)

งบการเงินป ๒๕๕๘ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
...........................................



งบการเงินปี ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

       หนวย : บาท

รายการ หมายเหตุ ทุนประเดิม กําไรสะสม

 กําไรจากการเปล่ียนแปลง
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

เผื่อขาย รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๘๗๙,๘๕๒,๗๕๑.๐๕ ๗,๗๗๓,๘๒๙,๘๒๗.๓๐ ๑๑๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๗๗๑,๘๓๒,๕๗๘.๓๕
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป ๐.๐๐ (๑๗๓,๑๔๓,๘๙๐.๒๖) ๐.๐๐ (๑๗๓,๑๔๓,๘๙๐.๒๖)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น ๐.๐๐ ๐.๐๐ (๕๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) (๕๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)
ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ๘๗๙,๘๕๒,๗๕๑.๐๕ ๗,๖๐๐,๖๘๕,๙๓๗.๐๔ ๖๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๕๔๗,๖๘๘,๖๘๘.๐๙

ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๘๗๙,๘๕๒,๗๕๑.๐๕ ๘,๙๖๗,๐๒๔,๓๘๖.๓๑ ๑๓๐,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๙๗๖,๙๒๗,๑๓๗.๓๖
กําไรสําหรับป ๐.๐๐ (๑,๑๙๓,๑๙๔,๕๕๙.๐๑) ๐.๐๐ (๑,๑๙๓,๑๙๔,๕๕๙.๐๑)
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น ๐.๐๐ ๐.๐๐ (๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐) (๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐)
ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ๘๗๙,๘๕๒,๗๕๑.๐๕ ๗,๗๗๓,๘๒๙,๘๒๗.๓๐ ๑๑๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๗๗๑,๘๓๒,๕๗๘.๓๕

งบการเงินป ๒๕๕๘ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของกองทุน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

...........................................
       หนวย : บาท

รายการ หมายเหตุ ทุนประเดิม กําไรสะสม

 กําไรจากการเปล่ียนแปลง
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

เผื่อขาย รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๘๗๙,๘๕๒,๗๕๑.๐๕ ๗,๗๗๓,๘๒๙,๘๒๗.๓๐ ๑๑๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๗๗๑,๘๓๒,๕๗๘.๓๕
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป ๐.๐๐ (๑๗๓,๑๔๓,๘๙๐.๒๖) ๐.๐๐ (๑๗๓,๑๔๓,๘๙๐.๒๖)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น ๐.๐๐ ๐.๐๐ (๕๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) (๕๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)
ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ๘๗๙,๘๕๒,๗๕๑.๐๕ ๗,๖๐๐,๖๘๕,๙๓๗.๐๔ ๖๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๕๔๗,๖๘๘,๖๘๘.๐๙

ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๘๗๙,๘๕๒,๗๕๑.๐๕ ๘,๙๖๗,๐๒๔,๓๘๖.๓๑ ๑๓๐,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๙๗๖,๙๒๗,๑๓๗.๓๖
กําไรสําหรับป ๐.๐๐ (๑,๑๙๓,๑๙๔,๕๕๙.๐๑) ๐.๐๐ (๑,๑๙๓,๑๙๔,๕๕๙.๐๑)
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น ๐.๐๐ ๐.๐๐ (๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐) (๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐)
ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ๘๗๙,๘๕๒,๗๕๑.๐๕ ๗,๗๗๓,๘๒๙,๘๒๗.๓๐ ๑๑๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๗๗๑,๘๓๒,๕๗๘.๓๕

งบการเงินป ๒๕๕๘ อยูระหวางการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของกองทุน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

...........................................



งบการเงินปี ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘
(หน่วย	:	ล้านบาท	ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)

๑.	ข้อมูลทั่วไป

	 ๑.๑	 การจัดตั้ง

  ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัพิฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  พ.ศ.๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามกฎหมายข้อบังคับและมติ คณะกรรมการพัฒนา 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 ๒.  ส�ารวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางเป้าหมาย นโยบาย และจัดท�าแผน วาง 
  โครงการและมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศแล้วน�าเสนอต่อรัฐมนตรี
 ๓.  ด�าเนินการวิจัย พัฒนา และด�าเนินการด้านวิศวกรรมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาวิศวกรรมของภาครัฐบาล ภาค 
  เอกชนและสถาบันการศึกษาและส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี้ระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบัน 
  การศึกษาตลอดจนนานาประเทศเพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์
 ๔. ด�าเนินการและสนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและ 
  ความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บริการข้อมูลและการให้ค�าปรึกษาทางเทคโนโลยี และสนับสนุนการให้บริการอื่นๆ  
  ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ๕. สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือกและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุน และ 
  โครงการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  
  เหมาะสม และเพื่อเกื้อกูลการเสริมสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีของประเทศ
 ๖. ด�าเนินการและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งการพัฒนา 
  ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
 ๗. กระท�าการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของส�านักงานและตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 ๑.๒		กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกองทุนในส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ท่ี 
  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๑๗ โดยเงินของกองทุนประกอบด้วย

 ๑. เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
 ๒. เงินและทรัพย์สินในส่วนที่เก่ียวกับโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ได้รับโอน จากสถาบันวิจัย 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 ๓. เงินและทรัพย์สินท่ีได้รับโอนจากส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการศูนย์ 
  พนัธวิุศวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาต ิและศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์ 
  และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 ๔. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจ�าปี
 ๕. เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
 ๖. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน
 ๗. ดอกผลหรือรายได้ของกองทนุ รวมทัง้ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและค่าตอบแทนการให้ใช้ หรอืการโอนสทิธบิตัร
 ๘. เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน

  ในกรณีกองทุนมีจ�านวนเงินไม่พอส�าหรับค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  แห่งชาติ และค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุนเท่าจ�านวนที่จ�าเป็น ทั้งนี ้
  รายได้ของกองทุน ให้น�าเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคืนกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วย เงินคงคลังและกฎหมาย 
  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๒.	เกณฑ์การจัดท�างบการเงินและนโยบายการบัญชี

	 ๒.๑	 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิและเป็นไปตามมาตรฐาน	
	 	 การรายงานทางการเงิน	 รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย สภาวิชาชีพบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ 
  บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 ๒.๒		มาตรฐานการบญัช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐานบญัช	ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน	
	 	 ทางการเงิน

 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

มาตรฐาน		 	 	 	 	 	 เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)   การน�าเสนองบการเงิน
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)   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
       เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)   การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
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)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
       และการด�าเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)  ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐาน		 	 	 	 	 	 เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
       การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕  สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน การรื้อถอนการบูรณะ
       และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๗  การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
       ๒๙ เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี
       ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐  งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒  ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๓  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๗  การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๘  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๕    สัญญาเช่าด�าเนินงาน – สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�าเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗    การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๙    การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
แนวปฏิบัติทางการบัญชี     การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
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	 ๒.๓		การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

 สวทช. แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการและ 
 แปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหนีส้ินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ในรายงานให้เป็นเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันั้น  
 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการแปลงค่าดังกล่าว และก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระที่เป็นเงินตราต่าง 
 ประเทศจะบันทึกใน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที

	 ๒.๔		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุน 
 ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

	 ๒.๕		 เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�า ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งมีอายุเกิน ๓ เดือน แต่ 
 ไม่เกิน ๑๒ เดือนนับจากวันที่ได้มา รวมถึงพันธบัตรและหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

	 ๒.๖		ลูกหนี้

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่รบัรูเ้ริม่แรกด้วยมลูค่าตามใบแจ้งหนีแ้ละจะแสดงมลูค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชด้ีวยจ�านวน 
 หนีท้ีเ่หลอือยูห่กัด้วยค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู สวทช. จะตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัลูกหนีค่้าบรกิาร โดยมหีลกัเกณฑ์ดงันี้

             รายการ	 อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ค้างช�าระเกิน ๖ เดือน – ๑ ปี ๕๐
 ค้างช�าระเกินกว่า ๑ ปี – ๒ ปี ๗๕
 ค้างช�าระเกินกว่า ๒ ปี ๑๐๐

	 ๒.๗		วัสดุคงเหลือ

 วัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุน ค�านวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

	 ๒.๘		ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท

 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการที่บริษัทได้กู้ยืมเงินจาก สวทช.ตามโครงการสนับสนุน 
 การวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมตามความต้องการของบริษัท (Company-directed reserach  
 development and engineering project) เพือ่ส่งเสรมิและช่วยเหลอืบรษิทัธรุกจิเอกชนในการวจิยัพฒันาและวศิวกรรม  
 ที่สามารถน�าผลไปสู่เชิงธุรกิจ รวมถึงการลงทุนจัดตั้งหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการ โดยการสนับสนุนทางด้านการเงิน  
 ในการให้เงนิกูอ้ตัราดอกเบีย้ต�า่ ผูข้อกูต้้องมทุีนของตนเองไม่น้อยกว่าจ�านวนเงนิทีข่อกู ้วงเงินกูส้งูสดุไม่เกนิร้อยละ ๗๕ ของ 
 ทุนทั้งโครงการ และทุนของแต่ละโครงการจะต้องไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนช�าระไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลา 
 ปลอดเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนกับโครงการนั้นๆ แหล่งที่มาของ 
 เงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ โดยเงินทุนจากแหล่งแรก 
 จะจัดสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกู้ท้ังหมดต่อโครงการ โดยสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ค�้าประกัน 
 การจ่ายเงินต้นคืนแก่ สวทช. ส�าหรับการกู้ยืมเงินทุนจากสถาบันการเงินที่ได้ร่วมโครงการนั้น  จะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา 
 พิเศษ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าประเภท ๑๒ เดือน ตามประกาศของธนาคารบวกด้วย ๒.๒๕ แล้วหารด้วย ๒

	 ๒.๙	 เงินลงทุนระยะยาว

 สวทช. ได้จดัประเภทเงนิลงทนุทีอ่ยูใ่นความต้องการของตลาดทีไ่ม่ระบชุ่วงเวลาทีแ่น่นอนเป็น เงนิลงทนุเผือ่ขาย โดย สวทช.  
 อาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงและแสดงรวมอยู่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีท่ี 
 ผูบ้ริหารจะแสดงเจตจ�านงเพือ่ถอืหลกัทรพัย์ไว้น้อยกว่า ๑๒ เดอืนนบัจากวนัทีใ่นรายงาน หรอืผูบ้รหิารต้องการขายเพือ่เพิม่ 
 เงินลงทุนในการด�าเนินงานจึงจะจัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ทั้งนี้ผู้บริหารจะจัดประเภทเงินลงทุนทันทีเมื่อซื้อ 
 และจะมีการประเมินจุดประสงค์ใหม่อย่างสม�่าเสมอ

 สวทช. มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทนุที่มีตลาดรองรับ เงินลงทุนเผื่อ 
 ขายทีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบัจะวดัมลูค่ายตุธิรรมด้วยราคาเสนอซือ้ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รายการก�าไร 
 หรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของเงินลงทุนเผื่อขายจะแสดงรวมไว้ในส่วนของกองทุน

 เงินลงทุนที่มีก�าหนดเวลา ซึ่งผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบก�าหนด ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ 
 ถือไว้จนครบก�าหนดและแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่เป็นเงินลงทุนที่จะครบก�าหนดภายใน ๑๒ เดือน นับ 
 แต่วันที่ในรายงานจึงจะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
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รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 ๒.๑๐	 เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ

  เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ หมายถึง โครงการที่ สวทช. จัดต้ังหรือร่วมกับสถาบันหรือ 
  หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ม ี
  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการด�าเนินการวิจัยพัฒนาและด�าเนินการด้านวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัย 
  พัฒนาและวิศวกรรมเพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์

	 ๒.๑๑		 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ ได้แก่ อสงัหารมิทรพัย์ทีถ่อืครองเพือ่หาประโยชน์รายได้ค่าเช่าหรอืจากมลูค่าทีเ่พิม่ขึน้หรอื 
  ทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ ใช้ในการผลิต ในการจัดหา ในการให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ อาคารของ สวทช. ที่แบ่งพื้นที่ให้บุคคลภายนอกเช่า

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

  ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน รวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นต้นทุนการก่อสร้างที ่
  ส�านักงานก่อสร้างเองจะรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ต้นทุนการกู้ยืมและต้นทุนทางตรงอื่นเพ่ือให้อสังหาริมทรัพย์ 
  นั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สวทช. จะจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็น ที่ดิน  
  อาคารและอุปกรณ์ โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชีและราคาทุน ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่

	 ๒.๑๒		 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

  ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ได้มา

  อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

  ราคาทุน หมายถึง ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนการก่อสร้างของสินทรัพย์ที่ สวทช. สร้าง 
  เอง ซึ่งรวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์ 
  นั้นอยู่ในสภาพพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์

  ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน ส�านักงานจะบันทึก 
  แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน

  อุปกรณ์ที่มีราคาทุนต�่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ โดยจะจัดท�าทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
  แยกไว้ต่างหาก

  ค่าเสื่อมราคา ค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของอาคารและอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 
  ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

	 													ประเภทสินทรัพย์	 อายุการให้ประโยชน์	(ปี)
 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๒๐ - ๓๕
 อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและติดตั้งส�านักงาน ๕
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๓
 อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ๕ - ๘
 ยานพาหนะ  ๕

  สนิทรพัย์ท่ีรบัโอนจากหน่วยงานอืน่ สวทช. จะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ทีรั่บโอนจากหน่วยงานอืน่คูก่บัรายการเงนิกองทนุ โดย 
  แสดงรายการสินทรพัย์รบัโอนด้วยราคาตามบญัช ีณ วนัทีไ่ด้รบัโอน และค�านวณค่าเสือ่มราคาตามอายกุารให้ประโยชน์คง 
  เหลือของสินทรัพย์นั้น

  ส�าหรับสินทรัพย์รับบริจาค สวทช. จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ตามประเภทที่เกี่ยวข้อง คู่กับการรับรู้หนี้สินในรายการรายได้ 
  จากการรบับรจิาครอการรบัรู ้และค�านวณค่าเสือ่มราคาตามอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์นัน้ คูก่บัการทยอยตัดบญัช ี
  รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้เป็นรายได้ จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของการบันทึกค่าเสื่อมราคาในสินทรัพย ์
  ดังกล่าว
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	 ๒.๑๓		 สัญญาเช่าระยะยาว

  ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ สวทช. จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าหรือไม่ โดย 
  พจิารณาสนิทรพัย์จากระยะเวลาของข้อตกลงว่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสนิทรพัย์ แม้ว่า 
  จะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น ข้อตกลงนั้นจะน�าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ท�าให้ สวทช. มีสิทธิในการควบคุมการใช้ 
  สินทรัพย์นั้น 

	  กรณีที่	สวทช.	เป็นผู้เช่า

  สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่ สวทช.  
  ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงนิจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรือมูลค่า 
  ปัจจบุนัสทุธขิองจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า โดยจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายจะปันส่วนระหว่าง 
  หนีส้นิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เพือ่ให้ได้อตัราดอกเบีย้คงทีต่่อหนีส้นิคงค้างอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผกูพนั 
  ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอด 
  อายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที ่
  เช่า หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

  สญัญาเช่าสนิทรพัย์โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า จะจดัเป็นสญัญาเช่า 
  ด�าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น

  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะ 
  บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

 	 กรณีที่	สวทช.	เป็นผู้ให้เช่า

	 	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

  สนิทรพัย์ทีใ่ห้เช่าภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงานแสดงรวมอยูใ่นทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงนิ และตดัค่า 
  เสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ของ สวทช. ที่มีลักษณะเหมือนกัน รายได้ค่าเช่า 
  รับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า

	 ๒.๑๔		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ยกเว้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีราคา 
  ต�่ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค�านวณโดยวิธี 
  เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ๕ ปี

	 ๒.๑๕		 ผลประโยชน์พนักงาน

  ผลประโยชน์พนักงาน คือ การประมาณการผลประโยชน์ที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อน ซึ่ง 
  ถือเป็นภาระผูกพันของ สวทช. ที่มีต่อพนักงาน การบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานนั้น สวทช. จะประมาณการ 
  ผลประโยชน์ดังกล่าว โดยจะรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ

  ผลประโยชน์พนักงานท่ีก�าหนดไว้ คือ เงินส�ารองบ�าเหน็จพนักงาน ตามข้อบังคับของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ว่าด้วยการเงินบ�าเหน็จพนักงาน ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการเงินบ�าเหน็จพนักงาน สวทช. ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๓ ก�าหนด 
  ไว้ว่าเงินบ�าเหน็จเป็นเงินตอบแทนความชอบที่ สวทช.จ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงานโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในการค�านวณ 
  บ�าเหน็จเพื่อจ่ายให้กับพนักงานจะเท่ากับอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณระยะเวลาท�างาน (ปี) คูณอัตราผันแปร

  อัตราผันแปร มีดังนี้

	 		ระยะเวลาท�างาน	 อัตราผันแปร
 ๐.๕ – ๕ ปี ๐.๕
 มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป ๑.๐
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รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 ๒.๑๖	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

  ส�านักงานได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่บริหารโดยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนี้

 • “กองทนุส�ารองเลีย้งชพี กสกิรไทยทรัพย์มัน่คง ซ่ึงจดทะเบยีนแล้ว” ได้จดัตัง้เมือ่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ โดยให้พนกังาน 
  ที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เข้าเป็นสมาชิกกองทุนด้วยความสมัครใจ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุน 
  ส�ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารหนี้” ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 • “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เพิ่มนโยบายการลงทุน คือ “นโยบายตราสารทุน”  
  ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
 • “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ได้จัดตั้งเมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ โดยให้พนักงานที่บรรจุ  
  ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ เข้าเป็นสมาชิกกองทุนด้วยความสมัครใจ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนส�ารอง 
  เลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ ๒๕” ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

  ส�าหรับพนักงานที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ส�านักงานให้สิทธิเลือกที่จะรับบ�าเหน็จพนักงานหรือเข้ากองทุน 
  ส�ารองเลีย้งชพี โดยส�านกังานจ่ายเงนิสมทบเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ ๘ ของเงนิเดอืนพนกังาน และรบัรูเ้งนิจ่ายสมทบ 
  เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

  เงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบจะจ่ายให้แก่สมาชิก เม่ือสมาชิกครบเกษียณอายุ ตายหรือออกจากงานโดยไม่มี 
  ความผิด ตามอายุการท�างานดังต่อไปนี้

	 อายุงานของพนักงาน	 ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ
 ตั้งแต่ ๐.๕ ปี ถึง ๓ ปี ๕๐
 มากกว่า ๓ ปี ถึง ๔ ปี ๖๐
 มากกว่า ๔ ปี ถึง ๕ ปี ๘๐
 มากกว่า ๕ ปี ขึ้นไป ๑๐๐

 กรณีสมาชิกกองทุนถูกไล่ออกหรือถูกเลิกสัญญา เนื่องจากประพฤติผิดอย่างร้ายแรง ขัดต่อระเบียบข้อบังคับการท�างาน 
 ของ สวทช. หรือฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญา สมาชิกกองทุนผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ 
 และผลประโยชน์เงินสมทบทั้งหมด

 สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเล้ียงชีพฯ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ สวทช. และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนส�ารอง 
 เลี้ยงชีพฯ

	 ๒.๑๗		 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 • รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รับรู้เป็นรายได้ในงวดเมื่อได้รับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเงินงบประมาณ
 • รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร รบัรู้เป็นรายได้เมือ่มกีารส่งมอบสนิค้าหรอืงานบรกิารให้กบัลกูค้าและลกูค้ายอมรบั 
  สินค้าหรืองานบริการนั้นแล้ว
 • รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางวิชาการ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตาม 
  เนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในสัญญา
 • รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
 • รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้รายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล
 • รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
 • ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

๓.	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย

  ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
 เงินสด ๐.๐๑ ๐.๐๒ 
 เงินฝากธนาคาร
 • กระแสรายวัน ๖.๘๐ ๒๔.๐๒ 
 • ออมทรัพย์ ๕๖๖.๔๗ ๕๗๔.๖๗ 
 • ประจ�าไม่เกิน ๓ เดือน ๕๐๐.๐๐  ๑,๙๑๒.๐๒ 
 รวม	 ๑,๐๗๓.๒๘		 ๒,๕๑๐.๗๓	
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๔.	เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

	 	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
 เงินฝากธนาคาร
 • ประจ�า - ๔ เดือน ๒,๐๑๙.๓๘  -
 • ประจ�า - ๑๐ เดือน - ๘๐๓.๙๗ 
 • ประจ�า - ๑ ปี ๒๗๒.๓๐ ๒๖๕.๖๑ 
	 รวม	 ๒,๒๙๑.๖๘	 ๑,๐๖๙.๕๘	

 เงินลงทุนชั่วคราว ได้รวมเงินฝากธนาคารของเงินส�ารองบ�าเหน็จพนักงาน จ�านวน ๒๗๒.๓๐ ล้านบาท (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  
 ๒๕๕๗ : ๒๖๕.๖๑ ล้านบาท)

๕.	ลูกหนี้การค้า	ประกอบด้วย

	 	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
 ลูกหนี้ค่าบริการ ๘๐.๐๙ ๑๐๓.๓๒ 
 ลูกหนี้ด�าเนินคดี ๑๓.๘๐ ๑๐.๙๕ 
	 รวม	 ๙๓.๘๙	 ๑๑๔.๒๗	
	 หัก	• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าบริการ (๗.๓๑) (๖.๕๑)
  • ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ด�าเนินคดี (๑๒.๙๖) (๙.๙๑)
	 รวม	 ๗๓.๖๒	 ๙๗.๘๕	

 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย ลูกหนี้ผู้เช่าพื้นที่ สวทช. และลูกหนี้ผู้ใช้บริการของ สวทช. เช่น จากการใช้บริการที่ปรึกษางานวิจัย 
 หรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น

 ลกูหนีก้ารค้า ได้รวมลกูหน้ีหน่วยงานภาครฐั ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จ�านวน ๓๑.๘๖ ล้านบาท (ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๗  
 : ๕๕.๗๖ ล้านบาท)

๖.	เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ	และเงินอุดหนุนกันไว้เบิก

 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับและเงินอุดหนุนกันไว้เบิก จ�านวน ๐.๘๒ ล้านบาท เป็นค่าปรับปรุงตกแต่งพื้นที่พร้อม 
 วัสดุและครุภัณฑ์ส�าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้า

๗.	เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

 เงินให้กู้ยมืแกพ่นกังานเปน็เงินที่ใหค้วามชว่ยเหลอืด้านการเงนิแก่พนักงานและพนกังานโครงการของ สวทช. ที่มีทีพ่ักอาศัยในเขต 
 พืน้ทีป่ระสบภยัน�า้ท่วมทีร่ะบไุว้ในบญัชรีายชือ่จงัหวดัทีเ่กดิสาธารณภัยร้ายแรงแนบท้ายค�าสัง่ทีส่�านกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๗/๒๕๕๕  
 ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ให้พนักงานกู้ได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน ปลอดดอกเบี้ย ผ่อนช�าระคืนเป็นรายเดือนๆ ละ เท่า 
 กนัภายในระยะเวลาไม่เกนิ ๒ ปี ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิครัง้ที ่๑๐/๒๕๕๔ เมือ่ 
 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 ณ วันต้นงวด มียอดคงเหลือยกมาจ�านวน ๐.๖๔ ล้านบาท ได้รับช�าระหนี้ในระหว่างงวดจ�านวน ๐.๕๕ ล้านบาท คงเหลือ ณ วัน 
 สิ้นงวดจ�านวน ๐.๐๙ ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการผ่อนช�าระ

๘.	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

	 	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
 เงินยืมทดรองจ่าย ๑๒.๑๓ ๑๐.๓๓ 
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ ๑๕.๖๙ ๓๓.๒๗ 
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ๑๔.๖๖ ๑๓.๙๘ 
 วัสดุคงเหลือ ๕.๓๖ ๕.๓๕ 
 ลูกหนี้กรมสรรพากร ๕๐.๓๖ ๒๓.๙๘ 
 ลูกหนี้อื่น ๓.๙๓ ๓.๐๕ 
 อื่นๆ ๓.๖๙ ๓.๐๓ 
	 รวม	 ๑๐๕.๘๒	 ๙๒.๙๙	
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รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๙.	ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท	ประกอบด้วย

	 	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
 ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๔๒๕.๑๗ ๔๕๑.๔๐ 
 เพิ่ม (ลด) ในระหว่างงวด
 • จ่ายให้เพิ่ม ๑๒๐.๐๔ ๑๒๙.๘๑ 
 • รับช�าระ (๑๓๙.๐๕) (๑๕๖.๐๔)
	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	 ๔๐๖.๑๖		 ๔๒๕.๑๗	

๑๐.	เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาว สวทช. ได้มีการลงทุนในเงินลงทุนประเภทต่างๆ ดังนี้

เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาว รวมทั้งสิ้น

๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗

ตราสารทุน
บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด
บรษิทั อนิโนวา ไบโอเทคโนโลย ีจ�ากดั
บริษัท พัฒนาโคนมไทย จ�ากัด
บริษัท ที-เน็ต จ�ากัด
บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ�ากัด 
         บริษัท ครั้งที่ ๑  
         บริษัท ครั้งที่ ๒   
บริษัท ไมโครอินโนเวต จ�ากัด
(บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จ�ากัด)
บริษัท เลิร์นเทค จ�ากัด
บริษัท อินเทอร์เนต ประเทศไทย 
         จ�ากัด (มหาชน)

-
-
-
-

-
-

-
-

๑๖๐.๖๕

-
-
-
-

-
-

-
-

๑๗๒.๕๕

๖.๕๐
๑.๕๐
๒.๔๐
๐.๔๙

๔๖.๕๕
๑๔.๗๐

๔๙.๐๐
๑.๖๐

-

๖.๕๐
๑.๕๐
๒.๔๐
๐.๔๙

๔๖.๕๕
๑๔.๗๐

๔๙.๐๐
๑.๖๐

-

๖.๕๐
๑.๕๐
๒.๔๐
๐.๔๙

๔๖.๕๕
๑๔.๗๐

๔๙.๐๐
๑.๖๐

๑๖๐.๖๕

๖.๕๐
๑.๕๐
๒.๔๐
๐.๔๙

๔๖.๕๕
๑๔.๗๐

๔๙.๐๐
๑.๖๐

๑๗๒.๕๕

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
บวก	ก�าไร (ขาดทุน) จากการ
       เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม  
       ของเงินลงทุนเผื่อขาย

๑๖๐.๖๕

(๕๑.๐๐)

๑๗๒.๕๕

(๑๑.๙๐)

๑๒๒.๗๔
(๖๑.๒๕)

๑๒๒.๗๔
(๖๑.๒๕)

-

๒๘๓.๓๙
(๖๑.๒๕)

(๕๑.๐๐)

๒๙๕.๒๙
(๖๑.๒๕)

(๑๑.๙๐)

รวมตราสารทุน ๑๐๙.๖๕ ๑๖๐.๖๕ ๖๑.๔๙ ๖๑.๔๙ ๑๗๑.๑๔ ๒๒๒.๑๔

รวมเงินลงทุน ๑๐๙.๖๕	 ๑๖๐.๖๕ ๖๑.๔๙ ๖๑.๔๙ ๑๗๑.๑๔ ๒๒๒.๑๔

 
 สวทช. ได้วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ พบว่าเงินลงทุนตราสารทุน (บริษัท อินเทอร์เนต ประเทศไทย  
 จ�ากดั (มหาชน) มมีลูค่าจ�านวน ๑๐๙.๖๕ ล้านบาท ซึง่เกดิขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุเผือ่ขาย ส�าหรบั 
 ปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๕๑.๐๐ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๗ เกิดขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย จ�านวน  
 ๑๑.๙๐ ล้านบาท)

 บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ�ากัด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้มี 
 การประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ และมีมติอนุมัติให้เพิ่มการลงทุนในบริษัทเป็นจ�านวน ๑๔.๗๐ ล้านบาท ท�าให้ สวทช. มีสัดส่วน 
 การลงทุนในบริษัทนี้ ร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียนรวม ๓๐.๐๐ ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ได้มีการเรียกช�าระ 
 ค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ ๔๐ บาทจ�านวน ๑๔๗,๐๐๐ หุ้น เป็นเงิน ๕.๘๘ ล้านบาท
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 ตามมติที่ประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติไม่รับข้อเสนอของผู้สนใจลงทุนซื้อหุ้นบริษัท  
 เอทเีซรามกิส์ ในส่วนที ่สวทช. ถอืหุน้ และเหน็ชอบให้เลกิบรษิทัเพือ่ด�าเนนิการเข้าสูก่ระบวนการช�าระบญัชแีละด�าเนนิการในส่วน 
 ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ บริษัท ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท สวทช. จึงได้บันทึกการด้อยค่า 
 เงนิลงทนุหมดทัง้จ�านวน ๖๑.๒๕ ล้านบาท เมือ่ผูช้�าระบญัชไีด้พจิารณาแล้วปรากฏว่า เงนิลงทนุหรอืเงนิค่าหุน้ของบรษัิทได้ใช้เสร็จ 
 หมดแล้ว สินทรัพย์ไม่พอกับหนี้สิน จึงได้ร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลาย โดยศาลได้มีค�าสั่ง 
 พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดย 
 มีการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 บริษัท ที-เน็ต จ�ากัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติอนุมัติเห็นชอบการขายหุ้น 
 บริษัท ที-เน็ต จ�ากัด ที่ สวทช. ถืออยู่ทั้งหมดจ�านวน ๔๙,๐๐๐ หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอมา  
 ดังนี้

 •   งวดที่ ๑ (เมื่อ สวทช. ได้รับอนุมัติการขายหุ้น) จ�านวน ๒๓,๐๐๐ หุ้น ในราคาอ้างอิงตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม  
  ๒๕๕๗
 •  งวดที่ ๒ (ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) จ�านวน ๒๖,๐๐๐ หุ้น ในราคาอ้างอิงตามมูลค่าตามบัญชี ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าของ 
  วันที่ยื่นหนังสือขอซื้อหุ้นงวดที่ ๒ แต่เป็นราคาไม่ต�่ากว่าราคาอ้างอิงตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือ 
  เทียบเท่าในกรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

 ทั้งนี้ ราคามูลค่าตามบัญชีที่ใช้ซื้อขายในแต่ละงวดจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยจ�านวนหุ้นบริษัทฯ ที่  
 สวทช. จะขายให้แต่ละบุคคลที่ปรากฏตามรายชื่อในกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. แจ้ง ก่อน 
 การท�าสญัญาซือ้ขายหุน้ในแต่ละงวด ส�าหรบัการซือ้หุน้งวดที ่๒ ให้ผู้ถอืหุน้กลุม่ ข. เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชี

 บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จ�ากัด ในปี ๒๕๕๘ นางสาวธารารัชต์ฯ ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ แสดง 
 ความประสงค์รับซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของ สวทช. จ�านวน ๑๕,๐๐๐ หุ้นในราคาตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม  
 ๒๕๕๗ เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๐.๑๘ ล้านบาท ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติ 
 อนุมัติเห็นชอบการขายหุ้น บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จ�ากัด ที่ สวทช. ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดให้แก่นางสาวธารารัชต์ ธารากุล ใน 
 ราคามูลค่าตามบัญชีจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 
 ทั้งสิ้น ๐.๑๘ ล้านบาท

๑๑.	เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ	ประกอบด้วย

                รายการ	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
 ๑. โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ (PCBTEC) - ๐.๐๓ 
 ๒. ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) - ๙.๐๐ 
	 รวม	 ๐.๐๐	 ๙.๐๓	

	 ๑.	 โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์	(PCBTEC)

 โครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ หรือเรียกว่า “PCBTEC” ด�าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 
 หลักคือ การผลิตและให้บริการด้านแผ่นวงจรพิมพ์โดยเน้นการพัฒนาต้นแบบชนิดหลายชั้นในการผลิตและให้บริการผลิต 
 แผ่นวงจรพิมพ์ให้บริการออกแบบลายวงจร ยิงแผ่นฟิล์มต้นแบบเจาะแผ่นวงจรพิมพ์ ทดสอบแผ่นวงจรพิมพ์และฝึกอบรม 
 ด้านการผลิต มีระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๔๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๑ และตามมติที่ประชุม กวทช. เมื่อ 
 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อนุมัติในหลักการแนวทางด�าเนินการเมื่อครบก�าหนดอายุโครงการโดยแปรรูปโครงการเป็น 
 บริษัทจ�ากัด และให้ขยายระยะเวลาด�าเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ต่อมา กวทช. มี 
 มติเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ให้ขยายระยะเวลาด�าเนินงานของโครงการฯ ออกไปอีก ๑๒ เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑  
 ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อปรับปรุงโครงการฯ และแปรรูปเป็นบริษัทโดยใช้นโยบาย Spin-off ของ  
 สวทช. ให้แล้วเสร็จ จากการด�าเนินการในช่วงต่อมาพบว่าไม่มีบริษัทใดให้ความสนใจอย่างจริงจัง รวมทั้งโครงการฯ เกิด 
 ปัญหาการขาดสภาพคล่อง และคาดว่าจะประสบปัญหาดังกล่าวจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ 
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เห็นชอบให้เสนอยุติโครงการฯ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยที่ประชุม กวทช.  
 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีมติอนุมัติให้ยุติโครงการเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ โดยโครงการฯ ได้ยุติการด�าเนินงานเป็น 
 ทีเ่รยีบร้อยและ สวทช. ได้ด�าเนนิการช�าระบญัชโีครงการฯ แล้วเสรจ็เมือ่เดอืนกนัยายน ๒๕๕๗ แต่ยงัมีรายการครภุณัฑ์ และ 
 ครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ที่ตกค้างจากการให้จ�าหน่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สิน รวม ๒๐ รายการ ซึ่ง สวทช. ได้ด�าเนิน 
 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ช�ารุดและเสื่อมสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘



งบการเงินปี ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 ๒.	 ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม	(DECC)

 ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังใน 
 ภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้และสร้างความเชี่ยวชาญ 
 เฉพาะทางส�าหรับงานวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยและ 
 ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยมรีะยะเวลาด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนตลุาคม ๒๕๔๙ ถงึเดอืนกนัยายน ๒๕๕๔ ทีป่ระชมุ  
 กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาด�าเนินงานของโครงการออกไป ๑ ปี คือ 
 ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อด�าเนินการแปรรูปโครงการเป็นบริษัท (spin-off) ให้แล้ว 
 เสร็จ ต่อมาที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติการแปรรูปโครงการศูนย์บริการ 
 ออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เป็นบริษัทจ�ากัด ทั้งนี้จากการหารือประธาน กวทช. เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ สวทช.  
 ได้รับความเหน็ว่าให้ชะลอการแปรรปูโครงการฯ ออกไปก่อนและให้ทบทวนแนวทางด�าเนนิการอกีครัง้ โดยทีป่ระชมุ กวทช.  
 คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้รับทราบความคืบหน้าในการด�าเนินงานและการชะลอการแปรรูป 
 โครงการฯ ดังกล่าว รวมทั้งได้อนุมัติขยายระยะเวลาด�าเนินโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของศูนย์บริการออกแบบและ 
 วศิวกรรม (DECC) ไปจนถงึวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘ โดยให้ สวทช. จดัท�าแผนธุรกจิเสนอต่อทีป่ระชุม กวทช. เพือ่พจิารณา  
 ก่อนที่จะด�าเนินการแปรรูปโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของศูนย์บริการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เป็นบริษัทจ�ากัด 
 ต่อไป ทั้งนี้ จากการหารือเป็นการภายในกับพนักงานและฝ่ายบริหารของ สวทช. นั้น โครงการฯ มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง 
 สถานะโครงการจากโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมเป็นหน่วยบริการของ สวทช. โดยมีข้อบังคับที่ใช้ส�าหรับการบริหาร 
 หน่วยงานแยกออกมาจากการบรหิารจดัการหน่วยงานอืน่ๆ ของ สวทช. เมือ่วนัที ่๑๕ มถินุายน ๒๕๕๘ และตามมตทิีป่ระชมุ  
 กวทช. ครัง้ที ่๔/๒๕๕๘ รบัทราบการสิน้สดุอายโุครงการพเิศษทีใ่ช้ทนุประเดมิของศูนย์บรกิารออกแบบและวศิวกรรม (DECC)  
 ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และการเปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยบริการของ สวทช. ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
 ทั้งนี้ สวทช. ได้ด�าเนินการช�าระบัญชีโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของศูนย์บริการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) แล้ว 
 เสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘

๑๒.	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ประกอบด้วย

 	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
	 ราคาทุน
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๓,๐๖๖.๓๑ ๓,๐๖๖.๓๑ 
 เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
 • รับโอน ๓๕.๓๑ -
 • โอนออก (๒.๔๖) -
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๓,๐๙๙.๑๖ ๓,๐๖๖.๓๑ 
	 ค่าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๕๘๘.๑๗  ๔๓๕.๗๙ 
 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับงวด ๑๕๔.๔๓  ๑๕๒.๓๘ 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๗๔๒.๖๐  ๕๘๘.๑๗ 
	 ราคาตามบัญชี
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 	 ๒,๓๕๖.๕๖		 ๒,๔๗๘.๑๔	

 ในระหว่างปี ๒๕๕๘ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ สวทช. ได้รับโอนมาจากงานระหว่างก่อสร้าง จ�านวน ๓๕.๓๑ ล้านบาท  
 (หมายเหตุ ๑๔) ประกอบด้วย งานปรับปรุงระบบปรับความดันอากาศของอาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ (INC ๒) Tower D จ�านวน  
 ๕.๒๖ ล้านบาท และงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ (INC ๒) Tower C, Tower D จ�านวน ๓๐.๐๕  
 ล้านบาท และได้โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไปบันทึกเป็นภาษีซื้อ จ�านวน ๒.๔๖ ล้านบาท เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 
 กรมสรรพากร
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๑๓.	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗

	 ที่ดิน	 อาคารและ	 อุปกรณ์	 ยาน	 สินทรัพย์	 อาคาร	 	 	 	
	 	 สิ่งปลูกสร้าง	 	 พาหนะ	 ระหว่างทาง	 ระหว่าง	 รวม	 รวม
	 	 	 	 	 	 ก่อสร้าง
ราคาทุน
ณ	วันที่	๑	ตุลาคม	 ๖.๔๐	 ๔,๒๐๑.๕๙	๕,๖๓๑.๐๕		๑๒๓.๕๙	 ๑๖.๖๖		 ๕๘.๑๕	 ๑๐,๐๓๗.๔๔	 ๙,๕๘๖.๙๗	
รายการปรับปรุง - - - - ๙.๕๗ - ๙.๕๗  -

ราคาทุนหลังรายการปรับปรุง ๖.๔๐  ๔,๒๐๑.๕๙ ๕,๖๓๑.๐๕ ๑๒๓.๕๙ ๒๖.๒๓ ๕๘.๑๕ ๑๐,๐๔๗.๐๑  ๙,๕๘๖.๙๗ 
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
ซื้อสินทรัพย์ - ๑๘.๙๓  ๔๔๙.๒๘  ๐.๒๔  ๒๖๒.๒๖  ๑๐๒.๐๖ ๘๓๒.๗๗  ๕๕๓.๗๖ 
รับบริจาค - ๐.๕๗ - - - - ๐.๕๗  ๑๗.๔๔ 
รับโอน - ๘๒.๘๗  ๑๖๑.๐๐  - ๑.๐๔  ๕.๑๓  ๒๕๐.๐๔  ๑๔๒.๘๗ 
โอนออก - (๖.๒๑) - - (๒๑๕.๙๒) (๙๕.๓๑) (๓๑๗.๔๔) (๑๕๘.๙๔)
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน (หมายเหตุ ๑๓) - - - - - (๓๕.๓๑) (๓๕.๓๑) -
บริจาค - (๑.๓๒) (๔๒.๙๑) (๕.๘๑) - - (๕๐.๐๔) (๑๖.๔๗)
จ�าหน่าย - - (๑๑๕.๗๙) (๐.๐๘) - - (๑๑๕.๘๗) (๘๘.๑๙)
ณ	วันที่	๓๐	กันยายน		 ๖.๔๐		 ๔,๒๙๖.๔๓		๖,๐๘๒.๖๓		๑๑๗.๙๔		 ๗๓.๖๑		 ๓๔.๗๒		๑๐,๖๑๑.๗๓		๑๐,๐๓๗.๔๔	
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒,๒๐๔.๐๑  ๔,๖๒๙.๖๘  ๕๕.๓๓  - - ๖,๘๘๙.๐๒  ๖,๔๕๖.๘๓ 
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
รับโอน  - - ๐.๐๒  - - - ๐.๐๒  -
โอนออก - - (๐.๐๑) - - - (๐.๐๑) -
บริจาค - (๑.๐๒) (๔๒.๗๔) (๕.๗๔) - - (๔๙.๕๐) (๑๖.๔๗)
จ�าหน่าย - - (๑๑๕.๗๑) (๐.๐๘) - - (๑๑๕.๗๙) (๘๘.๑๗)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับงวด - ๒๑๙.๗๙  ๓๓๘.๑๒  ๑๘.๘๖  - - ๕๗๖.๗๗  ๕๓๖.๘๓ 
ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	 -	 ๒,๔๒๒.๗๘		๔,๘๐๙.๓๖		 ๖๘.๓๗		 -	 -	 ๗,๓๐๐.๕๑		 ๖,๘๘๙.๐๒	
ราคาตามบัญชี
ณ	วนัที	่๓๐	กนัยายน	๒๕๕๘	 ๖.๔๐		 ๑,๘๗๓.๖๕		๑,๒๗๓.๒๗		 ๔๙.๕๗		 ๗๓.๖๑		 ๓๔.๗๒		 ๓,๓๑๑.๒๒		 -
ณ	วนัที	่๓๐	กนัยายน	๒๕๕๗	 ๖.๔๐		 ๑,๙๙๗.๕๘		๑,๐๐๑.๓๗		 ๖๘.๒๖		 ๑๖.๖๖		 ๕๘.๑๕		 -	 ๓,๑๔๘.๔๒	

 ในระหว่างปี ๒๕๕๘ สวทช. ได้โอนอาคารระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จในงวดทั้งสิ้น จ�านวน ๑๓๐.๖๒ ล้านบาท ไปบันทึกเป็นส่วนปรับปรุง 
 อาคารเพื่อการลงทุน จ�านวน ๓๕.๓๑ ล้านบาท ไปบันทึกเป็นสิ่งปลูกสร้าง จ�านวน ๖๙.๒๖ ล้านบาท ไปบันทึกเป็นส่วนปรับปรุงอาคาร  
 จ�านวน ๘.๗๕ ล้านบาท ไปบันทึกเป็นอุปกรณ์ จ�านวน ๘.๔๙ ล้านบาท ไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย จ�านวน ๑.๗๐ ล้านบาท ไปบนัทกึเป็นค่า 
 ก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า จ�านวน ๗.๑๑ ล้านบาท และโอนสนิทรัพย์ระหว่างทาง จ�านวน ๒๑๕.๙๒ ล้านบาท ไปบนัทึกเป็นอุปกรณ์ จ�านวน ๑๕๒.๔๙  
 ล้านบาท ไปบันทึกเป็นส่วนปรบัปรงุอาคาร จ�านวน ๔.๘๖ ล้านบาท ไปบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ไม่มตีวัตน จ�านวน ๒๔.๖๒ ล้านบาท (หมายเหตุ  
 ๑๖) ไปบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง จ�านวน ๕.๑๓ ล้านบาท ไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย จ�านวน ๒๘.๘๒ ล้านบาท รวมทั้งโอนอาคารและ 
 สิ่งปลูกสร้าง จ�านวน ๖.๒๑ ล้านบาท ไปบันทึกเป็นสินทรัพย์ระหว่างทาง จ�านวน ๑.๐๔ ล้านบาท ไปบันทึกเป็นภาษีซื้อ จ�านวน ๕.๑๗  
 ล้านบาท เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ แสดงราคาทุน จ�านวน ๔,๒๙๖.๔๓ ล้านบาท ได้รวมอาคารหอพักสหกรณ์ซึ่งมีราคา 
 ทนุ จ�านวน ๑๐๙.๖๑ ล้านบาท ซ่ึง สวทช. ได้รบัรูเ้ป็นรายได้มาแล้วจนถึงงวดปัจจบุนัเป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ ๔๘.๒๑ ล้านบาท คงเหลอืมลูค่า 
 สุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จ�านวน ๖๑.๔๐ ล้านบาท (หมายเหตุ ๒๐) โดยอาคารสหกรณ์ดังกล่าว สวทช. ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ใน 
 อาคารหอพักรวมทั้งส่วนควบของที่ดินจากสหกรณ์เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และรับรู้อาคารดังกล่าวเป็นสินทรัพย์คู่กับหนี้สินใน 
 รายการรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ โดยจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของอาคารที่ได้ 
 รับโอนตามอายุของสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ซึ่งมีจ�านวน ๓๐ ปี และจะสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๓ ซึ่งตามบันทึกข้อ 
 ตกลงโครงการก่อสร้างหอพักและสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ สวทช.  
 อนญุาตให้สหกรณ์เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างตกแต่งอาคารหอพักและสิง่อ�านวยความสะดวกและเป็นผูม้สีทิธ ิในการจดัเกบ็ผลประโยชน์จากผูใ้ช้ 
 บริการตลอดระยะเวลาที่ สวทช. มีสิทธิ์ใช้พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากสหกรณ์
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รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑๔.	สินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗

	 อุปกรณ์	 ยานพาหนะ
	 ตามสัญญา	 ตามสัญญา	 รวม	 รวม
	 เช่าการเงิน	 เช่าการเงิน

ราคาทุน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๑๘๐.๒๙  ๑๑.๑๓ ๑๙๑.๔๒ ๑๖๕.๑๒ 
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
ท�าสัญญาเพิ่ม ๔๙.๗๖ ๑.๕๖ ๕๑.๓๒ ๓๘.๑๙ 
สัญญาสิ้นสุด (๔๒.๓๗) - (๔๒.๓๗) (๑๑.๘๙)
ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	 ๑๘๗.๖๘		 ๑๒.๖๙		 ๒๐๐.๓๗		 ๑๙๑.๔๒	
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๙๒.๒๓  ๒.๖๖  ๙๔.๘๙  ๕๘.๗๔ 
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
สัญญาสิ้นสุด (๔๒.๓๗) - (๔๒.๓๗) (๑๑.๘๙)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับงวด ๔๙.๘๗  ๒.๔๖  ๕๒.๓๓  ๔๘.๐๔ 
ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	 ๙๙.๗๓		 ๕.๑๒		 ๑๐๔.๘๕		 ๙๔.๘๙	
ราคาตามบัญชี
ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘	 ๘๗.๙๕		 ๗.๕๗		 ๙๕.๕๒		 -
ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๗	 ๘๘.๐๖		 ๘.๔๗		 -	 ๙๖.๕๓	

๑๕.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีดังนี้

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๓๑๕.๐๓ ๓๐๗.๗๙ 
ซื้อเพิ่มในงวด ๒๓.๘๖ ๙.๑๒ 
รับโอน ๒๔.๖๒  ๒.๕๔ 
โอนออก (๐.๐๒) -
จ�าหน่าย (๓๒.๑๗) (๔.๔๒)
ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	 ๓๓๑.๓๒		 ๓๑๕.๐๓	
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๖๙.๙๒  ๒๔๘.๙๓ 
โอนออก (๐.๐๒) -
จ�าหน่าย (๓๒.๑๗) (๔.๔๒)
ค่าตัดจ�าหน่ายในงวด ๓๐.๖๘  ๒๕.๔๑ 
ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	 ๒๖๘.๔๑		 ๒๖๙.๙๒	
ราคาตามบัญชี	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	 ๖๒.๙๑		 ๔๕.๑๑	

 ในระหว่างปี ๒๕๕๘ สวทช. ได้มีการรับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างทาง จ�านวน ๒๔.๖๒ ล้านบาท (หมายเหตุ ๑๔) และได้ม ี
 การโอนไปบันทึกเป็นอุปกรณ์ จ�านวน ๐.๐๒ ล้านบาท พร้อมทั้งมีการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�านวน ๓๒.๑๗ ล้านบาท

๑๖.	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
เงินมัดจ�าและเงินประกัน ๑๓.๕๖ ๑๒.๓๐ 
ค่าวัสดุจ่ายล่วงหน้า ๑.๘๒  ๙.๕๗ 
รวม	 ๑๕.๓๘		 ๒๑.๘๗	
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๑๗.	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
เงินเพิ่มพิเศษ ๒๔๘.๕๗ ๑๗๔.๖๔ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ ๔๒.๐๐ ๖๖.๗๓ 
รวม		 ๒๙๐.๕๗		 ๒๔๑.๓๗	

๑๘.	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
เจ้าหนี้อื่น ๓๗.๘๕  ๑๐๓.๗๖ 
เงินรอรับรู้ ๑๓.๒๒  ๑๗.๔๕ 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างน�าส่ง - ๐.๐๑ 
เงินค�้าประกันและเงินประกันผลงาน ๐.๘๒  ๐.๕๖ 
อื่นๆ  ๕.๑๕  ๖.๔๓ 
รวม	 ๕๗.๐๔		 ๑๒๘.๒๑	

๑๙.	รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
อาคารสหกรณ์ ๖๑.๔๐  ๖๖.๘๘ 
อุปกรณ์ ๑๒.๙๙  ๑๕.๙๘ 
รวม	 ๗๔.๓๙		 ๘๒.๘๖	

๒๐.	หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๖๔๐.๔๙  ๖๐๖.๓๑ 
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
ตั้งส�ารองบ�าเหน็จพนักงาน  ๔๔.๕๓  ๔๒.๙๙ 
ผลประโยชน์จ่ายจริงระหว่างงวด (๑๑.๔๙) (๘.๘๑)
ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	 ๖๗๓.๕๓		 ๖๔๐.๔๙	

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สวทช. มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�านวนรวมทั้งสิ้น ๖๗๓.๕๓ ล้านบาท เป็นเงินส�ารอง 
 บ�าเหน็จพนักงาน ซึ่งค�านวณโดยเงินเดือน x ระยะเวลาการท�างานถึงวันที่พนักงานเกษียณอายุ x (จ�านวนถัวเฉลี่ยพนักงานที ่
 ลาออกระหว่างปี / จ�านวนคงเหลือพนักงานถัวเฉลี่ยระหว่างปี x ๑๐๐)

 การค�านวณหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานในลกัษณะทีก่ล่าวข้างต้นเกดิจาก สวทช. มเีพยีงภาระผูกพันเงนิบ�าเหนจ็พนกังานรายการ 
 เดยีว และผูบ้รหิาร สวทช. คาดว่าการค�านวณดงักล่าวจะไม่มผีลแตกต่างทีเ่ป็นสาระส�าคญัหากใช้วธิกีารค�านวณตามทีม่าตรฐาน 
 การบัญชีได้ก�าหนด

๒๑.	หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สวทช. มีสินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน เป็นอุปกรณ์จ�านวน ๑๘๗.๖๘ ล้านบาท และเป็นยานพาหนะ 
 จ�านวน ๑๒.๖๙ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒๐๐.๓๗ ล้านบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาต�่ามาก สวทช. จึงปันส่วน 
 จ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายเป็นเพยีงรายการหนีส้นิ และเมือ่สญัญาสิน้สดุ สวทช. ต้องส่งมอบอปุกรณ์และยานพาหนะคนืให้แก่ผูใ้ห้เช่า  
 จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี ๔๘.๔๓ ๔๓.๖๕ 
ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน ๑ ปีแต่ไม่เกิน ๕ ปี ๔๗.๐๙  ๕๒.๘๗ 
รวม	 ๙๕.๕๒		 ๙๖.๕๒	
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รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๒๒.	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
เงินมัดจ�า ๒๗.๒๘ ๒๐.๑๗ 
เงินค�้าประกัน ๑๙.๐๒ ๑๓.๘๐ 
เงินสมนาคุณ ๐.๙๖ ๖.๐๒ 
รวม	 ๔๗.๒๖	 ๓๙.๙๙	

๒๓.	เงินกองทุน ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๘๗๙.๘๕ ๘๗๙.๘๕ 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๘๗๙.๘๕  ๘๗๙.๘๕ 

๒๔.	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
งบด�าเนินงาน ๒,๐๔๔.๑๙  ๑,๑๒๑.๕๗ 
งบบุคลากร ๙๗๓.๑๓  ๘๙๘.๗๖ 
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ - สิ่งก่อสร้าง ๙๕.๔๐  ๓๕๕.๓๑ 
รวม	 ๓,๑๑๒.๗๒	 ๒,๓๗๕.๖๔	

๒๕.	เงินอุดหนุนอื่น ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ๔๐๒.๒๕ ๓๓๖.๙๘ 
หัก • เงินเหลือจ่ายส่งคืน (๑.๐๓) (๑.๖๑)
 ๔๐๑.๒๒  ๓๓๕.๓๗ 
เงินสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา ๕๐๖.๑๔ ๓๒๓.๕๔ 
รวม ๙๐๗.๓๖  ๖๕๘.๙๑ 

๒๖.	รายได้ค่าบริการ ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
รายได้จากการให้ค�าแนะน�าปรึกษาและบริการ ๑๑๑.๒๕  ๑๓๓.๘๙ 
รายได้จากความร่วมมือรับจ้างวิจัยพัฒนา ๑๕๐.๗๖  ๑๖๕.๗๕ 
รายได้จากสิทธิประโยชน์ของงานวิจัยและพัฒนา ๒๙.๗๖ ๑๘.๔๕ 
รายได้ค่าฝึกอบรมและสัมมนา ๕๒.๔๑ ๘๒.๖๕ 
รายได้ค่าบริการสืบค้นและฐานข้อมูล ๐.๐๕ -
	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
รายได้จากการขายหนังสือ เอกสาร คู่มือ  ๑.๒๒  ๑.๙๔ 
     และค่าสมาชิกวารสาร
รายได้ค่าเช่าและบริการ ๑๔๗.๒๓  ๑๑๕.๓๙ 
รายได้ค่าโฆษณา ๐.๒๐ ๐.๗๐ 
รวม	 ๔๙๒.๘๘		 ๕๑๘.๗๗	
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๒๗.	รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
รายได้ค่าปรับ ๑๒.๕๗ ๑๐.๔๖ 
รายได้เบ็ดเตล็ด ๔.๖๙ ๑.๙๓ 
รายรับจากการรับบริจาคพัสดุ ๙.๐๓ ๗.๒๔ 
ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน ๐.๑๓  ๐.๒๖ 
หนี้สูญได้รับคืน ๐.๐๖ ๐.๑๕ 
เงินเหลือจ่ายรับคืน ๙.๒๑ ๑๒.๒๙ 
รวม	 ๓๕.๖๙	 ๓๒.๓๓	

๒๘.	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
เงินเดือนและค่าจ้าง ๑,๗๒๔.๔๙  ๑,๘๙๓.๘๓ 
เงินสวัสดิการพนักงานและครอบครัว ๓๑๗.๔๗ ๒๗๘.๗๐ 
รวม	 ๒,๐๔๑.๙๖	 ๒,๑๗๒.๕๓	

๒๙.	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย	ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
เงินอุดหนุนการวิจัย ๓๓๘.๘๙ ๔๒๗.๑๕ 
เงินสนับสนุนสถาบันเครือข่าย ๗๓.๗๖ ๕๕.๙๓ 
ทุนบัณฑิตศึกษา ๑๐๑.๗๐ ๙๓.๑๕ 
เงินอุดหนุนอื่นๆ ๓๒.๑๘  ๓๗.๘๓ 
ค่าจ้างศึกษา ค่าบริหารงาน และผู้เชี่ยวชาญ ๖๙.๕๙ ๗๑.๐๔ 
ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน ๘๔.๗๙ ๘๔.๓๓ 
รวม	 ๗๐๐.๙๑	 ๗๖๙.๔๓	

๓๐.	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ๑๕๔.๔๓ ๑๕๒.๔๘ 
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและอุปกรณ์ ๕๗๖.๗๗ ๕๓๖.๗๓ 
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน ๕๒.๓๓ ๔๘.๐๔ 
รวมค่าเสื่อมราคา	 ๗๘๓.๕๓	 ๗๓๗.๒๕	
ค่าตัดจ�าหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๓๐.๖๘ ๒๕.๔๑ 
รวม	 ๘๑๔.๒๑	 ๗๖๒.๖๖	
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รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๓๑.	ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๙๒.๘๒ ๙๒.๙๕ 
ค่ารับรองและพิธีการ ๑๘.๓๗ ๑๕.๕๐ 
ค่าเช่าส�านักงาน ค่าบริการเครือข่าย ค่าเช่าอื่น ๕๑.๒๒ ๕๒.๑๔ 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์และบริการข้อมูล ๔๒.๔๑ ๔๗.๔๙ 
ค่าใช้จ่ายบริหารอาคาร ๑๘๓.๕๐  ๑๙๙.๙๗ 
ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา ๖๕.๕๒  ๖๕.๙๕ 
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ๕๒.๙๑  ๓๙.๗๑ 
ค่าใช้สอย ๖๐.๔๓  ๕๐.๘๙ 
ค่าวัสดุ ๒๔๙.๑๑  ๒๓๕.๒๕ 
ค่าสาธารณูปโภค ๑๗๖.๗๙  ๑๖๖.๘๓ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม  ๑๔๕.๑๘  ๑๔๓.๓๖
     สัมมนาและนิทรรศการ 
ค่าสมาชิก ๑.๓๓  ๑.๘๕ 
ค่าสอบบัญชี ๐.๙๗  ๐.๙๕ 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ ๑๑๑.๘๘  ๓๔.๔๗
     ส�าหรับโครงการ/งานบริการ  
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากเงินร่วมทุน ๘.๘๑  ๔๙.๒๗ 
หนี้สูญ - ๐.๐๒ 
หนี้สงสัยจะสูญ ๓.๘๕  ๒.๙๕ 
ขาดทุนจากการบริจาคสินทรัพย์ ๐.๕๔  -
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๐.๐๒ ๐.๐๗ 
รวม	 ๑,๒๖๕.๖๖		 ๑,๑๙๙.๖๒	

๓๒.	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 ๓๒.๑	 ภาระผูกพัน

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สวทช. มีภาระผูกพันที่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน จ�านวน ๓,๔๒๖.๗๔ ล้านบาท รายละเอียด 
 มี ดังนี้

 ๑. ภาระผูกพันตามงบลงทุน
 •  งานก่อสร้าง ๗๔๒.๖๕

 ๒. ภาระผูกพันตามงบเงินอุดหนุน
 • โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ใน ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
  ๑. กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์ ประกอบด้วย
 • คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ๒๒๒.๗๕
 • คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ ๒๘๑.๒๕
 • คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ๔๓.๙๖
 • คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส ๖๒.๗๗
 • คลัสเตอร์ Cross-cutting Technology ๓๔.๒๒
 • คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ๔๘.๙๐ ๖๙๓.๘๕
  ๒. กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน ๖๔๙.๕๕
  ๓. กลุ่มโปรแกรมงานตามพันธกิจที่จ�าเป็น ๑,๐๗๗.๖๖
  ๔. กลุ่มบริหารจัดการภายใน ๒๖๓.๐๓
 รวมภาระผูกพันตามงบเงินอุดหนุน ๒,๖๘๔.๐๙
	 รวมทั้งสิ้น	 ๓,๔๒๖.๗๔
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	 ๓๒.๒	 สัญญาเช่าระยะยาว

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สวทช. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว ได้แก่ การเช่าพื้นที่ส�านักงาน ที่ดินที่ 
 ราชพัสดุ ไม่มีข้อก�าหนดเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า เป็นจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้

	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๗
ไม่เกิน ๑ ปี ๒.๗๕ ๓.๓๖ 
เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี ๐.๖๔  ๓.๓๙ 
รวม	 ๓.๓๙		 ๖.๗๕	

		 ๓๒.๓		 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 สวทช. มีหนี้สินที่อาจเกิดจากการถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งและคดีปกครอง ดังนี้

	 คดีแพ่ง

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สวทช. เป็นจ�าเลยในคดีแพ่ง ๘ คดี ทุนทรัพย์รวมเป็นจ�านวนเงิน ๗๘๙.๗๔  
 ล้านบาท

๑. บริษัท เอ.พี.แซด คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ได้ฟ้อง สวทช. เพื่อเรียกค่าเสียหายสัญญาเช่า จ�านวนเงิน ๗๘๔.๐๘ ล้านบาท 
เมือ่วนัที ่๒๖ มถินุายน ๒๕๕๐ ต่อมาศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์ยกฟ้อง บริษทัได้ยืน่ฎกีา เมือ่วนัท่ี ๙ มนีาคม ๒๕๕๕ 
ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ศาลฎีกามีค�าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้องบริษัท คดีถึงที่สุด สวทช. ชนะคดี 
ไม่ต้องช�าระเงินตามที่บริษัทฟ้อง ปิดคดี

๒.  บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้ฟ้อง สวทช. เพ่ือเรียกค่าเสียหายสัญญาจ้างรักษา 
ความปลอดภัย จ�านวนเงิน ๐.๓๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ต่อมาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ศาล 
ชั้นต้นยกฟ้อง บริษัทยื่นอุทธรณ์ให้ สวทช. ช�าระเงิน ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้  
สวทช. คืนเงินค่าปรับ ๐.๑๐ ล้านบาท และดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ ๗.๕ ต่อปี สวทช. ได้ยื่นฎีกาในวันที่ ๒๗ มีนาคม  
๒๕๕๕ ศาลนัดอ่านค�าพิพากษาศาลฎีกา วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศาลฎีกามีค�าสั่งไม่รับฎีกาของสวทช. ท�าให้ 
สวทช. ต้องช�าระเงินตามค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โดยต้องคืนเงินค่าปรับ ๐.๑๐ ล้านบาท และดอกเบี้ยผิดนัด 
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ สวทช. น�าเงินจ�านวน ๐.๑๕ ล้านบาท ไปวางศาลเพื่อช�าระหนี้ตาม 
ค�าพิพากษา ปิดคดี

๓.  บริษัท เมโทร เน็ทเวิร์ค จ�ากัด ได้ฟ้อง สวทช. เพื่อเรียกค่าเสียหายสัญญาเช่า จ�านวนเงิน ๐.๔๖ ล้านบาท เมื่อวัน 
ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ต่อมาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศาลมีค�าพิพากษาให้บริษัทฯ ช�าระเงินให้สวทช. จ�านวน  
๐.๔๖ ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และยกฟ้องบริษัทฯ ต่อมาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  
บรษิทัฯ ยืน่อทุธรณ์ ศาลนดัอ่านค�าพพิากษาศาลอทุธรณ์ วนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ในวนัที ่๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘  
ส�านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี แจ้งผลคดีว่า ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้ไขให้บริษัทฯ ช�าระเงินแก่ สวทช. จ�านวน  
๐.๔๖ ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  
เป็นต้นไป จนกว่าจะช�าระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยค�านวณถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันฟ้องแย้ง ต้องไม่เกิน  
๐.๐๕ ล้านบาท วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ บริษัทฯ น�าเงินมาช�าระ โดยวางไว้ที่ศาล จ�านวน ๐.๕๑ ล้านบาท วันที่  
๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ สวทช. ไปรับช�าระเงินจากศาล และส่งให้ฝ่ายการเงินฯ เรียบร้อยแล้ว ปิดคดี

๔.  บริษัท เอส.พี.พี.เซฟตี้การ์ด จ�ากัด (อาคารบ้านวิทย์) ได้ฟ้อง สวทช. เพื่อเรียกค่าเสียหายสัญญาจ้างรักษา 
ความปลอดภัย จ�านวนเงิน ๑.๐๘ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ต่อมา สวทช. ขอให้ส�านักงานอัยการ 
จังหวัดธัญบุรีฟ้องแย้ง เพื่อเรียกให้บริษัทฯ ช�าระค่าเสียหาย รวมเป็นเงิน ๐.๒๖ ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัด 
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นต้นไป จนกว่าจะช�าระเสร็จ และสงวนสิทธิการเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนที่บริษัทฯ  
จะต้องรับผิดชอบจากการท�างานต่อไปให้ครบถ้วนตามสัญญาจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ อีกส่วนหนึ่งด้วย วันที่  
๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ส�านักงานงานอัยการจังหวัดธัญบุรี แจ้งผลคดีว่า ศาลจังหวัดธัญบุรีพิพากษาให้ สวทช. คืน 
เงิน ๐.๓๑ ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และให้บริษัทช�าระเงินให้ สวทช. ๐.๐๓ ล้านบาท พร้อม 
ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี สวทช. ขอให้ส�านักงานงานอัยการจังหวัดธัญบุรียื่นอุทธรณ์ ค�าพิพากษาของศาลจังหวัด 
ธัญบุรีแล้ว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
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รายงานประจำ ปี ๒๕๕๘ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๕.  บรษิทั เอส.พ.ีพ.ีเซฟตีก้าร์ด จ�ากดั (อาคาร ศช.) ได้ฟ้อง สวทช. เพือ่เรยีกค่าเสยีหายสญัญาจ้างรกัษาความปลอดภยั  
จ�านวนเงิน ๑.๐๘ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ต่อมา สวทช. ขอให้ส�านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีฟ้อง 
แย้ง เพือ่เรยีกให้บรษิทัฯ ช�าระค่าเสยีหาย รวมเป็นเงิน ๐.๒๘ ล้านบาท พร้อมทัง้ดอกเบีย้ผดินดัในอตัราร้อยละ ๗.๕  
ต่อปี เป็นต้นไป จนกว่าจะช�าระเสรจ็ และสงวนสทิธกิารเรยีกร้องค่าเสยีหายในส่วนทีบ่รษิทัฯ จะต้องรบัผดิชอบจาก 
การท�างานต่อไปให้ครบถ้วนตามสัญญาจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ อีกส่วนหนึ่งด้วย วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘  
ส�านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี แจ้งว่า ศาลจังหวัดธัญบุรี ได้มีค�าพิพากษายกฟ้องบริษัท และบังคับบริษัทตามฟ้อง 
แย้งให้ช�าระเงินจ�านวน ๐.๒๔ ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี บริษัทยื่นอุทธรณ์ สวทช.ขอให ้
ส�านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรียื่นค�าแก้อุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

๖.  บรษิทั เอส.พ.ีพ.ีเซฟตีก้าร์ด จ�ากดั (อาคาร ศอ.) ได้ฟ้อง สวทช. เพือ่เรยีกค่าเสยีหายสญัญาจ้างรกัษาความปลอดภยั  
จ�านวนเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ต่อมา สวทช. ขอให้ส�านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีฟ้อง 
แย้ง เพือ่เรยีกให้บรษิทัฯ ช�าระค่าเสยีหาย รวมเป็นเงิน ๐.๑๘ ล้านบาท พร้อมทัง้ดอกเบีย้ผดินดัในอตัราร้อยละ ๗.๕  
ต่อปี เป็นต้นไป จนกว่าจะช�าระเสรจ็ และสงวนสทิธกิารเรยีกร้องค่าเสยีหายในส่วนทีบ่รษิทัฯ จะต้องรบัผดิชอบจาก 
การท�างานต่อไปให้ครบถ้วนตามสญัญาจนถงึเดอืนตลุาคม ๒๕๕๘ อีกส่วนหนึง่ด้วย วนัที ่๓ มนีาคม ๒๕๕๘ ส�านกังาน 
อัยการจังหวัดธัญบุรี แจ้งผลคดีว่า ศาลได้มีค�าพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยพิพากษาให้บริษัท 
ช�าระเงนิจ�านวน ๐.๑๕ ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ ๗.๕ ต่อไป ยกฟ้องบรษิทั บรษิทัยืน่อทุธรณ์ สวทช. 
ขอให้ส�านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรียื่นค�าแก้อุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

๗.  บริษัท เอส.พี.พี.เซฟตี้การ์ด จ�ากัด (อาคาร ศว.) ได้ฟ้อง สวทช. เพื่อเรียกค่าเสียหายสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย  
จ�านวนเงิน ๐.๘๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ต่อมา สวทช. ขอให้ส�านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีฟ้อง 
แย้ง เพือ่เรยีกให้บรษิทัฯ ช�าระค่าเสยีหาย รวมเป็นเงิน ๐.๑๓ ล้านบาท พร้อมทัง้ดอกเบีย้ผดินดัในอตัราร้อยละ ๗.๕  
ต่อปี เป็นต้นไป จนกว่าจะช�าระเสรจ็ และสงวนสทิธกิารเรยีกร้องค่าเสยีหายในส่วนทีบ่รษิทัฯ จะต้องรบัผดิชอบจาก 
การท�างานต่อไปให้ครบถ้วนตามสัญญาจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ อีกส่วนหนึ่งด้วย วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
ส�านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี แจ้งผลคดีว่า ศาลเห็นสมควรก�าหนดความเสียหายในส่วนนี้ให้จ�าเลยเพียง ๐.๒๔  
ล้านบาท รวมกับเบี้ยปรับส่วนแรก ๐.๐๑ ล้านบาท เป็นเงิน ๐.๒๕ ล้านบาท เมื่อหักจากเงินค�้าประกันแล้วไม่ยิ่ง 
หย่อนกว่ากัน โจทก์จึงไม่ต้องช�าระค่าปรับและค่าเสียหายในส่วนที่จ�าเลยเรียกร้องอีก พิพากษายกฟ้องและยกฟ้อง 
แย้ง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สวทช. ขอให้ส�านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษา บริษัทยื่น 
อุทธรณ์ สวทช.ขอให้ส�านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรียื่นค�าแก้อุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

๘.  บรษิทั เอส.พ.ีพ.ีเซฟตีก้าร์ด จ�ากดั (อาคาร INC1) ได้ฟ้อง สวทช. เพือ่เรยีกค่าเสยีหายสญัญาจ้างรกัษาความปลอดภยั 
จ�านวนเงิน ๐.๙๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ต่อมา สวทช. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ส�านักงาน 
อัยการจังหวัดธัญบุรีขอให้แก้ต่างคดีแทน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ส�านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีแจ้งผลคดี ซึ่ง 
ศาลได้พพิากษาให้จ�าเลยช�าระเงนิจ�านวน ๐.๑๕ ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี บรษิทัยืน่อทุธรณ์  
สวทช.ขอให้ส�านักงานอัยการจังหวัดธัญบุรียื่นค�าแก้อุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

	 คดีปกครอง

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สวทช. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีจ�านวน ๒ คดี ทุนทรัพย์รวมเป็นจ�านวนเงิน ๑๐.๖๔ ล้านบาท

๑.  สวทช. ถูกฟ้องในคดีการจ้างงานของพนักงานต่อศาลปกครอง โดยโจทก์ขอให้ สวทช. เพิกถอนมติของอนุบุคคลที่ 
ยกค�าอทุธรณ์ค�าสัง่ของสวทช. ทีไ่ม่ต่อสญัญาและยตุสิญัญาก่อนครบก�าหนด และเรยีกค่าเสยีหาย ๑๐ ล้านบาท ต่อ 
มาเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศาลพิพากษาว่าการไม่ต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงานของ สวทช. เป็นการผิด 
สญัญา ให้ สวทช. ชดใช้เงนิค่าจ้างเป็นเวลา ๓ เดอืน เป็นเงนิ ๐.๑๒ ล้านบาท สวทช. ยืน่อทุธรณ์ในวนัที ่๑๗ สงิหาคม 
๒๕๕๕ ให้ยกฟ้อง และในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โจทก์ยื่นอุทธรณ์ให้ สวทช. จ่ายเงินเดือนทุกเดือนตั้งแต่ออก 
จากงานจนถึงปัจจุบัน โดยปรับขึ้นทุกปีเสมือนยังท�างานต่อเนื่อง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นเงิน  
๕.๐๐ ล้านบาท ต่อมาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สวทช. ยื่นค�าแก้อุทธรณ์ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

๒.  นายบุญเสริม วิทยช�านาญกุล นางสาวเครือวรรณ โพธิสมบัติ นายวีระชัย วุฒิกมลชัย และนายสมภพ ชูอ�าไพ ฟ้อง
ขอให้เพิกถอนค�าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และขอให้คืนเงินที่ช�าระไว้แล้ว คนละ ๐.๑๖ ล้านบาท เมื่อ 
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง



๑๑๑
๑๒๑๒๐

๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐
๐ ๒๕๖๔ ๗๐๑๕

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี


