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นางอรรชกา  สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  

สารจากประธานกรรมการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
ดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและ 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม มุ่งเน้นตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 รวมถึง 
ให้ความสำาคัญกับการทำางานเชิงบูรณาการระหว่าง
กระทรวง พร้อมทั้งนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาผู้ประกอบการทั้ง SMEs 
และ Startup ให้สามารถสร้างขีดความสามารถใน 
การผลิต พัฒนา ต่อยอด เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
โดยใหค้วามสำาคญักบัอตุสาหกรรมศกัยภาพ S-curve 
ทั้งเก่าและใหม่ รวมถึงเร่งขับเคล่ือนการทำางานกับ
กลุ่มประชารัฐ (D1 และ D5) เพื่อให้เกิดผลงาน
ที่ชัดเจน ด้วยความเร็ว และมีผลงานเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดี
จะต้องส่ือสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ถึงผลงานและตระหนักถึงความสำาคัญของ วทน.  
ที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคมและประชาชน

ในการดำาเนินงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ  

(สวทช.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ รับผิดชอบภารกิจ 
สำาคญัในการพฒันา วทน. ของประเทศ โดยดำาเนนิงาน 
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการวิจัย พัฒนา 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำาคัญในสาขาที่ เป็น
ความต้องการของประเทศ ซ่ึงผลงานที่ผ่านมาของ 
สวทช. แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นสร้างเสริมงานวิจัย
และพัฒนา จนเกิดการนำาไปประยุกต์ใช้ทั้งในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนชนบทอย่าง
กว้างขวาง พร้อมทั้งส่งเสริมด้านการพัฒนากำาลัง
คน และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับความ
สำาเร็จของ สวทช. ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับประเทศอย่างสม่ำาเสมอ และหวงัเปน็
อย่างยิ่งว่า สวทช. จะทำาหน้าที่เป็นเสาหลักทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งเป็น
กำาลงัขบัเคลือ่นประเทศสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนืตอ่ไป
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สวทช. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อก�รพัฒน�
วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของ
ประเทศ ภ�ยใตก้ระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ี
ทำ�หน้�ที่ด้�นก�รวิจัย พัฒน� ถ�่ยทอดคว�มรู้สู่ภ�ค
เอกชน/ชมุชน พฒัน�กำ�ลงัคน และโครงสร้�งพืน้ฐ�น 
ด้�น วทน. ของประเทศ ในก�รสง่มอบผลง�นด�้น วทน.  
ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้�งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผ�่น 4 ส�ข�เทคโนโลยีหลัก 
ได้แก่ ส�ข�เทคโนโลยีชีวภ�พ ส�ข�เทคโนโลยีวัสดุ 
ส�ข�เทคโนโลดิจิทัล และส�ข�เทคโนโลยีน�โน รวม
ถึงเพิ่มก�รลงทุนในกิจกรรมด้�น วทน. ของภ�คก�ร
ผลิต ภ�คบริก�ร และภ�คเกษตรกรรม

ปีงบประม�ณ 2559 สวทช. ก้�วเข�้สู่ปีที่ 25 ซึ่งเป็น
ช่วงเวล�เปลี่ยนผ่�นและเติบโตพร้อมนำ�ผลง�นและ
องค์คว�มรู้ที่ส่ังสมม�ตลอด เพื่อสร้�งคุณค่�และ
มูลค่�เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยจับมือกับ
องค์กรทั้งภ�ครัฐ ภ�คธุรกิจเอกชน และประช�ชน
ทุกกลุ่ม สร้�งสรรค์ง�นวิจัย สวทช. ดำ�เนินง�น
สอดคล้องกับนโยบ�ยรัฐบ�ล และนโยบ�ยรัฐมนตรี 
ว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ใน 
ก�รพัฒน�และส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์จ�ก วทน. 
ผ่�นก�รพัฒน�ผลง�นวิ จัยที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้ ในเชิงพ�ณิชย์และส�ธ�รณประโยชน์ 
รวมทั้งพัฒน�กลไกสนับสนุนในด�้นต�่งๆ สร้�งเสริม 

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำานวยการ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(1 กรกฎาคม 2553 - 26 สิงหาคม 2559)

สารจากผู้อำานวยการ

ให้เกิดก�รวิจัย พัฒน� ออกแบบ และวิศวกรรม 
จนส�ม�รถถ่�ยทอดไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ พร้อม 
ส่งเสริมด้�นก�รพัฒน�กำ�ลังคน และโครงสร้�ง 
พื้นฐ�น ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้�ง 
ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและพัฒน�ประเทศ
อย่�งยั่งยืน ปีงบประม�ณ 2559 สวทช. ส�ม�รถ 
สร้�งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจ�ก
ก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์ 19,529 ล้�นบ�ท 
หรือคิดเป็น 3.82 เท่�ของค่�ใช้จ่�ย และส�ม�รถ 
ผลักดันให้เกิดก�รลงทุนด้�นวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีในภ�คก�รผลิต ภ�คบริก�ร และภ�ค
เกษตรกรรม จำ�นวน 11,407 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็น 
2.49 เท่�ของก�รลงทุนในปี 2554 (4,590 ล้�นบ�ท) 
ซึ่งบรรลุได้ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
สวทช. ฉบับที่ 5 (2555-2559)

ทั้งน้ี ก�รดำ�เนินง�นของ สวทช. ส�ม�รถสำ�เร็จได้
ต�มเป้�หม�ย ด้วยข้อเสนอแนะที่มีคุณค่�จ�กคณะ
กรรมก�รพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ
(กวทช.) และคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นพันธมิตร
ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ตลอดจนภ�คก�รศึกษ�  
รวมทั้งคว�มมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้บริห�ร และพนักง�น
ของ สวทช. ทุกคน ซ่ึงเป็นข้อยืนยันถึงคว�มตั้งใจ
ของ สวทช. ที่จะมีส่วนร่วมในก�รนำ�พ�ประเทศสู่ 
ก�รพัฒน�ที่มั่นคง มั่งคั่้ง และยั่งยืน

รายงานประจำาปี 2559
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น�ยทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ผู้อำานวยการ
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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สวทช. ดำ�เนินก�รวิจัย พัฒน� ออกแบบ และ 
วิศวกรรม ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี ก�รพัฒน�กำ�ลัง  
และโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  
ในปีที่ 25 ซึ่งถือเป็นว�ระแห่งก�รเปลี่ยนผ่�นสู่ 
คว�มท้�ท�ยท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
แห่งศตวรรษที่ 21 จ�กผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�
ของ สวทช. ทั้งจ�กผลง�นที่ถูกนำ�ไปต่อยอดเพื่อ
สร้�งมูลค่�เพิ่ม และโจทย์จ�กอุตส�หกรรมที่ได้รับ 
ก�รแก้ ไข ตลอดจนผลักดันโครงก�รสำ�คัญใน 
ก�รเสรมิสร�้งและใชป้ระโยชนจ์�กผลง�นวจิยั พฒัน�  
และนวตักรรม ไม่ว�่จะเปน็โครงก�รจ�กหิง้สูห่�้ง ง�น 
Thailand Technology Show บัญชีนวัตกรรมไทย  
รวมถึงก�รปรับปรุงระบบก�รรับรองภ�ษี 300 % 
จนถึงก�รรับรองตนเองในก�รทำ�วจิยัของภ�คเอกชน  
แสดงให้เห็นว่�ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� สวทช.  
มีก�รพัฒน�และปรับปรุงก�รทำ�ง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ 
และมส่ีวนร่วมในก�รพฒัน�ประเทศดว้ยวิทย�ศ�สตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ปัจจุบันกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เป็น
หนึ่งในกระทรวงท�งด้�นเศรษฐกิจ ดังนั้นก�รทำ�ง�น
ต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ก�รวิจัยและพัฒน� ต่อเน่ือง
ไปถึงก�รถ่�ยทอดและนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในเชิง
พ�ณิชย์ รวมถึงก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นและ

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำานวยการ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(27 สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน)

ภ�คส่วนต่�งๆ เพื่อให้ง�นท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีส�ม�รถสร้�งนวัตกรรม ซึ่งเป็นร�กฐ�น
สำ�คญัตอ่ก�รพฒัน�ประเทศต�มนโยบ�ยของรฐับ�ล 
นอกจ�กนี้ ก�้วต่อไป สวทช. จะต้องเสริมสร�้งคว�ม
เข้มแข็งท�งด้�นก�รวิจัยและพัฒน� ซึ่ง สวทช. มี
คว�มจำ�เป็นอย่�งย่ิงที่จะต้องเพิ่มคว�มส�ม�รถ 
ท�งด�้นก�รออกแบบและวศิวกรรม รวมถึงก�รทำ�ง�น 
ด�้นบรหิ�รจัดก�รเทคโนโลยใีนก�รสง่เสรมิใหผ้ลง�น
ออกไปสูก่�รใชป้รโยชน ์และเปน็สว่นสำ�คญัในก�รนำ�
เสนอแนวท�งก�รแก้ปัญห�และก�รพัฒน�เพื่อตอบ
โจทยป์ระเทศ และเพือ่ใหแ้นใ่จว่� สวทช. ส�ม�รถขับ
เคลือ่นองคก์รใหเ้ปน็ประโยชนต์อ่ก�รพฒัน�ประเทศ
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

พร้อมกันน้ีขอขอบคุณบุคล�กรของ สวทช. ทุกคนที่
ร่วมกันผลักดันก�รพัฒน�ประเทศด้วยวิทย�ศ�สตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมทั้งให้คว�มสำ�คัญ
กบัก�รพฒัน�และมุง่มัน่ในก�รปรบัปรงุประสทิธภิ�พ
และคุณภ�พของก�รดำ�เนินง�นอย�่งตอ่เนือ่ง เพ่ือให้ 
ก�รดำ�เนินง�นทุกระดับประสบผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย  
และส�ม�รถสร้�งผลง�นที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในก�รพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคม
อย�่งยั่งยืน

สารจากผู้อำานวยการ
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น�ยณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำานวยการ
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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สวทช. ดำ�เนินง�นภ�ยใต้แผนกลยุทธ์ สวทช.  
ฉบับที่ 5 (ปี 2554-2559) ส�ระสำ�คัญ คือ ส่งเสริมให้ 
เกดิก�รลงทนุด้�นวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยใีนภ�ค 
ก�รผลิต ภ�คบริก�ร และภ�คเกษตรกรรม และก�ร
ปรับปรุงคุณภ�พชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น จนเกิดเป็น
ผลกระทบเชงิเศรษฐกจิและสงัคมทีม่องเหน็และรบัรู ้
ได้ชัดเจน นอกจ�กน้ี ยังมุ่งเน้นก�รปรับปรุงกระบวนก�ร 
บริห�รจัดก�รก�รวิจัย พัฒน� และนวัตกรรม และยก
ระดับคว�มส�ม�รถขององคก์ร ทัง้ด�้นบคุล�กร และ
โครงสร�้งพืน้ฐ�น เพือ่สร�้งผลง�นทีส่�ม�รถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ในปีงบประม�ณ 2559 สวทช. มีผล
ก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำาเนินงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด 
เทคโนโลยี มีบทคว�มตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�ร 
น�น�ช�ติต�ม  Sc i ence  C i t a t i on  I ndex  
Expanded (SCIE) 585 ฉบับ ยื่นขอจดทรัพย์สินท�ง
ปญัญ� 321 คำ�ขอ มผีลง�นวิจัยและพฒัน�ทีถ่กูนำ�ไป
ใชป้ระโยชน ์จำ�นวน 220 เรือ่ง โดยมหีนว่ยง�น ชมุชน 
เอกชนที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ จำ�นวน 337 ร�ย มีก�ร
สนบัสนนุก�รพฒัน�เทคโนโลยใีนวสิ�หกจิขน�ดกล�ง
และขน�ดย่อม (SMEs) รวม 1,816 โครงก�ร สร้�ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจ�กก�รนำ� 
ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์ 19,500 ล้�นบ�ท และ 
ผลักดันให้เกิดก�รลงทุนด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
ในภ�คก�รผลิต ภ�คบริก�ร และภ�คเกษตรกรรม 
จำ�นวน 11,400 ล้�นบ�ท และร่วมผลักดันนโยบ�ย
ด�้นวทิย�ศ�สตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรมระดับช�ติ
ที่สำ�คัญ ได้แก่ ก�รผลักดันม�ตรก�รท�งภ�ษี 300% 
ก�รผลักดันบัญชีนวัตกรรมไทย และก�รกระตุ้นก�ร
ลงทุน เพื่อสร้�งแรงจูงใจให้ภ�คเอกชนสนใจลงทุน
วิจัยและพัฒน�ม�กขึ้น

ผลการดำา เนินงานด้านพัฒนากำา ลังคน 
สนับสนุนทุนก�รศึกษ�ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษ� 

บทสรุปผู้บริหาร

ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษ� (ปริญญ�
โท-เอก) รวม 666 ทุน ส่งเสริมให้เย�วชนมีคว�มรู้
คว�มส�ม�รถ และเกิดคว�มสนใจด้�นวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีผ่�นกิจกรรมวิช�ก�รและค่�ย
วิทย�ศ�สตร์ จำ�นวน 2,761 คน เพิ่มพูนคว�มรู้และ
พัฒน�ทักษะนิสิต นักศึกษ� ผู้ประกอบก�ร จ�กทั้ง
ภ�ครัฐและเอกชน ให้มีคุณภ�พศักยภ�พตรงคว�ม
ต้องก�รของภ�คก�รผลิตและบริก�ร ผ่�นกลไกก�ร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร จำ�นวน 14,628 คน นอกจ�ก
น้ียังดำ�เนินง�นด้�นก�รสร้�งคว�มตระหนักด้�น
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีผ่�นก�รจัดก�รประชุม
วิช�ก�ร และผ�่นก�รจัดก�รแข่งขนัด�้นวทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี

ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้
บริก�รพื้นที่เช่�แก่บริษัทเอกชนท่ีสนใจทำ�ง�นวิจัย 
พัฒน� หรือให้บริก�รเทคนิคในอุทย�นวิทย�ศ�สตร์
ประเทศไทยและเขตอุตส�หกรรมซอฟต์แวร์
ประเทศไทย จำ�นวน 141 ร�ย คดิเปน็พืน้ที ่61,262.20 
ต�ร�งเมตร และใหบ้รกิ�รวเิคร�ะห ์ทดสอบ และสอบ
เทยีบระดบัม�ตรฐ�นส�กลแกบ่คุคลภ�ยนอกทัง้ทีอ่ยู่
ภ�ยในและภ�ยนอกอุทย�นฯ จำ�นวน 45,378 ร�ยก�ร 
ให้บริก�รฐ�นข้อมูล ส�รสนเทศ และองค์คว�มรู้ด้�น
วิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่สนบัสนนุก�รทำ�ง�น
วิจัยรวมทั้งสิ้น 307,081 ร�ยก�ร

การใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 5,266 ล้�นบ�ท 
คิดเป็นร้อยละ 89 ของแผน (5,900 ล�้นบ�ท) มีร�ย
ได้จ�กก�รดำ�เนินง�น ทั้งสิ้น 1,906 ล้�นบ�ท คิดเป็น
ร้อยละ 116 ของแผน (1,650 ล�้นบ�ท) มีบุคล�กร 
ทั้งสิ้น 2,753 คน แบ่งเป็นบุคล�กรส�ยวิจัยและ
วิช�ก�ร จำ�นวน 1,884 คน และบุคล�กรที่ไม่ใช่ส�ย
วิจัยและวิช�ก�ร จำ�นวน 869 คน
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ข้อมูลเชิงปริมาณ

ผลการใช้จ่าย 5,266 ล้านบาท

7%

57%36% 5,266
ล้านบาท

ดำาเนินงาน 3,031 ล้านบาท

บุคลากร 1,875 ล้านบาท

ก่อสร้าง 360 ล้านบาท

รายได้จากการดำาเนินงาน 1,906 ล้านบาท

5%

52%

8%

11%

5%

2%

17%

1,906
ล้านบาท

อุดหนุนรับ 982 ล้านบาท

รับจ้าง/ร่วมวิจัย 332 ล้านบาท

ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน์ 42 ล้านบาท

บริการเทคนิค/วิชาการ 100 ล้านบาท

ฝึกอบรม/สัมมนา 201 ล้านบาท

ค่าเช่า/บริการสถานที่ 158 ล้านบาท

อื่นๆ 91 ล้านบาท
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ปริญญาโท 1,226 คน

ปริญญาตรี 945 คน

ปริญญาเอก 581 คน

บุคลากร 2,753 คน

2,753
คน

21%

45%

34%

รางวัลและผลงาน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
220 เรื่อง 337 ราย

ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
321 คำาขอ

ผลงานตีพิมพ์ ในวารสาร
นานาชาติ 585 ฉบับ

รางวัลทางวิชาการ 68 รางวัล
(นานาชาติ 23 รางวัล/ระดับชาติ 45 รางวัล)

รายงานประจำาปี 2559
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วิจัยและพัฒนา

สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

สวทช. มีภ�รกิจหลัก คือ ดำ�เนินง�นวิจัยและพัฒน�เพื่อนำ�วิทย�ศ�สตร์และ 
เทคโนโลยีไปช่วยพัฒน�ประเทศ โดยดำ�เนินง�นวิจัย พัฒน� และสนับสนุน 
หน่วยง�นท้ังภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คก�รศึกษ� ผ่�นกลไกต่�งๆ อ�ทิ ร่วมวิจัย 
รบัจ�้งวจิยั ใหค้ำ�ปรกึษ� และอนญุ�ตให้ใชส้ทิธใินผลง�นวจิยั เพือ่นำ�วทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีม�เป็นเครื่องมือในก�รแก้ปัญห�และพัฒน�เทคโนโลยีใน 
ด�้นเกษตรและอ�ห�ร ด้�นพลังง�นและส่ิงแวดลอ้ม ด�้นสขุภ�พและก�รแพทย ์
ด�้นชมุชนชนบท และด้�นอตุส�หกรรมก�รผลติและบรกิ�ร ชว่ยลดตน้ทนุก�รผลติ  
ปรับปรุงคุณภ�พผลิตภัณฑ์ และสร้�งนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้�งคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขัน และสร�้งคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจ รวมถึงพัฒน�อย่�งต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยมีตัวอย่�งผลง�นวิจัยและพัฒน�ที่มีก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
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งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรและอาหาร
การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli 
ในพืชตระกูลแตง

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตพืชตระกูลแตงและ 
เมล็ดพันธ์ุเพ่ือส่งออก แต่ด้วยโรคท่ีติดม�กับเมล็ดพันธ์ุ 
นับเป็นปัญห�สำ�คัญในก�รส่งออก โดยเฉพะเชื้อ  
Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ที่เป็นเชื้อ 
แบคทเีรยีส�เหตขุองโรคผลเน่�ในพชืตระกูลแตง ซึง่ 
จะระบ�ดม�กในแตงโม เมลอน และแคนต�ลปู วธิกี�ร 
กำ�จัดที่เหม�ะสมที่สุดในก�รจัดก�รกับโรคผลเน่� 
คือ ต้องใช้เมล็ดที่ปลอดเชื้อเพ�ะปลูก และด้วยเชื้อ
ชนิดนี้ส�ม�รถถ่�ยทอดผ่�นท�งเมล็ดพันธุ์ (seed  
transmission) จึงต้องมีก�รตรวจรับรองก�รปลอด
เชื้อของเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะมีก�รส่งออก โดยจะทำ� 
ก�รตรวจทั้งในแปลงปลูกและสุ่มตรวจเมล็ดพันธ์ุ
กอ่นทีจ่ะสง่ออก ดว้ยเหตนุีฝ้�่ยบรหิ�รคลสัเตอรแ์ละ
โปรแกรมวิจัย (CPMO) สวทช. จึงให้ก�รสนับสนุน
คณะวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัยขอนแก่น และไบโอเทค 
สวทช. ในก�รผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีคว�ม
จำ�เพ�ะต่อเชื้อ Aac เพื่อนำ�ม�ใช้กับวิธีก�รตรวจ

วินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีก�รแซนด์วิช อิไลซ่� 
(sandwich ELISA) ซึง่วธินีีม้ปีระสทิธภิ�พในก�รตรวจ
ห�เชื้อ Aac ได้สูง และไม่เกิดปฏิกิริย�ข�้มกับเชื้ออื่น
ที่ก่อโรคในพืช วิธีก�รดังกล�่วมีจุดเด่น คือ ส�ม�รถ
ตรวจเชือ้ในตวัอย่�งพชืและเมลด็พนัธุ์ได้โดยตรง โดย
ไม่ต้องผ่�นก�รนำ�เมล็ดม�เพ�ะ และส�ม�รถตรวจ 
ได้คร�วละม�กๆ ทั้งน้ีในปีงบประม�ณ 2559 ได้
อนญุ�ตใหบ้รษิทัเอกชนใชส้ทิธใินผลง�นวจิยัดงักล�่ว
ในเชิงพ�ณิชย์เพื่อก�รผลิตและจำ�หน�่ย
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ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

ปัญหาสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รเพิ่มผลผลิตท�งก�รเกษตรของไทยคือ  
ก�รระบ�ดของศัตรูพืชโดยเฉพ�ะแมลงศัตรูพืช ซึ่ง
สร้�งคว�มเสียห�ยโดยตรงต่อผลผลิตของเกษตรกร
และส่งผลกระทบต่อเนื่อง เม่ือเกษตรกรใช้ส�รเคมี
ป้องกันกำ�จัดแมลงศัตรูพืชฉีดพ่น จะทำ�ให้ต้นทุน 
ก�รผลติสงูข้ึนจนอ�จไม่คุ้มต่อก�รลงทนุ จ�กแนวโนม้ 
ก�รใชส้�รเคมปีอ้งกนักำ�จดัศตัรพูชืทีม่�กขึน้ กอ่ใหเ้กดิ 
ปัญห�ส�รพิษตกค้�งในผลผลิต นอกจ�กนั้นในเวที
ก�รค้�โลกก�รกำ�หนดระดับของส�รพิษตกค้�งใน
ผลผลิตท�งก�รเกษตรทำ�ให้เป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อ
ก�รส่งสินค้�ไปจำ�หน่�ย

ไวรัสเอ็นพีวี (Nuclear Polyhedrosis Virus: NPV) 
เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคกับแมลงที่มีประสิทธิภ�พ
สูงสุด มีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงสูง ทำ�ล�ยเฉพ�ะหนอน
กระทู้หอม (หรือหนอนหนังเหนียวหรือหนอนเขียว) 
ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชสำ�คัญ เอ็นพีวีผ่�นก�รทดสอบ

แล้วว่�ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 
ไม่มีพิษตกค้�งบนพืช และได้รับก�รแนะนำ�ให้ใช้ ใน 
ก�รผลิตพืชผักปลอดภัยจ�กส�รพิษ เหม�ะกับพืช 
ประเภทหอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง แตงโม 
พืชตระกูลกะหล่ำ� ถ่ัวลันเต� ถั่วฝักย�ว พริก  
กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเทศ ถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด  
ฝ�้ย ด�วเรอืง เบญจม�ศ กหุล�บ และกลว้ยไม ้เปน็ตน้  
เมื่อหนอนได้รับเชื้อไวรัสเข้�ไปจะต�ยภ�ยใน  
3-7 วัน ซึ่งเอ็นพีวีที่ผลิตได้นั้นแมลงศัตรูพืชจะ
สร้�งคว�มต้�นท�นได้ช้�กว่�ก�รใช้ส�รฆ่�แมลง 
(ยังไม่พบก�รดื้อต่อผลิตภัณฑ์เอ็นพีวี ) มีคว�ม 
เฉพ�ะเจ�ะจงตอ่แมลงศตัรพูชื จงึปลอดภยัตอ่แมลง 
ศัตรูธรรมช�ติและแมลงที่มีประโยชน์ และส�ม�รถ 
นำ�ไปใชท้ดแทนส�รเคมกีำ�จดัแมลงได ้100 เปอรเ์ซน็ต ์ 
ปัจจุบันได้อนุญ�ตให้บริษัทเอกชนใช้สิทธิในผลง�น 
วิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์เอ็นพีวีในเชิงพ�ณิชย์แล้ว
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ไข่ออกแบบได้

ไขเ่ปน็อ�ห�รพเิศษของโลก มโีปรตนี และส�รอ�ห�ร
ที่มีประโยชน์กับร่�งก�ยสูง ไข่ไก่จะมีคุณภ�พดีม�ก 
นอ้ยแคไ่หนนัน้ ขึน้อยูก่บัก�รเลีย้งด ูแมจ้ะใหอ้�ห�รดีๆ   
แต่ไก่เป็นสัตว์ที่มีลำ�ไส้สั้น จึงมีปัญห�เรื่องก�รดูดซึม 
ธ�ตุอ�ห�ร นักวิจัยน�โนเทค สวทช. จึงวิจัยและ
พัฒน�เทคโนโลยีม�ช่วยให้ก�รดูดซึมอ�ห�รของ
ไก่ดีขึ้น ทำ�ให้ ได้ ไข่ ไก่ที่สดและมีคุณภ�พดีข้ึน  
“ไขอ่อกแบบได”้ เปน็นวตักรรมก�รออกแบบไข่ไก่ ให้
มโีภชน�ก�รและคณุภ�พต�มตอ้งก�รดว้ยก�รพฒัน�
อ�ห�รที่ใช้เลี้ยงแม่ไก่ โดยทำ�ก�รวิจัยและพัฒน� 
ส�รสกัดสมุนไพรที่มีผลต่อค่�คว�มสดของไข่ไก่ ซึ่ง
ส�รสกดันีจ้ะเปน็ส่วนผสมหนึง่ในอ�ห�รไก ่เนือ่งจ�ก
ไก่เป็นสัตว์ที่มีลำ�ไส้ส้ันนักวิจัยจึงต้องคิดค้นระบบ 
ช่วยนำ�ส่งส�รออกฤทธิ์สู่อวัยวะเป้�หม�ยโดยตรง 
ด้วยก�รออกแบบเทคโนโลยีก�รนำ�พ� (Unique 
Target Delivery System) พร้อมนำ�นวัตกรรมคีเล
ชันแร่ธ�ตุม�ช่วยพัฒน� และนำ�พ�ส�รออกฤทธ์ิไป

สู่ระบบก�รทำ�ง�นของลำ�ไส้สัตว์ปีกโดยตรง ช่วย
ให้ก�รย่อยและก�รดูดซึมธ�ตุอ�ห�ร ของสัตว์ปีกมี
ประสิทธิภ�พดีขึ้น นักวิจัยใช้เทคโนโลยีน�โนแอน
แคปชูเลชั่น ปรับปรุงน้ำ�มันโหระพ� และน้ำ�มัน
ออริก�โนให้มีกลิ่นลดลง ไม่มีกลิ่นฉุน เมื่อผสม
ลงในน้ำ�ให้ไก่กิน ช่วยทำ�ให้ไก่กินอ�ห�รได้ง่�ยขึ้น  
สง่ผลใหผ้ลผลติไขไ่กม่คีว�มสดกว�่ 80-90 เปอรเ์ซน็ต ์
มีคุณสมบัติต�มลักษณะไข่ที่ได้ม�ตรฐ�นเกรด AA 
เช่น มีเปลือกไข่แข็งแรง ไข่ข�วเป็นวงชัดและเป็น 
ไข่เสริมคุณค่�อ�ห�ร 20-40 เปอร์เซ็นต์ ช่วยเพ่ิม 
ร�ยได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย
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ActivePAKTM บรรจุภัณฑ์สำาหรับผลิตผลสด

ทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. ภ�ยใต้โครงก�รวิจัยที่มุ่งผล 
กระทบเชิงเศรษฐกิจระดับสูง (Giga Impact Initia-
tive project หรือ GII project) ได้พัฒน�เทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์สำ�หรับผลิตผลสด (Active Bag) ที่มีก�ร
พัฒน�ฟิล์มดัดแปลงสภ�วะบรรย�ก�ศแบบสมดุล 
(Equilibrium Modified Atmosphere: EMA) ทำ�ให้มี
สมบัติก�รผ่�นของก๊�ซและไอน้ำ�และสมบัติท�งกลที่
เหม�ะสมต่อก�รนำ�ไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำ�หรับยืด
อ�ยุก�รเก็บรักษ�ผลิตผลสด ที่ส�ม�รถคงคว�มสด 
คุณค่� และรสช�ติของผักให้สด อร่อย ได้น�นสูงสุด 
2-5 เท่� ปีงบประม�ณ 2559 สวทช. และ บริษัท 
เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำ�กัด ร่วมกันพัฒน�นวัตกรรมดัง
กล่�วสู่ก�รใช้ง�นจริงในภ�คธุรกิจ โดยมีกลยุทธ์ก�ร
สื่อส�รคว�มรู้คว�มเข้�ใจก�รใช้บรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบ
โจทย์คว�มต้องก�รและพฤติกรรมในก�รเลือกซื้อผัก
ของผู้บริโภค โดยใช้ถุงฟิล์มที่มีโลโก้ ActivePAKTM ที่
ตอบโจทยด์�้นคงคว�มสดของผกัและคว�มใสของถงุ 
สำ�หรบับรรจผุกัสดทีจ่ำ�หน�่ยในทอ็ปส์ซเูปอรม์�รเ์กต็ 

ทีส่�ม�รถเพิม่ระยะเวล�ก�รว�งจำ�หน่�ยบนชัน้ว�งได้
น�นข้ึนเฉล่ีย 7 – 8 วัน เม่ือเทยีบกับถุงพล�สติกทัว่ไป
เจ�ะรูที่ใส่ผักได้เพียง 3 วัน ช่วยลดอัตร�ก�รสูญเสีย
ของผกัไดร้อ้ยละ 20 เปน็ก�รตอบโจทยค์ว�มตอ้งก�ร
ผู้บริโภค พร้อมตอกย้ำ�จุดยืนของท็อปส์ที่เป็นผู้นำ� 
ซูเปอร์ม�ร์เก็ตที่ส่งคว�มสดให้ผู้บริโภค
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นวัตกรรม ActivePAK BPW

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับมูลนิธิโครงก�รหลวง 
ส่งมอบเห็ดหอมอร่อยสดน�นย่ิงข้ึนแก่ผู้บริโภค
ด้วยบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ “ActivePAK BPW” ที่มี
เทคโนโลยี Equilibrium Modified Atmosphere 
(EMA) ส�ม�รถสร้�งสมดุลบรรย�ก�ศภ�ยในบรรจุ
ภณัฑ ์จงึคงคว�มสด คณุค�่ และรสช�ตขิองเหด็หอม
ให้สดอร่อย ได้น�นสูงสุด 2-5 เท�่ ทีมวิจัยเอ็มเทค
ได้ริเร่ิมก�รพัฒน�เทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำ�หรับ
ยืดอ�ยแุละรักษ�คุณภ�พผกัผลไมส้ดในประเทศไทย
ม�อย่�งต่อเนื่อง เป็นระยะเวล�กว�่ 15 ปี โดยมีก�ร
รับโจทย์จริงจ�กผู้ประกอบก�รผักและผลไม้สด มี
ก�รพัฒน�และร่วมทดสอบกับภ�คเอกชนอย่�งต่อ
เนื่อง โดยฟิล์มบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ ActivePAK BPW 
ได้มีก�รวิจัยในระดับห้องปฏิบัติก�ร และร่วมทดสอบ
กับมูลนิธิโครงก�รหลวง ซ่ึงบรรจุภัณฑ์ ActivePAK 
BPW ส�ม�รถตอบโจทย์คว�มต้องก�รยืดอ�ยุเห็ด
หอมสดให้สดน�นขึ้นกว่�บรรจุภัณฑ์แบบเดิมที่เป็น

ถ�ดพล�สติกเจ�ะรูระบ�ยอ�ก�ศ และยังเหม�ะสม
กบัสภ�วะอณุหภมูทิีม่กี�รเปลีย่นแปลงในกระบวนก�ร
ขนสง่จ�กจงัหวดัเชยีงใหมม่�ยงักรงุเทพฯ จนไดบ้รรจุ
ภัณฑ์รุ่นใหม่ “ActivePAK BPW” ที่ส�ม�รถยืดอ�ยุ
เห็ดหอมสดให้สดย�วน�นถึง 10 วัน ซึ่งเดิมก�รใช้
ถ�ดพล�สติกเจ�ะรูส�ม�รถเก็บเห็ดหอมได้เพียง 3 
วันเท�่นั้น นับเป็นก�รเพิ่มโอก�สในก�รจำ�หน่�ยเห็ด
หอมสดจ�กเดิมที่เคยข�ยได้เฉพ�ะในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ ให้ส�ม�รถส่งเห็ดหอมสดเข้�ม�จำ�หน่�ย
ในกรุงเทพฯ และในอน�คตมูลนิธิโครงก�รหลวงมี
แผนจะนำ�ถุงไปใช้กับเห็ดชนิดอื่นต่อไป คว�มร่วมมือ
ระหว่�ง สวทช. และมูลนิธิโครงก�รหลวง ประสบ
คว�มสำ�เร็จส�ม�รถต่อยอดง�นวิจัยในห้องทดลอง
สู่ก�รค้�พ�ณิชย์ ที่ช่วยยกระดับคุณภ�พสินค้� เพิ่ม
โอก�ส และยืดระยะเวล�ก�รข�ยเห็ดหอมสดให้
เกษตรกร
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ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรแบบพกพา (FAARMis)

FAARMis เป็นผลง�นวิจัยและพัฒน�ของ
เนคเทค สวทช. ภ�ยใต้โครงก�รระบบขึ้นทะเบียน 
เกษตรกรอเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่สนบัสนนุก�รเกษตรไทย  
(ระยะที่ 2) FAARMis (ชื่อเดิม TAMIS) เป็น
แอพพลิเคชันสำ�หรับใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วย 
สม�รท์โฟน/แทบ็เล็ตแอนดรอยด์ ทีส่�ม�รถเชือ่มโยง 
กับฐ�นข้อมูลทะเบียนบุคคลของกรมก�รปกครอง 
และฐ�นข้อมูลที่ดินของกรมที่ดิน ส�ม�รถใช้ง�น
ร่วมกับเครื่องอ่�นบัตรประจำ�ตัวประช�ชนแบบ 
สม�รท์ก�รด์ และว�ดขอบเขตเอกส�รสทิธิ ์พรอ้มว�ด
แปลงกจิกรรมท�งก�รเกษตรบนแผนทีกู่เกิล (Google 
maps) อีกท้ังมีระบบตรวจสอบข้อมูลต�มเงื่อนไข 
ก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี พ.ศ. 2559 ในปี 
งบประม�ณ 2559 ในส่วนของก�รเชื่อมโยงข้อมูล
คณะวิจัยเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูล 
กจิกรรมก�รเกษตร ขอ้มูลสม�ชกิครัวเรือน และขอ้มลู 
ก�รใช้ท่ีดิน จ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร และกรมประมง  
เข้�ม�ท่ีระบบคล�วด์ภ�ครัฐ ออกแบบและพัฒน�

เว็บไซต์ www.faarmru.in.th ที่ส�ม�รถประมวลผล
ข้อมูลเกษตรกรขน�ดใหญ่ และแสดงผลข้อมูลสถิติ
ในมุมมองต่�งๆ บนเว็บไซต์ได้ อ�ทิ สถิติต�มเขต
พื้นที่ภูมิศ�สตร์ เขตพื้นที่ชลประท�น ก�รถือครอง
ที่ดิน พืชเศรษฐกิจที่ขึ้นทะเบียน (ข�้ว ข�้วโพด อ้อย  
มันสำ�ปะหลัง ย�งพ�ร�) ประเภทเอกส�รสิทธิที่
นำ�ม�ขึ้นทะเบียน เป็นต้น ในส่วนของก�รใช้ง�น
แอปพลิเคชัน FAARMis เปล่ียนชื่อแอปพลิเคชัน
จ�ก FAARM-TAMIS เป็น FAARMis ที่ส�ม�รถ
ด�วน์โหลดได้จ�ก Play Store และถ่�ยทอดคว�ม
รู้ก�รใช้ง�น FAARMis ผ่�นก�รจัดฝึกอบรมให้กับ 
เจ�้หน�้ทีส่ำ�นกัสง่เสรมิและพฒัน�ก�รเกษตร จำ�นวน 
9 เขต (ชัยน�ท ร�ชบุรี ระยอง ขอนแก่น สงขล� 
เชียงใหม่ นครร�ชสีม� สุร�ษฎ์ธ�นี และพิษณุโลก) 
จำ�นวน 1,049 ร�ย

์
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ระบบบูรณาการข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก (What2Grow)

What2Grow เปน็ผลง�นวิจัยและพฒัน�ภ�ยใต้ 
โครงก�รบูรณ�ก�รข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร
ใช้ประโยชน์ที่ดินด้�นก�รเกษตร What2Grow เป็น 
ระบบบูรณ�ก�รข้อมูลเก่ียวกับก�รกำ�หนดพ้ืนท่ีเพ�ะปลูก 
ที่เหม�ะสมจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ทั้งจ�กภ�ครัฐและ 
ภ�คเอกชน อ�ท ิขอ้มูลแผนที ่ขอ้มลูก�รผลติ ผลผลติ  
สภ�พพื้นดิน ข้อมูลก�รใช้ประโยชน์ที่ดินในก�ร 
เพ�ะปลูก ข้อมูลเชิงเศรษฐศ�สตร์ด้�นร�ค� แหล่ง 
รับ ซ้ือ  และเค ร่ือง มือสร้ � งแบบจำ �ลองท�ง
คณิตศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
ขน�ดใหญ่เพื่อสร้�งโมเดลแนะนำ�พืชทดแทนให้
เกษตรกร ส�ม�รถวิเคร�ะห์และพัฒน�เป็นแบบ
จำ�ลองในก�รโซนนิ่งภ�คก�รเกษตรที่เหม�ะสม 
ส�ม�รถบรหิ�ร จดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ตแิละบรหิ�ร
ผลผลิตได้ดีขึ้นอันเป็นผลให้เกษตรกรมีร�ยได้ที่ 
สูงขึ้น ปีงบประม�ณ 2559 คณะวิจัยได้พัฒน�ระบบ 
What2Grow เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้ประโยชน์
ที่ดินด้�นก�รเกษตรในพื้นที่ปลูกข้�วเพิ่มเติมจ�ก

จังหวัดนำ�ร่อง (กำ�แพงเพชร) อีก 16 จังหวัด ได้แก่ 
พระนครศรอียธุย� อ�่งทอง นครน�ยก นครปฐม ตรงั 
สงขล� จันทบรุ ีเลย มกุด�ห�ร ขอนแกน่ นครร�ชสมี� 
ยโสธร ลำ�พูน พะเย� และเพชรบูรณ์ รวมทั้งบูรณ�
ก�รฐ�นข้อมูลจ�กทุกหน่วยง�นในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นระบบ Agri-Map Online ที่ส�ม�รถ
แสดงผลเป็นแผนที่เกษตรครบทั้ง 77 จังหวัด เพ่ือ 
ก�รบริห�รจัดก�รเชิงรุก สำ�หรับใช้เป็นเครื่องมือ 
บริห�รจัดก�รก�รเกษตรอย่�งมีประสิทธิภ�พครอบคลุม 
ทุกพื้นที่ โดยส�ม�รถเข้�ใช้ง�นระบบได้ที่ http://
www.what2grow.in.th
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สัณฐานวิทยาของกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าในภาคเหนือ

ปัจจัยสำ� คัญในก�รฟื้นฟูป่ � โดยใช้พรรณไม้  
ท้องถิ่นจำ�เป็นต้องรวบรวมข้อมูลนิเวศวิทย�ของ
พรรณไม้ยืนต้นจำ�นวนม�ก ทั้งก�รศึกษ�ชีพลักษณะ
วิทย� (Phenology) ก�รศึกษ�ก�รงอกของเมล็ด  
ก�รศกึษ�ก�รเจรญิเตบิโตของตน้กล�้ในเรอืนเพ�ะชำ� 
และในแปลงปลูกป่� และก�รศึกษ�ลักษณะท�ง
สัณฐ�นวิทย�ของผลและเมล็ด ข้อมูลเหล่�นี้ใช้ ใน
ก�รว�งแผนก�รเก็บเมล็ดและผลิตกล้�ไม้ท่ีสำ�คัญ
ที่ใช้ ในก�รคัดเลือกพรรณไม้สำ�หรับก�รฟื้นฟูป่� 
อย่�งไรก็ดีข้อมูลเหล่�นี้ยังไม่สมบูรณ์ ยังข�ดข้อมูล
สำ�คัญท�งด้�นสัณฐ�นวิทย�ของต้นกล้� ดังน้ันฝ่�ย
บริห�รคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) สวทช. 
จึงสนับสนุนทุนวิจัยให้กับคณะวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ดำ�เนินโครงก�รศึกษ�วิจัยและรวบรวม
ข้อมูลด้�นนิเวศวิทย�ของกล้�ไม้ ในพื้นที่ภ�คเหนือ 
โดยเฉพ�ะลักษณะสัณฐ�นวิทย�ของกล้�ไม้ ให้มี
คว�มสมบูรณ์ในทุกด้�น เพื่อใช้สำ�หรับก�รคัดเลือก
เป็นพรรณไม้ โครงสร้�งในป่�ท�งภ�คเหนือของ

ประเทศไทย ผลศึกษ�ลักษณะท�งสัณฐ�นวิทย�ของ
ต้นกล�้ จำ�นวน 119 ชนิด มีก�รบันทึก จัดทำ�รูปภ�พ
ของต้นกล้�ในแต่ละช่วงอ�ยุแสดงก�รเจริญเติบโต
และร�ยละเอียดของต้นกล้� ซึ่งง�นวิจัยในลักษณะ
น้ีถือว่�เป็นง�นวิจัยบุกเบิกและเป็นองค์คว�มรู้ใหม่ 
ที่ยังไม่มีก�รดำ�เนินง�นม�ก่อนทั้งในประเทศและ
ต่�งประเทศ ก�รระบุชนิดพรรณไม้โดยใช้ต้นกล้�มี
คว�มสำ�คัญในก�รฟื้นฟูป่� และช่วยให้ก�รฟื้นฟูป่�
ไมม้ปีระสทิธภิ�พม�กขึน้ เพร�ะบ�งครัง้ในก�รสำ�รวจ
พรรณไม้ในแปลงปลูกป่�มีชนิดพรรณไม้ที่ไม่ได้ปลูก
กระจ�ยเข้�ม�ในแปลงปลูกป่�ด้วย ซึ่งลักษณะท�ง
สัณฐ�นวิทย�ของต้นกล�้ไม้บ�งชนิดมีคว�มแตกต่�ง
กบัตน้แมอ่ย�่งสิน้เชงิ ถ�้ไมม่ขีอ้มลูท�งสณัฐ�นวทิย�
ต้นกล้�ของพรรณไม้เหล่�น้ันอ�จทำ�ให้ก�รจำ�แนก
ชนิดผิดพล�ดได้
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งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ซิลิกาแอโรเจลจากขี้เถ้าแกลบ

ประเทศไทยมีจำ�นวนผู้ผลิตไฟฟ้�พลังง�นหมุนเวียน 
ขน�ดเลก็ม�ก (Very Small Power Producer: VSPP) 
ที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในก�รผลิตกระแสไฟฟ้�เพิ่ม 
ม�กข้ึน โดยข้ีเถ้�แกลบท่ีเป็นส่วนเหลือจ�กก�รเผ�ไหม้ 
ของโรงไฟฟ�้ถอืเปน็วตัถดุบิทีม่ศีกัยภ�พท�งเศรษฐกจิ
ทีจ่ะนำ�ไปพฒัน�เปน็ผลติภณัฑท์ี่ใชซ้ลิกิ�เปน็วัตถุดบิ 
ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์หรือวัสดุจ�กซิลิก�ที่มีคว�ม 
น่�สนใจคือ ซิลิก�แอโรเจล ที่เป็นวัสดุที่เป็นฉนวน
คว�มร้อนที่ดีที่สุด และเป็นวัสดุของแข็งที่มีคว�ม 
หน�แน่นน้อยที่สุด (มีน้ำ�หนักเบ�) ดังนั้น สวทช. 
โดยฝ่�ยบริห�รจัดก�รคลัสเตอร์และโปรแกรม
วิจัย (CPMO) จึงสนับสนุนก�รศึกษ�ในโครงก�ร 
ซิลิก�แอโรเจลจ�กขี้เถ้�แกลบ: ฉนวนกันคว�มร้อน
เพื่อก�รประหยัดพลังง�น ให้กับคณะผู้วิจัยจ�ก
สถ�บันนวัตกรรมก�รเรียนรู้ มห�วิทย�ลัยมหิดล  
เพื่อสังเคร�ะห์ซิลิก�แอโรเจลจ�กข้ีเถ้�แกลบ และ
ประยุกต์ใช้ซิลิก�แอโรเจลทำ�เป็นฉนวนกันคว�มร้อน  

โดยก�รวิจัยน้ีสังเคร�ะห์ซิลิก�แอโรเจลออกม�  
2 รูปแบบคือ เป็นแผ่นฉนวนคว�มร้อนจ�กซิลิก�แอโรเจล  
(silica aerogel blanket) และซิลิก�แอโรเจลที่มี
ลักษณะเป็นผง (silica aerogel powder) ซึ่งส�ม�รถ
นำ�ไปใช้กับง�นได้หล�กหล�ยรูปแบบ ทั้งนี้วิธีก�ร 
ที่ผู้วิจัยพัฒน�ขึ้นส�ม�รถลดต้นทุนในก�รผลิต
ซิลิก�แอโรเจลได้ม�กกว่� 10 เท่�ของร�ค�ข�ยใน 
ต่�งประเทศ และวัตถุดิบที่ใช้ ในก�รผลิตส�ม�รถ 
ห�ได้ ในประเทศไทย และมีปริม�ณเพียงพอและ
พร้อมใช้สำ�หรับก�รผลิตในระดับอุตส�หกรรม 
ปีงบประม�ณ 2559 ได้ถ�่ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิต
ซิลิก�แอโรเจลจ�กข้ีเถ้�แกลบให้กับบริษัทเอกชน 
จำ�นวน 3 ร�ย อีกทั้งทั้ง 3 บริษัทยังร่วมจัดตั้งโรงง�น
ตน้แบบเพือ่ผลติซลิกิ�แอโรเจลในระดบัอตุส�หกรรม
รว่มกบัมห�วทิย�ลยัมหดิลอกีดว้ย จ�กก�รดำ�เนนิง�น

ดังกล�่วก่อให้เกิดมูลค�่ก�รลงทุนเพิ่ม 2 ล�้นบ�ท
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ปั๊มสูบน้ำาพลังแสงอาทิตย์

เนคเทค สวทช. วิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีสูบน้ำ�
แบบประหยัด Solar Inverter Pump หรือปั๊มสูบน้ำ�
พลังแสงอ�ทิตย์ ด้วยระบบ Maximum Power Point 
Tracking (MPPT) ช่วยประหยัดและลดต้นทุนในก�ร
ใชพ้ลงัง�น อินเวอร์เตอร์ปัม๊น้ำ�ทีพ่ฒัน�ขึน้เพิม่ระบบ 
MPPT ท่ีมีคว�มส�ม�รถจัดก�รพลังง�นแบบห�จุด
ก�รถ่�ยทอดพลังง�นสูงสุดในแต่ละช่วงแสงเพื่อให้
ปั๊มน้ำ�ทำ�ง�นได้ดีที่สุดที่คว�มเข้มแสงหนึ่งๆ โดยตัว
อินเวอร์เตอร์ได้รับก�รออกแบบให้มีคว�มเหม�ะสม
ตอ่ก�รนำ�ไปใชง้�นกล�งแจง้ดว้ยมรีะบบปอ้งกันคว�ม
เสยีห�ยจ�กฟ�้ผ�่ก�รกนัฝุน่กนัน้ำ�ต�มม�ตรฐ�น IP55 
อีกทัง้ไมจ่ำ�เปน็ตอ้งใชร้ว่มกบัแบตเตอรี ่ส�ม�รถนำ�ไป
ขบัมอเตอรแ์บบ PSC ได้ต้ังแต่ 0.5-3 แรงม้� และมใีห้
เลอืกใชง้�นในทอ้งตล�ดไดห้ล�ยรปูแบบหล�ยขน�ด 
ทัง้กำ�ลงัดดูหรอืสง่ (Head) และอตัร�ก�รไหล (Flow) 
ปั๊มสูบน้ำ�พลังแสงอ�ทิตย์ ส�ม�รถปั๊มน้ำ�จ�กแหล่ง
น้ำ�หลักเข้�สู่บ่อพักน้ำ�หรือคลองส่งน้ำ�ย่อยในพื้นที่ ที่

ส�ยไฟฟ้�เข้�ถึงได้ย�ก รวมถึงแนวโน้มร�ค�น้ำ�มัน 
สำ�หรบัขับเคลือ่นปัม๊น้ำ�ทีส่งูข้ึน แผงโซล�่ที่ใชร้ว่มกบั
อินเวอร์เตอร์น้ีใช้จำ�นวนแผงน้อยกว่�อินเวอร์เตอร์
ทั่วไปในท้องตล�ด ทำ�ให้ประหยัดค�่ใช้จ่�ยของระบบ
ลงและก�รพฒัน�แผงโซล�่มแีนวโนม้ของเทคโนโลยี
สูงข้ึนขน�ดแผงเล็กลง และห�กผลิตในปริม�ณสูง
ต้นทุนก็จะลดลงต�มไปด้วย ทั้งนี้ ปั๊มสูบน้ำ�พลังแสง
อ�ทิตย์ได้นำ�ม�ทดสอบใช้ง�นในโครงก�รทำ�น� 1 ไร่
ได้เงิน 1 แสน ในพื้นที่อำ�เภอล�ดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทมุธ�น ีทีด่ำ�เนนิก�รโดยมห�วทิย�ลยัหอก�รค�้ไทย 
และหอก�รค�้ไทย เป็นก�รช่วยลดต้นทุนในก�รผลิต 
แก่เกษตรกร ที่ทำ�เกษตรกรรมในพื้นที่ซึ่งจำ�เป็น
ต้องก�รผันน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�หลักเข้�สู่บ่อพักน้ำ�
หรือเข้�พื้นที่เพ�ะปลูกโดยตรง นอกจ�กนี้มีก�ร
อนญุ�ตใหบ้รษิทัเอกชนใชส้ทิธใินผลง�นวจิยัตน้แบบ 
อินเวอร์เตอร์สำ�หรับปั๊มน้ำ�จ�กเซลล์แสงอ�ทิตย์ 
หล�ยกำ�ลังขับในเชิงพ�ณิชย์แล้ว จำ�นวน 2 บริษัท
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ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน

เนคเทค สวทช. ร่วมกับก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) พัฒน�ระบบตรวจวัดข้อมูล
ระยะไกลด้�นคว�มปลอดภัยเข่ือน (Dam Safety 
Remote Monitoring System: DS–RMS) หรือระบบ
ตรวจสุขภ�พเขื่อน ที่ส�ม�รถแจ้งเตือนและเฝ�้ระวัง
เมื่อเกิดคว�มผิดปกติ เสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่นด้�น 
คว�มม่ันคงปลอดภัยของเข่ือน กฟผ. 14 แห่งท่ัวประเทศ  
ระบบตรวจสุขภ�พเขื่อนพัฒน�ให้ส�ม�รถสื่อส�ร
ขอ้มลูจ�กเครือ่งมอืวดัต�่งๆ แบบอัตโนมติั ทัง้เครือ่งมอื 
วดัพฤตกิรรมเขือ่น แผน่ดนิไหว และน้ำ�หล�ก ทีต่ดิตัง้
ไวท้ีเ่ขือ่นและรอบอ�่งเกบ็น้ำ� ไปยงัระบบคอมพวิเตอร์
แม่ข่�ยเพื่อนำ�ข้อมูลเข้�ม�ประมวลผลห�สถ�นะ
คว�มปลอดภัยเขื่อนด้วยระบบเสมือนผู้เชี่ยวช�ญ  
(Expert system) ที่จะช่วยค�ดก�รณ์ส�เหตุของ 
คว�มผิดปกติได้ โดยจะแจ้งสถ�นะคว�มปลอดภัย
เขื่อนผ่�นโปรแกรมในรูปแบบ Web Application  
ท�งหน้�จอเว็บไซต์ที่พัฒน�ข้ึน พร้อมทั้งแจ้งเตือน

ผ�่นท�ง SMS และ E-mail ไปยงัเจ�้หน�้ทีผู่เ้กีย่วขอ้ง 
ทร�บ ห�กพบคว�มผดิปกตขิึน้ ผูร้บัผดิชอบจะส�ม�รถ 
ออกไปดำ�เนินก�รตรวจสอบและแก้ไขได้ทันก�รณ์ 
พร้อมทั้งแจ้งผู้บริห�รของ กฟผ. เพื่อสื่อส�รให้แก่
ส�ธ�รณชนได้รับทร�บ ระบบตรวจสุขภ�พเข่ือนที่
เกิดขึ้นจ�กก�รทำ�ง�นร่วมกันนี้ เป็นก�รปรับปรุง
เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมและสร้�งอุปกรณ์ ใหม่เสริม 
พรอ้มพฒัน�โปรแกรมคอมพวิเตอร์ใหม้คีว�มทนัสมยั 
ตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ ใช้ง�นได้ม�กขึ้น ซึ่ง 
ทีมวิจัยและพัฒน�เชื่อมั่นว่� ระบบจะส�ม�รถ 
ตอบสนองตอ่ก�รเฝ�้ระวงัและก�รตรวจสอบสขุภ�พ
เข่ือนได้เป็นอย่�งดี ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้กับเขื่อน
ขน�ดใหญ่ทั้งในประเทศและในกลุ่มภูมิภ�คอ�เซียน
ได้ในอน�คต ท้ังน้ี เนคเทค สวทช. ได้จัดพิธีส่งมอบระบบ 
ตรวจสขุภ�พเขือ่นใหก้บั กฟผ. เมือ่วนัที ่27 กนัย�ยน 
2559 ณ สำ�นักง�นใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี
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ระบบตรวจวัดระดับตะกอนอัตโนมัติ

กระบวนการผลิตน้ำ�ประป�ของก�รประป�
นครหลวง (กปน.) ประกอบด้วยกระบวนก�รต่�งๆ 
ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนที่มีคว�มสำ�คัญในก�รปรับปรุง
คุณภ�พน้ำ� คือ ก�รตรวจวัดปริม�ณตะกอนจ�กถัง
น้ำ�ดบิทกุๆ 3 ชัว่โมง โดยกระบวนก�รตรวจวดัปรมิ�ณ
ตะกอนแต่ละครั้ง พนักง�นจะต้องเดินท�งไปยังถัง
น้ำ�ดิบเพื่อเปิดว�ล์วน้ำ� แล้วทำ�ก�รเก็บตัวอย่�งน้ำ�ใน
แต่ละชั้น (5 ชั้น) ของถังน้ำ�ดิบไว้ในกระบอก จ�กนั้น
รอประม�ณ 5 น�ที เพื่อให้น้ำ�ในกระบอกตกตะกอน 
เสร็จแล้วจึงวัดปริม�ณตะกอนโดยดูจ�กสเกลของ
กระบอก ทำ�ให้ก�รตรวจวัดระดับตะกอนในถังน้ำ�ดิบ
ท้ังหมดใช้เวล�ม�ก ด้วยเหตุนี้ เนคเทค สวทช. จึง
พัฒน�ระบบตรวจวัดระดับตะกอนอัตโนมัติขึ้น เพื่อ
ช่วยให้กระบวนก�รตรวจวัดฯ มีคว�มสะดวก ถูกต้อง 
แม่นยำ� ลดต้นทุน และเวล� รวมทั้งลดอันตร�ยที่
อ�จเกิดขึ้นกับพนักง�นสำ�หรับก�รตรวจวัดในเวล� 
กล�งคืน โดยระบบฯ ส�ม�รถเชื่อมต่อเพื่อรับคำ�สั่ง

และส่งข้อมูลกับระบบตรวจสอบและวิเคร�ะห์ข้อมูล
ภ�ยในของ กปน. และส�ม�รถอ่�นค่�ตะกอนได้
แม่นยำ�เทียบเคียงได้กับวิธีที่ กปน. ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
(± รอ้ยละ 3) ส�ม�รถบนัทกึรปูภ�พผลก�รตรวจสอบ 
ไดเ้ปน็เวล� 60 วนั และตัง้เวล�ในก�รเริม่ตรวจสอบได้  
ส�ม�รถใช้ง�นได้ในสภ�พก�รใช้ง�นจริง โดยใช้ง�น 
กล�งแจ้งในโรงผลิตน้ำ�บ�งเขน และส�ม�รใช้ง�น 
ได้ดีตรงต�มคว�มต้องก�ร อีกทั้งไม่ต้องทำ�ก�รบำ�รุง 
รกัษ�บอ่ย ก�รตรวจวัดระดบัตะกอนส�ม�รถตรวจวดั 
ระดับตะกอนได้ทุกๆ 1 ชั่วโมง ทำ�ให้ก�รประป�
นครหลวงมีข้อมูลตะกอนที่ละเอียดครบถ้วนม�ก 
ยิ่งขึ้น นอกจ�กนี้มีก�รว�งแผนในก�รส่งเข�้ประกวด
ร�งวัลสิ่งประดิษฐ์ของก�รประป�นครหลวง รวมถึง
กำ�ลังดำ�เนินก�รเพื่อขย�ยผลติดต้ังเคร่ืองตรวจวัด
ระดับตะกอนอัตโนมัติสำ�หรับถังน้ำ�ดิบอื่นๆ ต่อไป
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เครื่องตรวจวัดเสียงน้ำารั่วแบบพกพา

น้ำาสูญเสียเป็นปัญห�สำ�คัญในก�รบริห�รก�รผลิต
และสูบจ่�ยน้ำ�ของหน่วยง�นให้บริก�รน้ำ�ประป� 
ก�รลดน้ำ�สูญเสียมีหล�ยวิธี อ�ทิ ก�รส่งเจ้�หน้�ที่
ไปสำ�รวจพื้นที่ที่ค�ดว่�มีน้ำ�ร่ัว โดยก�รฟังเสียงท่อ
น้ำ�รั่วใต้ผิวดิน ซึ่งจำ�เป็นต้องอ�ศัยบุคล�กรที่มีคว�ม
เชี่ยวช�ญในก�รฟังเสียงและส�ม�รถแยกแยะ
สัญญ�ณท่อร่ัวได้ดี ปัญห�สำ�คัญคือ ก�รถ่�ยทอด
องค์คว�มรู้ไปยังบุคล�กรอื่นน้ันทำ�ได้ย�ก เน่ืองจ�ก
คว�มเช่ียวช�ญก�รฟังและแยกแยะเสียงน้ำ�รั่วจะฝัง
ลึกในตัวบุคคล นอกจ�กนั้นเครื่องมือที่มีจำ�หน�่ยอยู่
ในปัจจุบันเป็นเพียงเคร่ืองรับ ขย�ย กรองสัญญ�ณ
เสียงน้ำ�ร่ัว และแสดงผลเป็นคว�มดังเท่�นั้น ไม่มี
คุณลักษณะที่ช่วยตัดสินใจว่�เสียงที่ผู้ ใช้ง�นฟังอยู่
นั้นเป็นเสียงน้ำ�รั่วหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยเนคเทค 
สวทช. จงึพฒัน�เครือ่งตรวจวดัเสยีงน้ำ�รัว่แบบพกพ� 
ที่ทำ�หน้�ที่ตรวจจับและวิเคร�ะห์เสียงน้ำ�รั่วของท่อ
จ�่ยน้ำ�ใตด้นิ ประกอบดว้ยไมโครโฟนทีอ่อกแบบพเิศษ
เพือ่ตรวจจบัเสยีงทีผ่วิดนิ และโปรแกรมก�รวเิคร�ะห์

สเปกตรัมเชิงคว�มถ่ี และปัญญ�ประดิษฐ์ทำ�หน้�ที่
วิเคร�ะห์สัญญ�ณเสียงและประเมินคว�มน่�จะเป็น
ของเสยีงน้ำ�รัว่ ทีท่ำ�ง�นบนอปุกรณค์อมพิวเตอรแ์บบ
พกพ� iPad เพือ่ลดข้อจำ�กัดของก�รตรวจวดัแบบเดมิ 
เช่น คว�มล้�ของประส�ทหูและสมองมนุษย์เมื่อฟัง
เสียงต่อเน่ืองเป็นเวล�น�น เป็นต้น จุดเด่นที่สำ�คัญ
คือ ก�รอธิบ�ยคว�มแตกต่�งของเสียงส�ม�รถทำ�ได้
โดยก�รใช้แผนภ�พแถบคว�มถี่ ทำ�ให้ก�รถ่�ยทอด
คว�มรูเ้กีย่วกบัก�รแยกแยะเสยีงทอ่รัว่ใหก้บับคุล�กร
อื่นเป็นไปด้วยคว�มสะดวกยิ่งขึ้น นอกจ�กนั้นเครื่อง
ตรวจวัดเสียงน้ำ�รั่วแบบพกพ�ส�ม�รถตรวจจับเสียง
น้ำ�ร่ัวจ�กผิวดินหล�ยประเภท เช่น คอนกรีต ดิน 
แอสฟัลท์ เป็นต้น โดยมีคว�มถูกต้องและแม่นยำ�ใน
ระดบัใกลเ้คยีงกบัผูเ้ชีย่วช�ญ (คว�มถกูตอ้งม�กกว่�
รอ้ยละ 90) ทำ�ใหเ้พิม่คว�มมัน่ใจในก�รเปดิพืน้ผวิเพือ่
ก�รซ่อมบำ�รุง โดยเนคเทคได้ส่งมอบเครื่องตรวจวัด
เสียงน้ำ�รั่วแบบพกพ� จำ�นวน 5 ชุด ให้กับก�รประป�
นครหลวง (กปน.) เรียบร้อยแล้ว
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งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและการแพทย์

สูตรครีมบำารุงผิวและเจลทำาความสะอาดผิวท่ีมีอนุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อม

เครื่องสำาอางที่มีส่วนผสมของส�รสกัดสมุนไพร
เปน็ทีน่ยิมของผูบ้รโิภค เนือ่งดว้ยคว�มเปน็ “natural” 
และ “green” ส�รสกัดมะข�มป้อมเป็นส�รสกัดที่มี
ฤทธิต์�้นอนมุลูอสิระ ยับยัง้เอนไซม์ไทโรซเินส ลดก�ร
สร้�งเม็ดสีเมล�นิน ทำ�ให้ผิวข�วกระจ�่งใส ส�รออก 
ฤทธ์ิดังกล่�วคือ กรดเอลล�จิก เป็นส�รท่ีสล�ยตัวได้ง่�ย  
และมีสมบัติคว�มมีขั้วสูง (high polarity) ส�รเหล�่นี้
จงึมแีนวโนม้เสือ่มสล�ยไดง้�่ย และไมด่ดูซมึเข�้สูช่ัน้
ผิวหนัง ดังน้ันก�รห่อหุ้มส�รสำ�คัญอยู่ในถุงอนุภ�ค
ขน�ดน�โนเมตร ส�ม�รถปกปอ้งส�รสำ�คัญใหม้คีว�ม
คงตัวม�กขึ้น และซึมเข้�สู่ชั้นผิวหนังได้ดีขึ้น นักวิจัย 
น�โนเทค สวทช. จึงวิจัยและพัฒน�อนุภ�คน�โนไนโอโซม 
กักเก็บส�รสกัดมะข�มป้อมด้วยเทคนิคน�โนแอน
แคปซูเลชั่น (nano-encapsulation) อนุภ�คน�โน
มะข�มป้อมมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดีกว่�
ส�รสกัดมะข�มป้อม ส�ม�รถลดปริม�ณก�รใช้ 
ส�รสกดัมะข�มปอ้มลงไดร้อ้ยละ 17.46 เพือ่ให้ไดผ้ล
ในก�รต้�นเอนไซม์ไทโรซิเนสที่เท่�กัน ครีมบำ�รุงผิว

และเจลล้�งหน้�ที่ผสมอนุภ�คน�โนส�รสกัดมะข�ม
ป้อม ผ่�นก�รทดสอบก�รระค�ยเคืองในอ�ส�สมัคร 
200 คน และผ�่นก�รทดสอบประสทิธศิกัย ์(efficacy)  
ในอ�ส�สมคัร 30 คน พบว่�ไมท่ำ�ใหเ้กิดก�รระค�ยเคือง  
และก�รใชผ้ลติภณัฑค์รมีบำ�รงุผวิรว่มกบัเจลล�้งหน�้
ผสมอนุภ�คน�โนส�รสกัดมะข�มป้อม ทำ�ให้ผิวข�ว
กระจ�่งใสขึ้น หลังจ�กก�รใช้ตั้งแต่ 2 ถึง 8 สัปด�ห์  
โดยค่�สีผิวในสัปด�ห์ที่ 4 ข�วขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ  
คดิเปน็รอ้ยละ 8 จ�กค�่เริม่ตน้ และส�ม�รถเพิม่คว�ม
ชุ่มชื้นผิวได้สูงสุดหลังจ�กก�รใช้เป็นเวล� 6 สัปด�ห์ 
โดยค่�คว�มชุ่มชื้นผิวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.06 จ�กค่�
คว�มชุม่ชืน้ผวิในสปัด�หเ์ริม่ตน้ ผลง�นวจิยัสตูรครมี
บำ�รุงผิวและเจลทำ�คว�มสะอ�ดผิวหนังที่มีอนุภ�ค
น�โนส�รสกดัมะข�มปอ้มไดร้บัทนุวจิยัจ�กสำ�นกัง�น
พัฒน�ก�รวิจัยก�รเกษตร (องค์ก�รมห�ชน) และมี
บริษัทเครื่องสำ�อ�งสนใจขอรับอนุญ�ตใช้สิทธิเพื่อ
ผลิตจำ�หน�่ยท�งก�รค้�แล้ว จำ�นวน 2 ร�ย
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สเปรย์นาโนอิมัลชั่นสมุนไพรไล่ยุง

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สำ�หรับป้องกันยุงซ่ึงส่วนม�ก 
เป็นกลุ่มของส�รเคมีและส�รสังเคร�ะห์ ซ่ึงส�รเหล่�น้ัน 
มีฤทธิ์ ไล่ยุ่งที่ดี อย่�งไรก็ดียังมีข้อด้อยในเร่ือง
ของผลข้�งเคียงที่อ�จเกิดกับผู้บริโภค ดังนั้นส�ร
ธรรมช�ติจึงเป็นอีกท�งเลือกหนึ่งที่เข้�ม�มีบทบ�ท
กบัผลติภณัฑป์ระเภทนี ้สเปรยน์�โนอมิลัชัน่สมนุไพร 
ไลย่งุ เปน็ผลง�นวจิยัทีน่กัวจิยัน�โนเทค สวทช. พฒัน� 
สูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงจ�กส�รสกัดธรรมช�ติ
ภ�ยใต้ก�รเตรียมในรูปแบบของน�โนอิมัลชั่น และ
พัฒน�ก�รป้องกันก�รระเหยและคุณสมบัติของ
น้ำ�มันหอมระเหย ทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑ์จ�กสมุนไพรที่ 
มีฤทธิ์ไล่ยุงในรูปแบบน�โนอิมัลชั่นแบบใส มีอนุภ�ค 
อิมัลชั่นในระดับน�โนเมตรที่ส�ม�รถกักเก็บน้ำ�มัน
ส�รออกฤทธิ์และกลิ่นได้น�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
อีกทั้งยังช่วยปกป้องคุณสมบัติของน้ำ�มันหอมระเหย 
ทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มคงตัวที่ดี มีประสิทธิภ�พ
ไล่ยุงอย่�งน้อย 3.5-4.5 ชั่วโมง ในปีงบประม�ณ 

2559 ไดถ้�่ยทอดเทคโนโลยกี�รผลติสเปรย์ไลย่งุที่ใช้
เทคโนโลยนี�โนอิมลัชัน่ใหบ้รษิทัเอกชนเพือ่ผลติและ
จำ�หน�่ยเชิงพ�ณิชย์แล้ว จำ�นวน 3 บริษัท
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สารสกัดโปรตีนกาวไหม

โปรตีนก�วไหมหรือเซริซิน (Sericin) เป็นโปรตีนที่
เคลือบบนเส้นไหม หมอนไหมจะสร้�งขึ้นม�เคลือบ
เส้นไหมเพ่ือให้เส้นไหมเก�ะตัวเป็นโครงสร้�งรัง
ไหม ในอุตส�หกรรมก�รผลิตเส้นไหม ผู้ผลิตจะส�ว
เส้นไหม และลอกก�วไหมออกให้ได้เส้นไหมนำ�ไป
ย้อมสี (ฟอกย้อม) ผลิตเป็นเส้นไหมพร้อมใช้ง�น 
ต่อไป ส่วนโปรตีนก�วไหมจะถูกกำ�จัดทิ้ง นักวิจัย
น�โนเทค สวทช. จึงพัฒน�กรรมวิธีในก�รสกัดแยก
โปรตีนก�วไหม วัตถุดิบโปรตีนก�วไหม และโปรตีน
ก�วไหมส�ยสั้น จ�กน้ำ�ต้มก�วไหมได้โปรตีนก�วไหม
ทีม่คีณุภ�พพรอ้มใช ้และมฤีทธิท์�งเวชสำ�อ�งสงู โดย
ผ่�นกรรมวิธีวิเคร�ะห์คุณภ�พท�งก�ยภ�พ เคมี และ 
ฤทธิท์�งชวีภ�พ ไดแ้ก ่มฤีทธิเ์ปน็ส�รต�้นอนมุลูอสิระ  
ยับยั้งก�รทำ�ง�นของเอนไซม์ไทโรซิเนสและเอนไซม์ 
อิล�สเทส ฤทธ์ิกระตุ้นก�รเจริญเติมโตของเซลล์ผิวหนัง  
รวมถึงก�รพัฒน�เป็นระบบนำ�ส่งโปรตีนก�วไหม
ระดับน�โนเมตรที่ยังคงสมบัติด้�นเวชสำ�อ�ง เพิ่ม
ก�รซมึซับ ก�รกระจ�ยตวั และคว�มคงตวัทีด่ขีึน้ ทัง้นี้

ภ�ยใตค้ว�มรว่มมอืกบัสำ�นักง�นพฒัน�เศษรฐกจิจ�ก
ฐ�นชีวภ�พ (องค์ก�รมห�ชน) ได้ต่อยอดร่วมพัฒน�
เป็นสูตรตำ�รับเซรั่มบำ�รุงผิวผสมอนุภ�คน�โนโปรตีน 
ก�วไหม ที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นอย�่งมีนัยสำ�คัญ โดยง�น
วิจัยนี้ ได้สร�้งมูลค�่เพิ่มโปรตีนก�วไหมที่เหลือทิ้ง ให้
เกิดประโยชน์โดยก�รวิจัยและพัฒน�ด้วยเทคโนโลย ี
ก�รสกัด และน�โนเทคโนโลยีก�รผลิตอนุภ�คห่อหุ้ม 
ระดับน�โน และพร้อมถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้กับ 
ผู้ประกอบก�รที่สนใจ
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ระบบบำาบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมแอนนิเมชั่น

โรคอัมพ�ต อัมพฤกษ์ นับเป็นโรคที่คุกค�มสุขภ�พ
ของคนไทยอันดับต้นๆ ก�รฟื้นฟูร่�งก�ยทำ�ได้ด้วย
ก�รก�ยภ�พบำ�บัดเพื่อเพิ่มคว�มแข็งแรงของกล้�ม
เนือ้ เพือ่ใหผู้ป้ว่ยส�ม�รถชว่ยเหลือตัวเองและใชช้วิีต
ประจำ�วันได้ แต่เนื่องจ�กวิธีก�รบำ�บัดในปัจจุบันไม่มี
แรงจงูใจและใชเ้วล�น�นจงึเหน็ผล และเปน็ก�รย�ก
ลำ�บ�กที่ต้องเดินท�งม�รับก�รบำ�บัดที่โรงพย�บ�ลที่
มีอุปกรณ์จำ�กัด ดังนั้น สวทช. โดยฝ�่ยบริห�รจัดก�ร
คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) จึงสนับสนุน
ทุนวิจัยแก่นักวิจัยมห�วิทย�ลัยมหิดลเพื่อวิจัยและ
พัฒน�ระบบบำ�บัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมแอนนิเม
ชั่น (ฝึกฝน) โดยมีเทคโนโลยีหลัก 3 ส่วน คือ (1) 
เซ็นเซอร์วัดก�รเคลื่อนไหวของร�่งก�ย (2) เกมแอน
นเิมชัน่ทีค่วบคมุก�รเลน่โดยสญัญ�ณก�รเคลือ่นไหว
ร่�งก�ย และ (3) ระบบติดต�มผลก�รพัฒน�ก�ร
ของผู้ป่วยจ�กก�รฝึก โดยประยุกต์ใช้ Skate Board 
สำ�หรับบำ�บัดส่วนแขนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ โดยเพิ่ม
อุปกรณ์ตรวจจับก�รเคล่ือนที่บนพื้นโต๊ะร�บและก�ร

บบีมอื สญัญ�ณทัง้ 2 ถกูใชเ้ปน็คำ�สัง่เพือ่ควบคมุเกม 
แอนนเิมชัน่ ทำ�ง�นบน Android Tablet และ Android 
TV ระบบฝึกฝนนี้ใช้สำ�หรับบำ�บัดส่วนแขนของผู้ป่วย
อมัพฤกษ ์เนน้ก�รใหผู้ป้ว่ยส�ม�รถนำ�กลบัไปใชบ้ำ�บดั
ที่บ้�น ลดจำ�นวนก�รเดินท�งม�โรงพย�บ�ล โดย
แพทย์ส�ม�รถติดต�มก�รใช้ผ่�นระบบ online เกม 
ช่วยให้ผู้ป่วยบำ�บัดด้วยคว�มเพลิดเพลินและเพ่ิม
จำ�นวนก�รฝึกก่อให้เกิดก�รบำ�บัดที่มีประสิทธิภ�พ
ม�กขึ้น อีกทั้งมีก�รต่อยอดเพิ่มฟังก์ชั่น online เพื่อ
ใหผู้ป้ว่ยไดม้กี�รสนทน� และเปน็แรงผลกัใหเ้กดิก�ร
หมั่นฝึกฝนกล้�มเนื้อด้วยคว�มสนุกสน�นจ�กเกมที่
พัฒน�ขึ้น
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ชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย

แมจ้ำ�นวนผูป้ว่ยม�ล�เรยีในประเทศไทยจะลดลง แต่
ยังพบว่�มีผู้ป่วยซ้ำ�ในทุกปีและมีก�รระบ�ดของโรค
ในพื้นท่ีทุรกันด�รของประเทศ เชื้อก่อโรคม�ล�เรีย
ที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่มีอยู่สองชนิด ห�ก
จำ�แนกชนิดของเชื้อได้ต้ังแต่แรกจะช่วยให้ก�รเฝ้�
ระวังและก�รรักษ�ทำ�ได้ดีขึ้น เชื้อก่อโรคม�ล�เรียที่
พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิดพล�สโมเดียม 
ฟัลซิพ�รัม (Plasmodium falciparum) และพล�ส 
โมเดยีม ไวแวก็ซ ์(Plasmodium vivax) ซึง่มกี�รระบ�ด
และคว�มรุนแรงของโรคม�ล�เรียที่แตกต่�งกัน  
ก�รจำ�แนกชนิดของเชื้อจึงมีคว�มสำ�คัญต่อก�ร
รักษ� และเฝ้�ระวังก�รระบ�ดในแต่ละพื้นที่เป็น
อย่�งม�กคณะวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒน�เทคนิค 
LAMP-LFD (แลมป์-แอลเอฟดี) สำ�หรับตรวจห�เชื้อ
ม�ล�เรยี พล�สโมเดยีม ฟลัซปิ�รมั และพล�สโมเดยีม  
ไวแวกซ์ ในตัวอย่�งเลือดของผู้ป่วยโรคม�ล�เรีย
ขึ้น โดยชุดตรวจห�เชื้อม�ล�เรียนี้ มีคว�มจำ�เพ�ะ
ในก�รตรวจเชื้อแต่ละชนิดสูงม�ก จึงตรวจแยกเชื้อ

ม�ล�เรียทั้งสองชนิดได้อย�่งถูกต้อง แม่นยำ� ใช้ง�น 
ได้ง่�ย ทร�บผลเร็ว โดยไม่ต้องผ่�นแล็บ หรือใช้ 
ผู้เชี่ยวช�ญ เจ้�หน�้ที่ส�ธ�รณสุขนำ�ไปใช้ทดสอบใน
พื้นที่จริงที่มีก�รระบ�ดได้ทันที ซึ่งเทคนิคน้ีใช้เวล�
ในก�รตรวจเพียง 55 น�ที ไม่ต้องอ�ศัยอุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือวิทย�ศ�สตร์ที่มีร�ค�แพง และไม่จำ�เป็น
ต้องใช้ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�ง รวมทั้งมีค่�คว�มไว  
(Sensitivity) และคว�มจำ�เพ�ะ (Specificity) ต่อเชื้อ 
ม�ล�เรียแต่ละชนิดสูงม�ก โดยเทคนิค LAMP-LFD  
สำ�หรบัตรวจห�เชือ้ม�ล�เรยี พล�สโมเดยีม ฟลัซปิ�รมั  
และพล�สโมเดียม ไวแวกซ์ ได้มีก�รย่ืนขอจด 
อนุสิทธิบัตรในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนแสวงห�ผู้รับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี
และก�รพัฒน�ให้เป็นชุดตรวจสำ�เร็จรูปที่สะดวกต่อ
ก�รใช้ง�นม�กยิ่งขึ้น รวมทั้งคณะวิจัยยังมีแผนง�น
ที่จะพัฒน�ชุดตรวจสำ�หรับเชื้อม�ล�เรียดื้อย�ต่อไป
ในอน�คตอีกด้วย
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ลูกตาเทียมไฮดรอกซีอาปาไทต์

ลูกตาเทียมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ผลิตจ�ก
ไฮดรอกซีอ�ป�ไทต์ (ส�รประกอบของแคลเซียม
ฟอสเฟตที่นิยมนำ�ม�ใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก) ที่
นำ�เข�้จ�กต�่งประเทศซึง่มรี�ค�สงูทำ�ใหผู้ป้ว่ยย�กไร้
ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รและก�รรักษ�ได้ ด้วยเหตุนี้
คณะวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงนำ�ไฮดรอกซีอ�ป�ไทต์
สังเคร�ะห์ม�ผลิตขึ้นรูปใช้เองภ�ยในประเทศ ด้วย
เทคนคิก�รขึน้รปูพรนุดว้ยโพลเีมอร์โฟมเปน็โครงร�่ง
ของลูกต�เทียม จนได้ต้นแบบลูกต�เทียมไฮดรอก 
ซอี�ป�ไทตท์ีม่คีณุสมบตัทิ�งชวีภ�พทีด่แีละปลอดภยั 
โดยนำ�ไปใช้ทดสอบในผู้ป่วย จำ�นวน 10 ร�ยที่โรง
พย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ (ปี 2554) พบว่�ส�ม�รถใช้
ก�รได้ดี ไม่มีก�รติดเชื้อ ไม่มีภ�วะแทรกซ้อน จ�ก
ผลดังกล่�วภ�ควิช�จักษุวิทย� คณะแพทยศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ได้ขอคว�มอนุเคร�ะห์
ให้เอ็มเทคผลิตลูกต�เทียมไฮดรอกซีอ�ป�ไทต์ที่มี 
คว�มพรุนตัวในช่วง 300-500 ไมโครเมตร เพื่อนำ�ไป
ใชง้�นกับผูป้ว่ยย�กไร้ไมม่เีงนิในก�รรกัษ� โดยขน�ด 

ของลกูต�ทีข่อคว�มอนเุคร�ะห์ใหผ้ลติม ี3 ขน�ด คอื 
16 18 และ 20 มิลลิเมตร ขน�ดละ 25 ลูก ดังนั้น 
คณะผู้วิจัยจึงดำ�เนินก�รปรับปรุงลูกต�เทียมจนได้ขน�ด 
ของรูพรุนอยู่ในช่วงดังกล่�วโดยใช้เทคนิคก�รข้ึนรูปพรุน 
ด้วยโพลีเมอร์โฟมเป็นโครงร่�งของลูกต�เทียม โดยเพิม่
ส�รเตมิแตง่ไบโอกล�สเซร�มกิ และส�รลดแรงตงึผวิ  
เพือ่ชว่ยเพิม่คว�มแข็งแรงและเพิม่คว�มพรนุตวัของ 
วัสดุ คณะวิจัยได้ส่งมอบลูกต�เทียมไฮดรอกซีอ�ป�ไทต์ 
ใหก้บัภ�ควชิ�ฯ เรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ภ�ควชิ�ฯ มหีนงัสอื 
ขอบคุณและแจ้งว่�ลูกต�เทียมท่ีได้รับคว�มอนุเคร�ะห์ 
นั้นมีลักษณะและคุณสมบัติเช่นเดียวกับลูกต�เทียม 
ทีท่ำ�จ�กปะก�รังท่ีผลิตและจำ�หน่�ยโดยบริษัทต่�งช�ติ 
ซ่ึงมีร�ค�สูง (ประม�ณ 30,000 บ�ท) จึงถือได้ว่� 
ผลจ�กก�รวิจัยและพัฒน�ลูกต�เทียมไฮดรอกซี- 
อ�ป�ไทต์ส�ม�รถช่วยทดแทนวัสดุท�งก�รแพทย์ 
ได้เป็นอย�่งดี



รายงานประจำาปี 2559

36

งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ด้านชุมชนชนบท

การพิมพ์สกรีนผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

เนื่องจากในกระบวนก�รผลิตสิ่งทอก่อนก�รทอ
ผ้�จะต้องทำ�ก�รย้อมสีเส้นด้�ย เพื่อให้เกิดสีและ
ลวดล�ยที่สวยง�ม ซึ่งส่วนใหญ่จะย้อมเส้นด้�ยด้วย
สเีคม ีแตด่ว้ยกลุม่วสิ�หกจิชมุชนตระหนกัถงึอนัตร�ย
ของสเีคมตีอ่ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค และสิง่แวดลอ้ม จงึเกดิ
คว�มสนใจในก�รนำ�สีธรรมช�ตมิ�ใชย้้อมแทน ทมีวจิยั
เอ็มเทค สวทช. นำ�องค์คว�มรู้กระบวนก�รย้อมและ
พิมพ์ (เส้นด้�ย/ผ้�) ด้วยสีธรรมช�ติม�ถ่�ยทอดแก่
กลุม่วสิ�หกจิชมุชนหม้อหอ้มทุง่เจริญยอ้มสีธรรมช�ต ิ
ตำ�บลทุ่งโฮ้ง อำ�เมือง จังหวัดแพร่ เพื่อผลิตสิ่งทอ
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (eco-textiles) และด้วย 
กลุม่วสิ�หกจิชมุชนฯ สนใจเพิม่มลูค�่ของผ�้หมอ้หอ้ม

ให้มีเอกลักษณ์และรูปแบบที่หล�กหล�ยม�กยิ่งขึ้น 
ทีมวิจัยจึงถ่�ยทอดและอบรมก�รพิมพ์ผ้�ฝ้�ยด้วย 
สีห้อมหรือคร�มจ�กธรรมช�ติ จ�กก�รถ�่ยทอดกลุ่ม
วสิ�หกจิชมุชนฯ ไดเ้รยีนรูว้ธิกี�รกอ่หมอ้หอ้มและก�ร
พมิพผ์�้ฝ�้ยดว้ยสหีอ้มหรอืคร�ม ทำ�ให้ไดผ้�้ฝ�้ยพมิพ์
และย้อมสีธรรมช�ติในรูปแบบที่หล�กหล�ยยิ่งขิ้น 
ส�ม�รถผลติสนิค�้ทีม่ลีวดล�ยเปน็เอกลกัษณเ์ฉพ�ะ
กลุ่ม สวยง�ม แตกต�่งจ�กที่เคยทำ� และมีมูลค�่เพิ่ม
ข้ึน นอกจ�กน้ีกลุ่มวิส�หกิจชุมชนฯ ได้ผลิตผ้�หม้อ
ห้อมมัดย้อมและพิมพ์สกรีนในชื่อผลง�น “วงปี” ส่ง
ประกวดผลง�นสร�้งสรรคข์องชมุชนตน้แบบสบืส�น
มรดกภมูปิญัญ�ท�งวัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสร�้งสรรค ์
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2559 ที่จัดโดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม โดยได้รับร�งวัลชุมชนต้นแบบสืบส�น
มรดกภมูปิญัญ�ท�งวัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสร�้งสรรค ์
ประจำ�ปี 2559 ระดับดีเด่น
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โลชั่นกันยุงนาโนและชีวภัณฑ์กำาจัดลูกน้ำายุงลายป้องกันไข้เลือดออกและ
ไวรัสซิก้า

กระทรวงส�ธ�รณสุขร�ยง�นว�่ตั้งแต่ต้นปี 2559  
ถึงปจัจบุนัประเทศไทยมผีูป้ว่ยตดิเชือ้ไวรสัซกิ�สะสม  
279 ร�ย แม้จะอยู่ในภ�วะควบคุมได้ แต่ด้วยคว�มรุนแรง 
ของเชือ้ไวรัสซิก�ประช�ชนจงึตอ้งตืน่ตวัและเฝ�้ระวงั
โรคอย่�งใกล้ชิด เมื่อวันที่ 28 กันย�ยน 2559 สวทช. 
ลงพื้นที่ชุมชมร่วมใจพัฒน� จังหวัดปทุมธ�นี ทำ�
กิจกรรมรณรงค์ “ยุงล�ย พ่�ยง�นวิจัย” เดินรณรงค์
เค�ะประตูบ้�นเพื่อให้ประช�ชนในพื้นที่ตระหนักถึง
ก�รป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้ไวรัสซิก้� โดย
นำ�ผลิตภัณฑ์วิจัยของ สวทช. และพันธมิตร จำ�นวน 
500 ชุด ม�รณรงค์ฯ ได้แก่ “โลชั่นกันยุงน�โน” ที่
วิจัยและพัฒน�โดยน�โนเทค สวทช. ด้วยเทคโนโลยี
ก�รกกัเกบ็ทำ�ให้ไดน้�โนอมิลัชัน่กักเก็บส�รสงัเคร�ะห์
ไอค�ริดิน ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุงได้น�นม�กกว�่ 6 ชั่วโมง 
และป้องกันยุงกัดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยไม่
ก่อให้เกิดก�รระค�ยเคืองผิวหนังของผู้ ใช้ ผ่�นก�ร
ทดสอบประสทิธภิ�พท�งชวีวเิคร�ะห์โดยสถ�บนัวจิยั
วทิย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข กรมวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย ์

กระทรวงส�ธ�รณสขุ (สธ.) และ “ชีวภณัฑก์ำ�จดัลกูน้ำ�
ยงุล�ย” ที่ไบโอเทค สวทช. สนบัสนนุคณะนกัวจิยัจ�ก
มห�วทิย�ลยัมหดิล พฒัน�ชวีภณัฑก์ำ�จัดลูกน้ำ�ยุงล�ย 
จ�กแบคทีเรียบีทีไอ (Bacillus thuringiensis subsp. 
israelensis) ที่ใช้ควบคุมและกำ�จัดลูกน้ำ�ยุงล�ยแทน
ก�รใช้ส�รเคมี โดยแบคทีเรียจะมีฤทธิ์เป็นพิษอย่�ง
เฉพ�ะเจ�ะจงกับลูกน้ำ�ยุงล�ย เมื่อลูกน้ำ�ยุงล�ยกิน
แบคทีเรียชนิดน้ีเข้�ไป จะทำ�ให้กระเพ�ะของลูกน้ำ� 
ยุงล�ยรั่วและต�ยก่อนที่จะเจริญเป็นตัวเต็มวัย ซึ่ง
แบคทีเรียบีทีไอมีประสิทธิภ�พกำ�จัดลูกน้ำ�ยุงล�ยได ้
ภ�ยใน 24 ช่ัวโมง ผ่�นก�รรับรองจ�กองค์ก�รอน�มัยโลก  
(WHO) ให้ใช้กำ�จัดลูกน้ำ�ยุงล�ยได้ มีคว�มปลอดภัย
ต่อผู้ ใช้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และปล� ไม่สะสมใน
ร่�งก�ยคน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งชีวภัณฑ์
กำ�จัดลูกน้ำ�ยุงล�ย ได้ถ่�ยทอดให้บริษัท เอกชนผลิต 
เป็นผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ชื่อ “มอสคิล (Moskil)”  
ว�งจำ�หน่�ยในท้องตล�ดแล้ว
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งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ในระบบบำาบัดน้ำาเสีย

จากก�รร่วมวิจัยและพัฒน�ส�รชีวบำ�บัดภัณฑ์ 
(Bioremediation Agent) ที่มีคุณสมบัติย่อยสล�ย
น้ำ�มันปิโตรเลียม ระหว่�ง ไบโอเทค สวทช. และ
บริษัท คีนน์ จำ�กัด ซึ่งได้รับก�รตอบรับอย่�งดีจ�ก 
ภ�คอุตส�หกรรม ท่ีนำ�ผลิตภัณฑ์ไปใช้บำ�บัดน้ำ�มัน ไขมัน  
รวมทั้งส�รอินทรีย์ต่�งๆ ในกระบวนก�รผลิตและ
บริก�ร อย่�งไรก็ต�มโรงง�นและภ�คอุตส�หกรรม
มีคว�มต้องก�รใช้ส�รชีวบำ�บัดภัณฑ์ในปริม�ณที่สูง
และตอ่เนือ่ง ทำ�ใหเ้กดิค�่ใชจ้�่ยในก�รขนสง่ส�รและ
บรรจุภัณฑ์ต่�งๆ จึงนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ระบบก�รผลิต 
หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ง่�ย สะดวก ทำ�ให้ผู้ประกอบก�ร 
ส�ม�รถผลิตส�รชีวบำ�บัดภัณฑ์ ใช้ภ�ยในสถ�น
ประกอบก�รได้เอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่�ใช้จ่�ย
ก�รขนส่ง ค่�บรรจุภัณฑ์ และค�่บริห�รจัดก�รที่เกิด
ขึ้นในโรงง�นได้ เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบ
บำ�บดัน้ำ�เสยี (Onsite Microbial Reactor: OMR) เปน็
ผลง�นคว�มร่วมมือระหว่�ง ไบโอเทค สวทช. 

และบริษัท คีนน์ จำ�กัด สำ�หรับผลิตจุลินทรีย์เพื่อใช้
บำ�บัดน้ำ�เสีย มีระบบเติมอ�ก�ศและระบบจัดก�รน้ำ�
เข้�-ออกแบบอัตโนมัติ ใช้ง�นได้ง่�ย สะดวก โดย
จุลินทรีย์ที่นำ�ม�ใช้ผ่�นก�รคัดเลือกแล้วว่�มีคว�ม
ส�ม�รถในก�รยอ่ยสล�ย ทัง้น้ำ�เสยีปกตแิละน้ำ�เสยีที่
มน้ีำ�มนัหรอืไขมนัเปน็องคป์ระกอบ เครือ่ง OMR น้ีจะ
ใชร้ะยะเวล�เลีย้งเชือ้จลุนิทรยีเ์พยีง 24 ชัว่โมงเท�่นัน้ 
ในเบือ้งตน้ไดม้กี�รทดสอบเตมิจลุนิทรยีท์ีผ่ลติไดจ้�ก
เครือ่ง OMR นี ้ลงในบอ่บำ�บดัน้ำ�เสยีแบบเตมิอ�ก�ศ 
พบว่�ส�ม�รถเพิม่ประสิทธิภ�พในก�รบำ�บดัน้ำ�เสียให้
ส�ม�รถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยมีค่�ต�มเกณฑ์
ม�ตรฐ�นน้ำ�ทิ้งของกรมโรงง�น บริษัท คีนน์ จำ�กัด 
ถือเป็นตัวอย่�งธุรกิจชีวภ�พยุคใหม่ที่มีก�รทำ�ธุรกิจ
จ�กฐ�นคว�มรูท้�งเทคโนโลยชีวีภ�พ โดยรว่มวจิยักบั 
ไบโอเทค สวทช. ม�เป็นเวล�น�นกว�่ 6 ปี ปัจจุบัน
บริษัทได้รับสิทธิในเทคโนโลยีก�รผลิตเครื่อง OMR 
เพื่อก�รพ�ณิชย์แล้ว
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ถ้วยทนไฟอุณหภูมิสูงผลิตจากกากของเสียอุตสาหกรรมอ ลูมิเนียม

เบา้อ ลมิูน�เปน็ผลติภณัฑ์วสัดทุนไฟทีส่�ม�รถใชง้�น
ไดท้ีอ่ณุหภมูสิงู เปน็ผลติภณัฑท์ีม่คีว�มสำ�คญัม�กใน
กระบวนก�รผลิตที่ใช้คว�มร้อนสูงของอุตส�หกรรม 
หล�ยชนดิ เชน่ เหลก็ เหลก็กล�้ อญัมณ ีเครือ่งประดบั  
และแก้ว เป็นต้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เบ้�อ ลูมิน� 
ยังต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศปีละจำ�นวนม�ก และ 
มรี�ค�แพง (500-1,000 บ�ท/ถ้วย) ซึง่เปน็ก�รสญูเสยี 
เงนิตร�ออกต่�งประเทศเปน็จำ�นวนไมน้่อยในแตล่ะป ี 
ด้วยเหตุนี้ เอ็มเทค สวทช. จึงพัฒน�สูตรที่ใช้ ใน 
ก�รผลิตถ้วยทนไฟที่ส�ม�รถทนคว�มร้อนได้สูง 
ไม่น้อยกว่� 1,400-1,500 องศ�เซลเซียส เพื่อนำ�ไป
ใช้ง�นสำ�หรับหลอมแก้ว หรือง�นอ่ืนๆ ในลักษณะ
ใกล้เคียงกัน เป็นก�รผลิตถ้วยทนไฟที่มีเป้�หม�ย
เพื่อทดแทนก�รนำ�เข้�กลุ่มผลิตภัณฑ์เซร�มิกทนไฟ
ทีม่อี ลมูน่ิ�เปน็สว่นผสม นอกจ�กนีย้งัมเีป�้หม�ยเพือ่
ช่วยเพิ่มมูลค่�และลดปัญห�ในก�รจัดก�รของเสีย 
จ�กอุตส�หกรรมอ ลูมิเนียมในประเทศซึง่มีปริม�ณม�ก  

โดยส่งเสริมให้มีก�รนำ�ม�ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในก�ร
ผลิตถ้วยทนไฟอุณหภูมิสูง ซึ่งจะช่วยลดปริม�ณ 
ก�รนำ�เข้�อ ลูมิน่�สำ�หรับผู้ผลิตถ้วยทนไฟ และเพ่ิมมูลค่� 
ของเสยีสำ�หรบัผูป้ระกอบก�รอตุส�หกรรมอ ลมูเินยีม
ได้ ปีงบประม�ณ 2559 ได้อนุญ�ตให้บริษัทเอกชน
ใช้สิทธิในผลง�นวิจัยในเชิงพ�ณิชย์ โดยถ้วยทนไฟที่
ผลติจ�กก�กของเสยีอตุส�หกรรมอ ลมูเินียมมตีน้ทนุ
วัตถุดิบ 6.12 บ�ท/กิโลกรัม ซึ่งถูกกว�่ต้นทุนวัตถุดิบ
ของถ้วยอะลูมิน�่ในท้องตล�ดถึงร้อยละ 85 มีคว�ม
ทนต่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันที่ 200 องศ�
เซลเซยีส และนำ�ไปใชง้�นไดท้ีอ่ณุหภมูสิงูโดยไมแ่ตก
ร้�ว ยุบตัว หรือหลอมละล�ย รวมทั้งส�ม�รถขึ้นรูป
เป็นภ�ชนะหรือรูปร่�งต่�งๆ เพื่อนำ�ไปใช้ง�นอ่ืนที่มี
ลักษณะเดียวกันได้อีกด้วย
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การปรับปรุงการผลิตยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�
กระบวนก�รผลิตย�อมแก้ไอตร�ตะข�บ 5 ตัว ซึ่ง
เกดิจ�กทีก่�รผลติของบรษิทั ห�้ตะข�บ (ซมิเทยีนฮอ้)  
จำ�กัด เป็นรูปแบบด้ังเดิมอ�ศัยประสบก�รณ์แบบ
สมัยเก่� ไม่ได้นำ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีม�ใช้
ในก�รตรวจวิเคร�ะห์ โดยบริษัทฯ มีคว�มห่วงใยและ
ใส่ใจในเรื่องคว�มคงที่ของก�รผลิตและสรรพคุณย� 
ให้มีคว�มคงท่ีและต้องก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตม�กข้ึน  
ซึ่งเป็นที่ม�ของคว�มร่วมมือวิจัยกับไบโอเทค สวทช.  
ท่ีเข้�ไปช่วยพัฒน�ต้ังแต่กระบวนก�รต้ังต้นในก�รตรวจสอบ 
วัตถุดิบท่ีใช้ ในก�รผลิตว่�ยังมีส�รสำ�คัญของตัวย� 
คงทีห่รอืไมเ่พือ่ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีม่คุีณภ�พสม่ำ�เสมอ 
ไบโอเทค สวทช. ใช้ประโยชน์จ�กจุลินทรีย์และฐ�น 
คว�มรู้ด้ �นเทคโนโลยีชีวภ�พในก�รปรับปรุง
กระบวนก�รผลติทำ�ใหส้�ม�รถลดระยะเวล�ก�รผลติ 
ย�อมแก้ไอจ�กเดิมที่ใช้เวล�ก�รผลิต 25-30 วัน 
ลดเหลือ 15-18 วัน ทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถเพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รผลิตได้ เนื่องจ�กปัจจุบันกำ�ลังก�ร 
ผลติไมเ่พยีงพอตอ่คว�มตอ้งก�รของตล�ด นอกจ�ก 
นี้ยังช่วยให้คุณภ�พของผลิตภัณฑ์มีคว�มคงที่ทั้งใน 
ด้�นส�รสำ�คัญหรือส�รออกฤทธ์ิท�งย� ลักษณะเน้ือย�  
รวมทั้งรสช�ติของย� ทั้งนี้ก�รร่วมมือกับไบโอเทค 
สวทช. ช่วยให้ออเดอร์สินค้�ของบริษัทฯ ที่ติดลบอยู่ 
ลดลง ทำ�ให้ส�ม�รถผลิตสินค้�ต�มปริม�ณคว�ม
ต้องก�รของตล�ดได้ม�กขึ้น นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยัง
มีแผนที่จะพัฒน�ก�รผลิตร่วมกับไบโอเทค สวทช.  
เพือ่พฒัน�กรรมวิธีใหส้�ม�รถผลิตได้ม�กข้ึนเพยีงพอ
ต่อคว�มต้องก�รของตล�ดต่อไปในอน�คต
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โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอนาโน

นาโนเทค สวทช. ร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
อ�ชีวศึกษ� เปิดโรงง�นต้นแบบถ่�ยทอดเทคโนโลยี
ชัน้สงูเพือ่เพิม่มลูค�่สิง่ทอแหง่ทีส่อง ณ วทิย�ลยัก�ร
อ�ชีพขอนแก่น อำ�เภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
ส่งเสริมก�รพัฒน�อุตส�หกรรมสิ่งทอในกลุ่มจังหวัด
ภ�คตะวนัออกเฉียงเหนอื ใหม้ขีดีคว�มส�ม�รถในก�ร
แข่งขันสูงขึ้น และยกระดับม�ตรฐ�นสิ่งทอทั้งระบบ 
น�โนเทค สวทช. เปน็หนว่ยง�นหลกัในก�รนำ�รอ่งเอ�
เทคโนโลยชีัน้สูงไปประยุกต์ใช้ใหเ้กดิประโยชน์ในก�ร
เพิ่มมูลค่�ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยนำ�น�โนเทคโนโลยี
เข้�ไปเพิ่มคุณสมบัติพิเศษต�่ง ๆ ของสิ่งทอ เช่น ผ้�
มีกล่ินหอม ผ้�ไม่ยับ ผ้�ต้�นเชื้อแบคทีเรีย ผ้�สีสัน
คงทน สีไม่ซีดจ�ง หรือแม้แต่ผ้�ที่ไม่เปียกน้ำ� และ
ได้ดำ�เนินง�นโครงก�รยกระดับและเพิ่มมูลค่�ให้กับ 
ส่ิงทอไทย ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศ ซึ่ง
มเีอกลักษณท์�งวฒันธรรมและคว�มสวยง�มของผ�้
พื้นเมืองที่แตกต่�งกัน จนส�ม�รถสร้�งร�ยได้ และ
เกิดก�รแขง่ขนัในอตุส�หกรรมทัง้ในและต�่งประเทศ 

โดยน�โนเทคโนโลยีนับเปน็นวัตกรรมใหมท่ีช่ว่ยสร�้ง
มลูค�่เพิม่ใหกั้บผลติภณัฑส์ิง่ทอของไทยไดเ้ปน็อย�่ง
ดี ส่งผลใหเ้กิดคว�มต้องก�รของผูบ้รโิภค ก�รแขง่ขนั
ท�งก�รตล�ด และก�รแข่งขันของอุตส�หกรรมใน
ประเทศ ทั้งน้ีโรงง�นต้นแบบถ่�ยทอดเทคโนโลยีชั้น
สูงเพื่อเพิ่มมูลค่�สิ่งทอน�โน ณ วิทย�ลัยก�รอ�ชีพ
ขอนแกน่ นบัเปน็แหง่ทีส่องของประเทศ หลงัจ�กเปดิ 
แหง่แรกไป ณ วทิย�ลยัเทคนคิ จงัหวดัแพร ่ซึง่ใหบ้รกิ�ร
เคลือบผ้�และผลิตภัณฑ์สิ่งทอแก่ผู้ประกอบก�ร 
ในทอ้งถิน่และในกลุม่จังหวัดภ�คเหนอื โดยน�โนเทค  
สวทช. มแีผนง�นทีจ่ะขย�ยศนูยเ์ครอืข่�ยก�รถ่�ยทอด 
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่�ส่ิงทอพ้ืนบ้�นไปยังทุกภูมิภ�ค 
ของประเทศต่อไป
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ต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

ยานยนต์ไฟฟ้�เป็นหนึ่งในอุตส�หกรรมเป้�หม�ย
ของรัฐบ�ล โดยได้รับก�รบรรจุในอุตส�หกรรมเดิม
ที่มีศักยภ�พคือ กลุ่มอุตส�หกรรมย�นยนต์สมัย
ใหม่ รัฐบ�ลมีนโยบ�ยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กล�งก�รผลิตย�นยนต์ไฟฟ้�ในภูมิภ�ค เมื่อปี 
2553 ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มี
แนวคดิในก�รพฒัน�รถยนตน์ัง่เปน็ย�นยนต์ไฟฟ�้ จงึ
ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยแก่ สวทช. เพื่อดำ�เนินก�รวิจัย
พัฒน�ดัดแปลง และออกแบบชิ้นส่วนภ�ยในรถยนต์
จ�กเครื่องยนต์สันด�ปเป็นรถยนต์ไฟฟ้� จำ�นวน 2 
คนั ซ่ึง สวทช. ดำ�เนนิก�รพฒัน�และดดัแปลงชิน้สว่น
สำ�คญัต�่งๆ อ�ท ิมอเตอร์และไดร์ฟ ก�รว�งแบตเตอรี่
พร้อมระบบระบ�ยอ�ก�ศ ระบบบริห�รจัดก�ร
แบตเตอรีอิ่นเวอรเ์ตอร ์ก�รออกแบบอซียี ูระบบ Drive 
by wire ก�รดัดแปลงตัวถังและก�รจัดว�งอุปกรณ์ 
และติดตั้งอุปกรณ์ติดต�มเก็บข้อมูล จนกล�ยเป็น
รถยนต์ไฟฟ้�ที่สมบูรณ์แบบ และส�ม�รถใช้ ในก�ร

ขับเคลื่อนได้จริง รวมทั้งดำ�เนินก�รจดทะเบียนเป็น
รถยนต์ไฟฟ�้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 มิถุน�ยน 
2559 ณ สำ�นกัง�นกล�ง กฟผ. จงัหวดันนทบรุ ีสวทช. 
ได้ส่งมอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้�จ�กก�รดัดแปลง
รถยนต์ใช้แล้ว จำ�นวน 1 คัน ให้แก่ กฟผ. เพื่อนำ�ไป
ใช้ง�น และเก็บผลทดสอบสำ�หรับนำ�ไปปรับปรุงและ
พฒัน�เทคโนโลยีย�นยนต์ไฟฟ�้ในอน�คต จ�กคว�ม
สำ�เร็จและคว�มร่วมมือในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่
ประเทศในก�รสร�้ง และแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภ�พของ
นักวิจัยไทยที่มีต่ออุตส�หกรรมย�นยนต์ไฟฟ้� ซึ่งจะ
กระตุน้ก�รใชง้�นรถยนต์ไฟฟ�้ทีช่ว่ยลดมลภ�วะ และ
สร�้งคว�มเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มใหก้บัประเทศตอ่ไป
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นักวิจัยเนคเทค สวทช. คิดค้นและพัฒน�เลนส์
มิวอ�ย เลนส์ติดอุปกรณ์ถ่�ยภ�พขน�ดพกพ� ที่
ส�ม�รถเปลีย่นสม�รต์โฟนหรอืแทบ็เลต็ใหก้ล�ยเปน็
กล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ได้ โดยเลนส์มิวอ�ยทำ�จ�ก
โพลิเมอร์ที่มีคว�มยืดหยุ่นสูง ตัวเลนส์มีกำ�ลังขย�ย 
3 แบบ คือ 25, 50 และ 100 เท�่ ส�ม�รถใช้ง�น
ได้ทั้งกล้องหน้�และกล้องหลัง ในชุดอุปกรณ์มีฐ�น
ว�งตัวอย่�งที่ไม่เพียงช่วยลดก�รสั่นไหวของวัตถุยัง
ประกอบด้วยแหล่งกำ�เนิดแสง แบตเตอรี่ และลูกบิด
หมุนปรับระยะวัตถุ จึงทำ�ให้ง�่ยต่อก�รใช้ง�น เลนส์ 
มวิอ�ยนับว่�เป็นผลง�นวิจัยช้ินแรกจ�กห้องปฏิบัติก�ร 
วจิยัเทคโนโลยโีฟโตนกิส์ที่ไดร้บัก�รสนบัสนนุผ�่นก�ร
ระดมทนุ หรอื Crowdfunding โดยเปน็นวตักรรมที่ได้
ยืน่จดสทิธบิตัรก�รผลติ พรอ้มใหค้รู อ�จ�รย์ นักเรียน 
และผู้ที่สนใจทั่วไป ส�ม�รถนำ�ไปใช้เพื่อก�รศึกษ�
ด้�นวิทย�ศ�สตร์โดยใช้ทดแทนกล้องจุลทรรศน์ที่มี
ร�ค�สูงในท้องตล�ด ปัจจุบันเลนส์มิวอ�ยออกแบบ
ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รเพิ่มศักยภ�พให้กับกล้องที่

เลนส์มิวอาย (MuEye)

ตดิม�กบัแทบ็เลต็หรอืสม�รต์โฟน โดยส�ม�รถบนัทกึ
ภ�พของวัตถุขน�ดเล็กได้ง่�ยขึ้น เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษ� ใช้เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบพกพ� เรียนรู้ 
ถ่�ยภ�พเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตขน�ดเล็ก
ได้ทุกที่ทุกเวล�

ทัง้น้ีไดม้กี�รจัดตัง้ บรษิทั มวิไอแซต จำ�กดั (MuISET) 
โดยอดีตนักวิจัยจ�กห้องปฏิบัติก�รวิจัยเทคโนโลยี 
โฟโทนิกส์ เพื่อขออนุญ�ตใช้สิทธิเลนส์มิวอ�ย ซึ่งถือ
ได้ว�่เป็น Startup แรกของเนคเทค สวทช. สำ�หรับ
แนวคิดในก�รริเริ่มธุรกิจ ที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�ก
เนคเทคและผู้ถือหุ้นจ�กภ�คเอกชน เพื่อนำ�สินค้�
เชิงนวัตกรรม ที่ส�ม�รถพัฒน�ต่อยอดและทำ�ตล�ด
ได้ตรงกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยสู่ตล�ดทั้งภ�ยในและ
ภ�ยนอกประเทศ เลนส์มิวอ�ยจึงนับเป็นก�รนำ�ผล
ง�นจ�กห้องวิจัยสู่ก�รริเริ่มแนวคิดเชิงธุรกิจบ่มเพ�ะ 
Startup ด้วยต้นทุนท�งปัญญ�นำ�ร่องสร้�งธุรกิจจ�ก
ง�นวิจัย
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สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี

ยกระดับผู้ประกอบการ
เพื่ออุตสาหกรรมไทยที่ยั่งยืน

สวทช. มีบริก�รให้คว�มช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีให้
ส�ม�รถจัดตั้งธุรกิจ และดำ�เนินธุรกิจให้อยู่รอดโดยผ�่นกลไกต�่งๆ อ�ทิ ก�รให ้
คำ�ปรึกษ�และแก้ไขปัญห�อุตส�หกรรม ก�รบ่มเพ�ะธุรกิจเทคโนโลยี เงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อก�รพัฒน�เทคโนโลยี สิทธิประโยชน์ด้�นภ�ษี บัญชีนวัตกรรม
ไทย และก�รต่อยอดง�นวิจัยสู่ตล�ด เป็นต้น เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งและพัฒน�
ศักยภ�พในก�รแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบก�ร รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดก�รลงทุนด้�น
วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี อนัจะนำ�ไปสู่ก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนั 
และสร้�งมูลค�่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)

SMEs มีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย�่งยั่งยืน 
และมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสร้�งให้เกิดก�รกระจ�ยร�ยได้แก่ภ�คประช�ชนผ่�น 
ก�รจ�้งง�น ก�รพฒัน�ให ้SMEs มคีว�มเข้มแข็งและมขีีดคว�มส�ม�รถสงูข้ึน จำ�เปน็
อย่�งย่ิงที่จะต้องมีก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมม�ใช้ในก�รผลิต
และบริก�ร สวทช. จึงดำ�เนินก�รสนับสนุน SMEs ผ่�นโครงก�รสนับสนุนก�รพัฒน�
เทคโนโลยแีละนวตักรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP)  
เพือ่พฒัน�ศกัยภ�พของ SMEs ใหม้ขีีดคว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยีทีส่งูข้ึน นวัตกรรม 
และก�รส่งออกเพิม่ขึน้ รวมทัง้สนบัสนนุก�รถ�่ยทอดเทคโนโลย ีโดยก�รนำ�ผลง�นวจิยั 
และพัฒน�เทคโนโลยีจ�กทั้งในและต่�งประเทศม�ก่อให้เกิดกระบวนก�รก�รผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตล�ด

สวทช. โดย ITAP ได้รับคว�มร่วมมือจ�กมห�วิทย�ลัย สถ�บันต่�งๆ ในก�รเข�้ร่วม
ดำ�เนนิง�นในรปูแบบเครอืข�่ย เพือ่ใหบ้รกิ�รไดค้รอบคลมุทกุภมูภิ�คของประเทศไทย 
ITAP มีเครือข่�ย จำ�นวน 14 เครือข�่ย และที่ปรึกษ�เทคโนโลยีหรือ Industrial Tech-
nology Advisor (ITA) ให้บริก�รจำ�นวน 93 คน ก�รให้บริก�รของ ITAP ประกอบด้วย 
บริก�รที่ปรึกษ�เทคโนโลยี สรรห�ผู้เชี่ยวช�ญ ประส�นง�น บริห�รจัดก�รโครงก�ร 
วินิจฉัยปัญห�ท�งเทคนิคและแนวท�งพัฒน�ธุรกิจ ติดต�มประเมินผลโครงก�ร จัด
ฝึกอบรมและสัมน�วิช�ก�ร เส�ะห�เทคโนโลยีจ�กในและต่�งประเทศ และบริก�ร
จับคู่เจรจ�ธุรกิจ รวมทั้งก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน ได้แก่ ก�รสนับสนุนค�่ตอบแทนผู้
เชีย่วช�ญในก�รวนิจิฉยัปญัห�ท�งเทคนคิและแนวท�งพฒัน�ธรุกจิ และสนบัสนนุค่�
ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�รบ�งส่วน
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“
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่าการดำาเนินงาน 
ของ ITAP จากการลงทุนของภาคเอกชน 1 บาท ก่อให้เกิด 
ผลกระทบ 7.64 บาท ที่การลงทุนภาครัฐ : เอกชน คิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 20 : 80

” 

ปีงบประม�ณ 2559 ITAP พัฒน�เทคโนโลยีของ SMEs อย่�งครอบคลุมทุกภูมิภ�ค
ของประเทศ จำ�นวน 1,621 โครงก�ร (ต่อเนื่อง 580 โครงก�ร และใหม่ 1,032 
โครงก�ร) และดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ 204 โครงก�ร ก่อให้เกิดก�รลงทุนในก�รวิจัย
และพัฒน� 523 ล้�นบ�ท และก่อให้เกิดผลกระทบท�งเศรญฐกิจและสังคม 2,199 
ล�้นบ�ท ในจำ�นวนโครงก�รทัง้หมดเปน็ก�รใหค้ำ�ปรกึษ�เชงิลกึ 1,001 โครงก�ร โดย
ส่วนใหญ่เป็นก�รปรับปรุงกระบวนก�รผลิต (ร้อยละ 39) และก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์  
(ร้อยละ 26) ซึ่งอุตส�หกรรมอ�ห�รเป็นอุตส�หกรรมที่ ITAP ให้ก�รสนับสนุน 
ก�รพัฒน�เทคโนโลยีอันดับสูงสุด (ร้อยละ 37) ลำ�ดับถัดไปเป็นอุตส�หกรรมเกษตร 
(ร้อยละ 20) และอุตส�หกรรมก�รแพทย์และสุขภ�พ (ร้อยละ 7) โดยมีตัวอย่�ง 
ก�รดำ�เนินง�น ดังนี้
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การพัฒนาเตาอบรมควัน
ยางพาราแบบประหยัดพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
ผู้เชี่ยวช�ญจ�ก สวทช. ให้คำ�ปรึกษ�แก่ผู้ผลิตย�ง
แผ่นรมควัน ที่ประสบปัญห�ก�รแห้งของแผ่นย�ง
ที่ ไม่สม่ำ�เสมอ เนื่องจ�กคว�มร้อนที่เข้�สู่ห้องอบ
กระจ�ยตัวไม่สม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ย�งแผ่นรมควันที่ได้มี
คุณภ�พต่ำ� และใช้เวล�น�นในก�รอบย�งแต่ละครั้ง 
ส่งผลใหต้้นทนุในก�รผลิตย�งแผน่รมควนัสงูขึน้ ผ�่น
กลไกของ ITAP ในก�รวิจัยและพัฒน�ต้นแบบระบบ
เต�อบรมควันย�งพ�ร�แบบประหยัดพลังง�นแบบ
ใช้ท่อส่งลมร้อนประสิทธิภ�พสูง ช่วยเพ่ิมกำ�ลังก�ร
ผลติและคณุภ�พของย�งแผน่รมควัน และลดตน้ทนุ 
สง่ผลใหผู้ผ้ลติย�งแผน่รมควันมรี�ยไดเ้พิม่ขึน้ กอ่ให้
เกิดมูลค�่ลงทุน 1,195,000 บ�ท

การพัฒนาเอนไซม์ฟอกสีเมลานิน
ในการลดสีในเส้นผม

ผู้เชี่ยวช�ญจ�กไบโอเทค สวทช. ให้คำ�ปรึกษ�ผ่�น
กลไกของ ITAP ในก�รวิจัยและพัฒน�ต้นแบบระดับ
ห้องปฏิบัติก�ร (Lab Scale) เพื่อคัดเลือกเชื้อร�ที่
เหม�ะสมในก�รผลิตเอนไซม์เพื่อฟอกสีเมล�นีนใน
เสน้ผม ดว้ยก�รศกึษ�สตูรอ�ห�รสภ�วะก�รเลีย้งเชือ้
ที่เหม�ะสมต่อก�รผลิตเอนไซม์ ก�รศึกษ�สภ�วะใน
ก�รย่อยเมล�นีน และก�รทดสอบประสิทธิภ�พของ
เอนไซม์ที่ย่อยสล�ยเมล�นีนที่ผลิตได้จ�กก�รฟอกสี
ผม จนผูป้ระกอบก�รไดต้น้แบบกระบวนก�รผลติสตูร
อ�ห�รที่เหม�ะสมในก�รเล้ียงเชื้อร�สำ�หรับก�รผลิต
เอนไซมท์ี่ใชย้อ่ยสล�ยเมล�นนิในเสน้ผม และไดเ้ชือ้
ร�ทีม่คีว�มส�ม�รถในก�รผลิตเอนไซมเ์พือ่ย่อยสล�ย
เมล�นนิในเสน้ผมแทนก�รใชส้�รเคมทีีม่ปีระสทิธภิ�พ 
ซึ่งก่อให้เกิดมูลค�่ลงทุน 1,233,710 บ�ท
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การออกแบบพัดลมระบาย
ความร้อนหม้อน้ำาจักรยานยนต์

ผู้เชี่ยวช�ญจ�กเอ็มเทค สวทช. ให้คำ�ปรึกษ�ผ่�น
กลไกของ ITAP ในก�รออกแบบผลิตภัณฑ์หม้อน้ำ�
รถจักรย�นยนต์พร้อมชุดพัดลมระบ�ยคว�มร้อนใน
ตัว ที่คงคุณสมบัติด้�นคว�มเร็วรอบ อัตร�ก�รไหล
ของอ�ก�ศ และคว�มดันทีเ่หม�ะสมต�มทฤษฎ ีFan’s 
Law ส่งผลให้ผู้ประกอบก�รผลิตและจำ�หน่�ยชิ้น
ส่วนและอุปกรณ์เสริมสำ�หรับย�นยนต์ได้เรียนรู้หลัก
ก�รออกแบบ และได้พัดลมระบ�ยคว�มร้อนหม้อน้ำ�
จักรย�นยนต์ที่มีประสิทธิภ�พต�มคว�มต้องก�รของ
ลกูค�้ ตลอดจนส�ม�รถเจรจ�ก�รค้�กบัลูกค้�ร�ยใหม่
ได้สำ�เร็จ ก่อให้เกิดมูลค�่ลงทุน 624,238 บ�ท

การออกแบบระบบผลิตก๊าซ
เชื้อเพลิงด้วยเตาแก๊สซิไฟเออร์
เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Organic 
Rankine Cycle (ORC)

ผูเ้ช่ียวช�ญจ�กมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้� 
ธนบุรี ให้คำ�ปรึกษ�ผ่�นกลไกของ ITAP สวทช. ใน
ก�รออกแบบระบบผลิตก๊�ซเชื้อเพลิงด้วยเต�แก๊ส
ซิไฟเออร์ เพื่อผลิตไฟฟ้�ด้วยระบบ ORC จนผู้
ประกอบก�รในอุตส�หกรรมไฟฟ้�ส�ม�รถนำ�ข้อมูล 
ก�รออกแบบระบบดงักล�่วไปสร�้งเปน็ตน้กำ�ลงัผลติ 
คว�มรอ้นเพือ่ผลติไฟฟ�้ดว้ยระบบ ORC ขน�ดกำ�ลงั 
ก�รผลิตไฟฟ้� 100 กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นก�รช่วยให้ผู้
ประกอบก�รส�ม�รถสร�้งระบบผลติก�๊ซเชือ้เพลงิได้
เองโดยไม่จำ�เป็นต้องซื้อเทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศ  
นอกจ�กน้ีผลจ�กก�รดำ�เนินง�นส�ม�รถนำ�ไปใช้ขย�ย 
ผลสร้�งโรงไฟฟ้�ชีวมวลให้แก่ชุมชน สร้�งร�ยได้ให้ 
กบัชุมชุน และเกิดคว�มร่วมมืออย่�งย่ังยืนระหว่�งชุมชน 
และผูป้ระกอบก�รโรงไฟฟ�้ตอ่ไป จ�กก�รดำ�เนินง�น 
ดังกล่�วก่อให้เกิดมูลค�่ก�รลงทุน 746,750 บ�ท
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การออกแบบแท่นกลับรถพอเพียง

ผูเ้ชีย่วช�ญจ�กศนูยบ์รกิ�รปรกึษ�ก�รออกแบบและ
วิศวกรรม (DECC) สวทช. ใหค้ำ�ปรกึษ�ผ�่นกลไกของ 
iTAP ในก�รออกแบบเครื่องกลับรถที่ใช้หลักก�รด้�น
วิศวกรรมเข้�ไปชว่ยในก�รออกแบบ จนผูป้ระกอบก�ร 
ในอุตส�หกรรมย�นยนต์ได้แบบร่�งท�งวิศวกรรม
แท่นกลับรถพอเพียงที่มีคว�มแข็งแรง มีระบบกลไก
แมคค�นิค ที่ส�ม�รถใช้ง�นได้กับรถ 4 ล้อ รวมทั้ง
ได้แบบจำ�ลองแท่นกลับรถขน�ด 1:8 เพ่ือใช้สำ�หรับ
ทดสอบฟงักช์นัก�รทำ�ง�น จ�กก�รดำ�เนนิง�นดงักล�่ว 
เป็นก�รสร้�งนวัตกรรมใหม่ ซึ่งช่วยเพ่ิมโอก�ส 
ในก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบก�ร ก่อให้เกิด 
มูลค�่ลงทุน 508,250 บ�ท

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์
สกรีนด้วยสีธรรมชาติ

ผู้เชี่ยวช�ญจ�กเอ็มเทค สวทช. พัฒน�สีธรรมช�ติ
ให้มีคุณสมบัติที่เหม�ะต่อก�รพิมพ์บนผ้�ทอแทน
ก�รใช้สีเคมี ด้วยก�รคิดค้นวิธีก�รเตรียมสีให้อยู่ใน
รูปส�รละล�ยเข้มข้นหรือผงพร้อมใช้ ทำ�ให้บริษัท
ผู้ผลิตสิ่งทอ จำ�นวน 2 บริษัท ส�ม�รถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีก�รพิมพ์สกรีนด้วยสีธรรมช�ติดังกล่�ว
กับก�รออกแบบสินค้�ของบริษัท จนส�ม�รถพัฒน�
สินค้�ได้ 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋�ชุดเครื่องเขียน 
กระเป๋�เป้ กระเป๋�สะพ�ยข้�ง และกระเป๋�สะพ�ย
แบบผู้หญิง ก่อให้เกิดก�รลงทุน 565,000 บ�ท
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การพัฒนาแป้งผสมสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ปลอดกลูเตน

กลูเตน (gluten) เป็นส่วนประกอบสำ�คัญใน
ขนมปงัจ�กแปง้ส�ลทีีท่ำ�ใหข้นมปงัขึน้ฟ ูอย�่งไรก็ต�ม 
ผู้บริโภคจำ�นวนหล�ยล้�นคนทั่วโลกมีอ�ก�รแพ้ 
ส�รกลูเตน ผู้เชี่ยวช�ญจ�กไบโอเทค สวทช. จึงให ้
คำ�ปรึกษ�ผ่�นกลไกของ ITAP แก่บริษัทผู้ผลิต
แป้งข้�วเจ้�และแป้งข้�วเหนียว เพื่อพัฒน�แป้ง
อเนกประสงค์ปลอดกลูเตนที่มีลักษณะเทียบเคียง 
แป้งส�ลี จนผู้ประกอบก�รส�ม�รถพัฒน�สูตรแป้งผสม 
ปร�ศจ�กกลเูตนประเภทว�ฟเฟลิ แพนเคก้ และแปง้
อเนกประสงค์ทีป่ร�ศจ�กกลูเตนใหเ้ปน็ทีย่อมรบัของ
ผูบ้รโิภคได ้ในก�รพฒัน�ผลติภณัฑด์งักล�่วกอ่ใหเ้กดิ
มูลค่�ก�รลงทุน 428,000 บ�ท

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่น
นาโนพาร์ทิเคิลรูปแบบสเปรย์น้ำา
ใสจากผงไหม

ผู้เชี่ยวช�ญจ�กน�โนเทค สวทช. ให้คำ�ปรึกษ�ผ่�น
กลไกของ ITAP และดำ�เนินก�รพฒัน�สตูรตำ�รบัโลชัน่
น�โนพ�รท์เิคลิในรปูแบบสเปรยน์้ำ�ใสจ�กผงไหม โดย
ใช้เทคโนโลยีห่อหุ้มหรือกักเก็บส�รออกฤทธ์ิจ�กผง
ไหม (encapsulation) ช่วยให้ส�รสกัดมีคว�มคงทน
อยู่ได้น�น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รออก
ฤทธิ์ โดยส�ม�รถปลดปล่อยได้ในบริเวณและระยะ
เวล�ทีต่อ้งก�รเปน็ประโยชนส์ำ�หรบัพฒัน�ผลติภณัฑ์
โลชัน่น�โนพ�รท์เิคลิรปูแบบสเปรยน์้ำ�ใสทีม่คีณุสมบติั
ท�งก�ยภ�พ เคมี และจุลชีววิทย�ต�มคว�มต้องก�ร 
จนผู้ประกอบก�รไหมครบวงจรส�ม�รถนำ�สูตร 
ดังกล่�วไปผลิตข�ยในเชิงพ�ณิชย์ ก่อให้เกิดมูลค่�
ก�รลงทุน 400,000 บ�ท
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การพัฒนาคุณภาพยางล้อตันหล่อดอก

ผู้เชี่ยวช�ญจ�กเอ็มเทค สวทช. ให้คำ�ปรึกษ� 
ผูป้ระกอบก�รผลิตและจำ�หน่�ยย�งตันล้อรถโฟล์คลิฟท์ 
ผ่�นกลไกของ ITAP ในก�รพัฒน�ย�งคอมพ�วด์ 
ในส่วนของดอกย�ง (tread) และย�งประส�น 
(cushion gum) ที่มีสมบัติเชิงกล และเชิงพลวัตที่ 
เหม�ะสมสำ�หรับใช้ในกระบวนก�รหล่อดอกย�งล้อตัน  
และทดสอบสมรรถนะด้�นคว�มทนท�นในระดับ 
หอ้งปฏิบติัก�ร รวมทัง้ทดสอบก�รใชง้�นจรงิ สง่ผลให้
ไดส้ตูรย�ง (ก�วประส�น และดอกย�ง) ทีม่คีณุสมบตัิ
ดีขึ้น ได้แก่ คว�มทนท�นเพิ่มขึ้นจ�ก 115 น�ทีเป็น 
155 น�ที อ�ยุก�รใช้ง�นน�นขึ้นจ�กเดิม 180 ชั่วโมง 
เป็น 300 ชั่วโมง และมีต้นทุนลดลงร้อยละ 10 จ�ก
ก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วก่อให้เกิดมูลค่�ลงทุนของ 
ภ�คเอกชน จำ�นวน 341,000 บ�ท
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สนับสนุนผู้ประกอบการและ
ผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยี

สวทช. สนบัสนนุและชว่ยเหลอืผูป้ระกอบก�รด�้นเทคโนโลยี ตัง้แตเ่ริม่ตน้กิจก�ร 
จนส�ม�รถดำ�เนินกิจก�รของตนได้อย�่งประสบคว�มสำ�เร็จ โดยดำ�เนินกิจกรรมซึ่ง
มีแนวท�งที่หล�กหล�ยต�มคว�มเหม�ะสม ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถมีแนวคิด
สร�้งสรรคผ์ลง�นใหม่ๆ  ทีส่อดคล้องกับคว�มตอ้งก�รของตล�ด มโีอก�สนำ�ผลง�น
ออกสูเ่ชงิพ�ณชิยผ์�่นกจิกรรมก�รจบัคูธ่กุจิ และรว่มง�นแสดงผลง�นต�่งๆ รวมทัง้
ก�รบรกิ�รพฒัน�ธรุกจิและก�รตล�ด ทำ�ใหผู้ป้ระกอบก�รส�ม�รถว�งแผนธรุกจิทีน่ำ�
ไปดำ�เนนิก�รไดจ้รงิไปสูเ่ป�้หม�ยทีก่ำ�หนดไว ้ซึง่จะเกดิก�รพฒัน�ธรุกจิอนักอ่ใหเ้กดิ
ร�ยได ้นำ�ไปสูก่�รเปน็เจ�้ของธรุกจิทีเ่ขม้แขง็อย่�งมคีณุภ�พและยัง่ยนื เปน็ร�กฐ�น
ที่สำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ปีงบประม�ณ 2559 มีผู้ประกอบก�ร
ใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยีที่เกิดจ�กก�รบ่มเพ�ะเทคโนโลยีทั้งสิ้น 66 ร�ย แบ่งเป็น 
ผู้ประกอบก�รบ่มเพ�ะธุรกิจซอฟต์แวร์ จำ�นวน 55 ร�ย และผู้ประกอบก�รบ่มเพ�ะ
ธุรกิจเทคโนโลยี จำ�นวน 11 ร�ย และมีผู้จบก�รบ่มเพ�ะเทคโนโลยีทั้งสิ้น 61 ร�ย 
โดยมีตัวอย่�งกิจกรรมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบก�รในรูปแบบต่�งๆ ดังนี้
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เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี

เขตอตุส�หกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย (ซอฟตแ์วร์
ป�ร์ค) สวทช. ร่วมกับ บริษัท ส�ม�รถกรุ๊ป ดำ�เนิน
โครงก�รเถ้�แก่น้อยเทคโนโลยี 2559 หรือ Young 
Technopreneur 2016 ภ�ยใต้หัวข้อ “Better Future  
Today” เพ่ือสร้�งผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่  
ต่อยอดคว�มคิดให้กับผลง�นที่มีคว�มพร้อม มี
แนวท�งคว�มเป็นไปได้ท�งก�รตล�ด เพื่อผลักดันสู่
ธุรกิจด้�นอุตส�หกรรมเทคโนโลยีที่จับต้องได้อย่�ง
เป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวล� 5 ปีของก�รดำ�เนิน
โครงก�รเถ้�แก่น้อยเทคโนโลยี มีเย�วชนคนรุ่นใหม่
ผ่�นก�รอบรมทักษะคว�มรู้พื้นฐ�นท�งธุรกิจและ
เทคโนโลยีแล้วกว่� 660 คน เกิดก�รจัดตั้งธุรกิจ
จำ�นวน 30 ร�ย ซึ่งผลลัพธ์ที่ ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 
ใหกั้บธรุกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของประเทศไทย ทัง้น้ีเมือ่
วนัที ่6 ตลุ�คม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์  
เทอมินัล 21 กรุงเทพมห�นคร ซอฟต์แวร์ป�ร์ค 
และกลุ่มส�ม�รถประก�ศผลทีมชนะเลิศคว้�ร�งวัล  
“สุดยอดนักคิด นักพัฒน�นวัตกรรมต้นแบบ” หรือ  

“Samart Innovation Award” ได้แก่ ทีม JabJai For 
School กับเทคโนโลยีสร้�งบญัชเีงนิฝ�กใหก้บันกัเรยีน 
โดยใช้ล�ยนิ้วมือในก�รจับจ่�ย หรือลงเวล�เรียน  
และร�ยง�นผลผ�่นแอปพลเิคชัน่แบบ Real time ชว่ย
ให้ก�รบริห�รจัดก�รในสถ�นศึกษ�สะดวกสบ�ยขึ้น  
รองอันดบั 1 ไดแ้ก ่ทมี HOPS : Seamless Shopping  
experience กับแอปพลิเคชั่นช่วยประช�สัมพันธ
ขอ้มลูก�รตล�ด และรองอนัดบั 2 ไดแ้ก ่ทมี O-Orchid  
กับระบบดูแลและจัดก�รฟ�ร์มกล้วยไม้

นอกจ�กนีย้งัประก�ศคว�มรว่มมอืจดัโครงก�รเถ�้แก่
นอ้ยเทคโนโลยตีอ่เปน็ปทีี ่6 หวงัสร�้งคว�มแขง็แกรง่
ให้แก่อุตส�หกรรมเทคโนโลยีของประเทศต่อเนื่อง 
เพิ่มคว�มเข้มข้นทั้งก�รให้คว�มรู้ ก�รปรับเพิ่มทุน
สนับสนุน และหัวข้อในก�รประกวดเน้นตอบโจทย์
นโยบ�ยก�รพฒัน�เศรษฐกิจของภ�ครฐัยคุ Thailand 
4.0 ที่ต้องก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทย�ศ�สตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และคว�มคิดสร้�งสรรค์
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CommunicAsia 2016

ซอฟตแ์วร์ป�ร์ค สวทช. ร่วมกับกรมส่งเสริมก�รค�้ 
ระหว่�งประเทศ กระทรวงพ�ณิชย์ นำ�ผู้ประกอบก�ร 
ซอฟต์แวร์และโทรคมน�คมในเครือข่�ยจำ�นวน  
13 บริษัท เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแสดงสินค้�
และบริก�รในง�น CommunicAsia 2016 ง�นแสดง
สินค้�นวัตกรรมท�งด้�นสื่อส�รโทรคมน�คม (ICT) 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ระหว่�งวันที่ 31 พฤษภ�คม 
- 3 มิถุน�ยน 2559 ณ ม�รีน่�เบย์ แซนด์ ประเทศ
สิงคโปร์ ภ�ยใต้แนวคิดก�รนำ�ซอฟต์แวร์ท�งด้�น
โทรคมน�คมและโทรศัพท์มือถือของไทยไปร่วมในบูธ  
Thailand Pavilion ซึ่งเป็นปีที่ 5 ของซอฟต์แวร์ป�ร์ค 
ทีม่สีว่นรว่มในก�รคดัเลอืกซอฟตแ์วรท์ีเ่หม�ะสม และ 
ติดต่อกับกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยรวมถึงหน่วยง�นสนับสนุน 
อื่นๆ ทั้งในและต�่งประเทศ เพื่อทำ�ให้เกิดก�รตกลง
ซื้อข�ยและก�รจับคู่ธุรกิจ ก�รเข้�ร่วมก�รจัดง�น 
CommunicAsia 2016 ในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบก�รซอฟต์แวร์ไทยในก�รยก

ระดับและสร�้งศักยภ�พในก�รแข่งขันระดับประเทศ
และน�น�ช�ติ รวมถึงเปิดช่องท�งห�โอก�สท�ง 
ก�รตล�ด เพื่อสร�้งตร�สินค�้ให้แก่บริษัทซอฟต์แวร์
ไทยด้วย
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Technology Investment for SMEs Conference 2016

ซอฟตแ์วร์ป�ร์ค สวทช. ร่วมกับสำ�นักง�นส่งเสริม 
วสิ�หกจิขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรม  
“Technology Investment for SMEs Conference 
2016” ภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมคว�มแข็งแกร่งให้กับ 
ผูป้ระกอบก�ร SMEs ไอซทีไีทย เมือ่วนัที ่6 กรกฎ�คม 
2559 ณ โรงแรมดุสิตธ�นี กรุงเทพมห�นคร เพื่อ
เป็นเวทีนำ�เสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำ�หรับผู้ที่
ต้องก�รเงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจ แก่คณะกรรมก�ร 
นกัลงทนุในอตุส�หกรรม ตลอดจนผูส้นใจเข�้รว่มทนุ  
โดยมีผู้นำ�เสนอหรือ Pitcher จำ�นวน 13 ร�ย จ�ก 
6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เก�หลี ม�เลเซีย ไต้หวัน 
ฟิลิปปินส์ และเวียดน�ม รวมทั้งมีก�รเสวน�ที่สำ�คัญ 
2 หวัขอ้ ประกอบดว้ย ก�รเสวน�เร่ือง “Key Enabling 
Technology Hotspots for VCs in ASEAN” เกีย่วกบั 
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นด�วเด่นสำ�หรับนักลงทุนธุรกิจ
เทคโนโลยีในอ�เซียนในระยะสั้นและระยะกล�ง
จ�กมุมมองของผู้ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี รวมทั้ง

เสนอมุมมองให้แก่ผู้เริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีหรือ 
ผู้พัฒน�เทคโนโลยีต่�งๆ ในก�รเพิ่มโอก�สสำ�หรับ
ก�รสร้�งจุดสนใจเพื่อห�แหล่งเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน 
และก�รเสวน�เรื่อง “Investor Dilemma-where 
and how Corporate Ventures are investing” 
เกี่ยวกับโอก�สท�งธุรกิจสำ�หรับองค์กรใหม่หรือ
บริษัทขน�ดเล็กที่ส�ม�รถคิดค้นสินค้�และบริก�ร
ที่มีนวัตกรรมแปลกใหม่ได้ โดยทั้งสองหัวข้อได้รับ
เกียรติจ�กวิทย�กรผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รลงทุนธุรกิจ
เทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่�งประเทศร่วมเสวน� 
นบัเปน็ก�รเตรยีมคว�มพรอ้มและสร�้งคว�มเขม้แขง็
แก่ผูป้ระกอบก�รไอซทีไีทยใหพ้ฒัน�ซอฟตแ์วรร์องรบั
คว�มต้องก�รตล�ดทั้งในและต�่งประเทศต่อไป
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นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

ซอฟต์แวร์ป�ร์ค สวทช. ร่วมกับสำ�นักง�น
กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) 
โดยก�รสนับสนุนของตล�ดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 
บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำ�กัด และสภ�
อุตส�หกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำ�เนิน
โครงก�รบม่เพ�ะนวตักรรมเทคโนโลยเีพือ่สร�้งสรรค์
สังคม (Active Citizen: Geek so Good) เป็นก�ร
บ่มเพ�ะนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้�งคว�มตระหนักให้
กับเย�วชนถึงปัญห�สังคม และกระตุ้นให้เกิดก�ร
เปลีย่นแปลงในสงัคมอย�่งสร�้งสรรค ์รวมทัง้สง่เสรมิ
และพัฒน�ศักยภ�พเย�วชนให้ ใช้เทคโนโลยีอย่�ง
สร้�งสรรค์และสร้�งนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อตอบ
โจทย์ปัญห�สังคม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของก�ร
สร้�ง Startup ในด้�น Social Enterprise ที่มีก�รนำ�
เทคโนโลยีเป็นฐ�นในก�รประยุกต์ ใช้กับก�รแก้ไข
ปัญห�สังคมม�กขึ้น โดยมีผู้เข้�ร่วมโครงก�ร 14 ทีม
จ�กทั่วประเทศ

ทั้ ง น้ี เมื่อ วันที่  9 มิ ถุน�ยน 2559 ณ อ�ค�ร
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบทุน
ให้กับผู้เข้�ร่วมโครงก�ร จ�กก�รนำ�เสนอผลง�นต่อ
คณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิปร�กฏว่�มี 4 ทีมที่ได้
รับทุนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่ก�รนำ�ไปใช้จริง ทีมละ 
50,000 บ�ท ได้แก่ (1) ผลง�นเว็บไซต์แนะนำ�ก�รห�
ง�นสำ�หรบัผูพ้กิ�ร ของทมี Enabled จ�กจฬุ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย (2) ผลง�นเครื่อง ขอ.ขวด เปลี่ยนขวด 
เป็นเงิน เพื่อเด็กกำ�พร้�และย�กไร้ ของทีม CSM-
JU78 จ�กมห�วิทย�ลัยแม่โจ้ (3) ผลง�นวัคซีน  
พ๊อกเก็ต (Vaccine Pocket) ของทีม Prime Soft 
จ�กมห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง และ (4) ผลง�น Light 
Life ของทีม You light up! my life จ�กมห�วิทย�ลัย
ขอนแก่น นอกจ�กน้ันยังได้มอบทุนๆ ละ 20,000 
บ�ทให้กับทั้ง 14 ทีมที่เข�้ร่วมนำ�เสนอผลง�นในครั้ง
น้ี เพื่อนำ�ไปเป็นทุนในก�รพัฒน�นวัตกรรมต้นแบบ 
รวมมูลค�่ทุนทั้งสิ้นกว�่ 5 แสนบ�ทด้วย
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สนับสนุนภาคเอกชนเพื่อทำาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี

ผู้ประกอบก�รที่มีคว�มประสงค์นำ�เทคโนโลยีไปพัฒน�ศักยภ�พของธุรกิจ แต่ยัง
ข�ดเงินทุนที่จะใช้ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนก�รผลิต รวมไปถึงจัดตั้งห้อง 
ปฏิบัติก�ร ท�งเลือกหนึ่งที่อ�จทำ�ได้ คือ ก�รรับคว�มช่วยเหลือในรูปแบบเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำ�จ�ก สวทช. ซึ่งจัดตั้งโครงก�รสนับสนุนก�รวิจัย พัฒน� และวิศวกรรม 
ภ�คเอกชน (Company Directed Technology Development Program: CDP) เพ่ือให้
คว�มชว่ยเหลอืด�้นก�รเงนิในรปูแบบเงนิกูด้อกเบีย้ต่ำ� เพือ่นำ�ไปใชค้น้คว้� วิจัย และ
พฒัน� เพือ่ใชเ้ทคโนโลยใีนก�รพฒัน�ผลติภณัฑ ์และกระบวนก�รผลติ โดยมสีถ�บนั
ก�รเงิน 7 แห่ง ที่เข้�ร่วมโครงก�ร และมีเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� ดังนี้ (1) วงเงิน
ให้กู้สูงสุด 30 ล้�นบ�ท และไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประม�ณโครงก�ร (2) อัตร�
ดอกเบี้ยต่อปีเท�่กับครึ่งหนึ่งของอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�หนึ่งปี +2.25 และ (3) 
ระยะเวล�เงินกู้ไม่เกิน 7 ปี (อ�จมีระยะเวล�ปลอดเงินต้นไม่เกิน 2 ปี) ปีงบประม�ณ 
2559 มีโครงก�รที่ขอรับก�รสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� 15 โครงก�ร วงเงินสนับสนุน 
283.15 ล้�นบ�ท (แบ่งเป็น สวทช. 188.77 ล้�นบ�ท และสถ�บันก�รเงิน 94.38 ล้�น
บ�ท) โดยมีตัวอย�่งผู้ประกอบก�รที่ประสบคว�มสำ�เร็จ ดังนี้

ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาในธุรกิจยาและสุขภาพ

ผู้ประกอบก�รดำ�เนินกิจก�รรับจ้�งวิจัยพัฒน�สูตรตำ�หรับย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พ
แบบครบวงจร โดยได้รับก�รอนุมัติสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�จ�ก สวทช. จำ�นวน 
30 ล้�นบ�ท ในโครงก�ร “ก�รจัดตั้งห้องปฏิบัติก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ท�ง
เภสชักรรม” ณ อ�ค�รกลุม่นวตักรรม 2  อทุย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศ จงัหวดัปทมุธ�น ี
โดยมขีดีคว�มส�ม�รถในก�รวเิคร�ะหแ์ละทดสอบส�รสำ�คญัท�งเภสชัเคมภีณัฑ ์ก�ร
ทดสอบท�งก�ยภ�พ ก�รทดสอบคว�มคงสภ�พ และก�รออกแบบบรรจภุณัฑ์ใหเ้หม�ะ
สมกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนก�รออกแบบกระบวนก�รผลิตในระดับต้นแบบ (0.5–50 
กิโลกรัม/batch) ที่มีคว�มสอดคล้องกับม�ตรฐ�น Good Manufacturing Practice 
(GMP) ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) และ ISO 17025 ปัจจุบัน
ห้องปฏิบัติก�รจัดตั้งแล้วเสร็จ และเริ่มดำ�เนินง�นตั้งแต่เดือนพฤษภ�คม พ.ศ. 2559 
โดยมโีครงก�รวิจัยและพฒัน�ทีด่ำ�เนินก�รสำ�เรจ็แลว้ 1 โครงก�ร มลูค�่ 0.3 ล�้นบ�ท 
และอยู่ระหว�่งก�รดำ�เนินก�ร 6 โครงก�ร มูลค่� 3.19 ล�้นบ�ท
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สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ลงทุนวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม

ปงีบประม�ณ 2559 สวทช. เปดิตัวม�ตรก�รยกเวน้ภ�ษ ี300% สำ�หรบัก�รวจิยัพฒัน�
และนวัตกรรม โดย สวทช. มีบทบ�ทเป็นหน่วยง�นที่ได้รับมอบหม�ยจ�กกระทรวง
ก�รคลัง ให้ดำ�เนินก�รตรวจสอบและรับรองโครงก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบก�รภ�คเอกชน สำ�หรับก�รขอรับสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี 
(วิธีก�ร Pre-approval)

สวทช. พัฒน�ปรับปรุงกระบวนก�รพิจ�รณ�รับรองโครงก�รวิจัยและพัฒน�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย�่งต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริก�รและ
สร้�งคว�มพึงพอใจให้กับผู้ประกอบก�ร ได้แก่ (1) เปิดให้บริก�รระบบ RDC Online 
ยืน่ขอรบัรองโครงก�รวจิยัผ�่นท�งอนิเทอรเ์นต็ เพือ่สร�้งคว�มสะดวกรวดเรว็ มคีว�ม
ปลอดภยัในก�รจดัเก็บขอ้มลู และตรวจสอบตดิต�มผลไดง้�่ย (2) เพิม่ชอ่งท�ง Fast 
Track ซึ่งส�ม�รถทร�บผลก�รรับรองโครงก�รภ�ยใน 1 เดือน และ (3) จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมก�รเขียนข้อเสนอโครงก�รเพื่อขอก�รรับรองฯ ให้แก่ผู้ประกอบก�รและ
บุคคลที่สนใจทั่วไป

นอกจ�กนี้ สวทช. กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมสรรพ�กร 
กระทรวงก�รคลัง เปิดช่องท�งใหม่ให้ผู้ประกอบก�รภ�คเอกชนส�ม�รถใช้สิทธิ
ยกเว้นภ�ษี 300% ได้ด้วยตนเอง (วิธีก�ร Self-Declaration) สำ�หรับโครงก�รวิจัย
ที่มีมูลค่�โครงก�รไม่เกิน 3 ล้�นบ�ท โดยก�รขอรับรองระบบบริห�รก�รวิจัยและ
พัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระบบ RDIMS) เป็นร�ยบริษัท แทนก�รรับรอง
โครงก�รวิจัยเป็นร�ยโครงก�รแบบเดิม ทั้งนี้ สวทช. และสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะร่วมทำ�หน้�ที่ตรวจประเมินระบบบริห�ร
ก�รวิจัยต�มข้อกำ�หนด ซ่ึงมีประก�ศใช้ต้ังแต่วันที่ 6 กรกฎ�คม 2559 เป็นต้นไป 
เพื่อเป็นแนวท�งสำ�หรับผู้ประกอบก�รที่ต้องก�รเข�้สู่ระบบ RDIMS ได้เตรียมคว�ม
พร้อมสำ�หรับรับก�รตรวจประเมินระบบและข้ึนทะเบียนใช้สิทธิยกเว้นภ�ษีด้วยวิธี
ก�ร Self-declaration โดยผูป้ระกอบก�รส�ม�รถย่ืนคำ�ขอรบัก�รตรวจประเมนิระบบ
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2559 เป็นต้น ในปีงบประม�ณ 2559 มีโครงก�รวิจัยที่ยื่น
ขอรับรอง จำ�นวน 817 โครงก�ร มูลค�่โครงก�รรวม 4,217 ล้�นบ�ท โดยมีโครงก�ร
ที่ผ่�นก�รรับรองทั้งสิ้น 589 โครงก�ร จ�กผู้ประกอบก�ร 117 ร�ย คิดเป็นมูลค�่
โครงก�รรวม 3,060 ล�้นบ�ท
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บัญชีนวัตกรรมไทย สนับสนุนนวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์ และบริการของไทย 
โดยใช้ตลาดภาครัฐ

ปีงบประม�ณ 2559 สวทช. ร่วมกับสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี โดยสำ�นักงบประม�ณ และ
กระทรวงก�รคลัง โดยกรมบัญชีกล�ง เปิดตัว “บัญชีนวัตกรรมไทย” หนึ่งในกลไก
ภ�ครัฐที่หนุนผลง�นวิจัยจ�กคว�มรู้ของคนไทย ให้มีโอก�สนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ม�ก
ขึ้น มีม�ตรฐ�นเป็นที่ยอมรับ และยกระดับสู่ส�กล โดยอ�ศัยกลไกก�รจัดซื้อจัดจ้�ง
ของภ�ครัฐเป็นตัวนำ� เป็นม�ตรก�รเพิ่มโอก�สให้ผู้ประกอบก�รไทยส�ม�รถข�ย
ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รที่เป็นผลง�นนวัตกรรมให้กับภ�ครัฐได้ง่�ยและสะดวกม�กข้ึน 
พร้อมทั้งสนับสนุนผลง�นวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมของไทยให้ส�ม�รถผลิตสู่เชิง
พ�ณิชย์อย่�งมีคุณภ�พและม�ตรฐ�น ในระดับที่เชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนก�รนำ�
เข้�จ�กต่�งประเทศ

สวทช. เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริก�รนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และสำ�นักงบประม�ณเป็นหน่วยตรวจสอบร�ค�ของ
ผลิตภัณฑ์และบริก�รนวัตกรรมที่ผ่�นก�รตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พร้อมจัดทำ�และ
ประก�ศบัญชีนวัตกรรมไทย ต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันย�ยน 2558 ขณะนี้
มีผลง�นนวัตกรรมที่ยื่นแบบคำ�ขอฯ ม�ยัง สวทช. แล้วทั้งสิ้น 169 ผลง�น และที่ผ่�น
ก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รฯ แล้วจำ�นวนทั้งสิ้น 72 ผลง�น โดยสำ�นักงบประม�ณ
ได้ประก�ศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว จำ�นวน 34 ผลง�น โดยผลิตภัณฑ์และบริก�ร
นวัตกรรมส�ม�รถขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยได้สูงสุดเป็นเวล� 8 ปี

ทั้งนี้ สวทช. โดยคณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองก�รขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และ
คณะกรรมก�รตรวจสอบคุณสมบัติผลง�นนวัตกรรมที่ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทย จะพจิ�รณ�ตรวจสอบคณุสมบตัผิลง�นนวตักรรมไทยต�มหลกัเกณฑ ์4 ขอ้ ไดแ้ก ่
(1) เป็นนวัตกรรมที่เป็นผลม�จ�กง�นวิจัยและพัฒน�ของคนไทยอย่�งมีนัยสำ�คัญ 
(2) เป็นนิติบุคคลไทยที่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว�่ร้อยละ 51 หรือองค์กรภ�ครัฐที่มีอำ�น�จ
หน้�ที่ต�มกฎหม�ยในก�รผลิตและจำ�หน่�ย (3) ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นบังคับ 
(ถ้�มี) และ (4) มีผลก�รทดสอบคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร
โดยหน่วยง�นที่น�่เชื่อถือ ซึ่งเมื่อคณะกรรมก�รฯ มีมติรับรองแล้ว สวทช. จะนำ�ส่ง
ร�ยละเอยีดผลง�นทีผ่�่นก�รพจิ�รณ�แลว้ใหส้ำ�นกังบประม�ณ ดำ�เนนิก�รตรวจสอบ
ร�ค�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร และจัดทำ�ประก�ศบัญชีนวัตกรรมไทยต่อไป
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ต่อยอดงานวิจัยสู่ตลาด Thailand Tech Show 2016
จากหิ้งสู่ห้าง ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

สวทช. รว่มกับเครือข�่ยพนัธมิตรกว�่ 30 หน่วยง�น จัดง�น “Thailand Tech Show 
2016” แสดงผลง�นวิจัยกว่� 200 ผลง�น ดึงนักลงทุนต่อยอด “ง�นวิจัยใช้ได้จริง” 
โดย 1 ปี จัด 2 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพมห�นคร และส่วนภูมิภ�ค ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
สงขล� และขอนแก่น ภ�ยใต้แนวคิด “S&T for Thailand 4.0” เพื่อเป็นเวทีกล�งนำ�
เสนอและเผยแพร่ผลง�นวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. และหน่วยง�น
พนัธมติร เชือ่มโยงผลง�นวจิยัจ�กหิง้สู่ห�้ง ใหผู้ป้ระกอบก�รและนกัลงทนุ ไดพ้บปะ
จับคู่ธุรกิจและร่วมลงทุนต่อยอดจ�ก “ผลง�นวิจัยที่ใช้ได้จริง” นำ�ไปผลิตและข�ยใน
เชงิพ�ณชิย์ไดอ้ย่�งเปน็รปูธรรม โดยผูท้ีร่ว่มลงทนุตอ่ยอดง�นวจัิยในง�นนี ้ยงัรบัสทิธิ
ประโยชน์ท�งภ�ษีสูงสุดถึง 300 เปอร์เซ็นต์ ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลอีกด้วย
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สำ�หรบัก�รจดัง�น Thailand Tech Show ครัง้ที ่1/2559 ทัง้ในกรงุเทพมห�นคร และสว่น
ภมูภิ�ค มเีทคโนโลยทีีเ่ข�้รว่มโครงก�รรวมทัง้สิน้ 153 เทคโนโลย ีจ�ก สวทช. และพนัธมติร 
19 ร�ย (มห�วิทย�ลัยและหน่วยง�นวิจัย) มีเทคโนโลยีที่ได้รับคว�มสนใจขอรับก�ร
ถ�่ยทอดเทคโนโลย ีจำ�นวน 207 ร�ยก�ร และมผีูป้ระกอบก�รเข�้รว่มง�นทัง้สิน้ 956 ร�ย  
สำ�หรับก�รจัดง�น Thailand Tech Show ครั้งที่ 2/2559 ทั้งในกรุงเทพมห�นคร และ
ส่วนภูมิภ�ค มีเทคโนโลยีที่เข�้ร่วมโครงก�รรวมทั้งสิ้น 183 เทคโนโลยี จ�ก สวทช. และ
พนัธมิตร 26 ร�ย (มห�วิทย�ลัยและหน่วยง�นวิจัย) มีเทคโนโลยีที่ได้รบัคว�มสนใจขอรบั
ก�รถ�่ยทอดเทคโนโลย ีจำ�นวน 419 ร�ยก�ร เปน็จำ�นวนสญัญ�อนุญ�ตใชส้ทิธทิีล่งน�ม
แล้ว 21 ร�ยก�ร และมีผู้ประกอบก�รเข�้ร่วมง�นทั้งสิ้น 2,240 ร�ย

นอกจ�กน้ันยังมีโชว์ผลง�นของ Startups ที่ได้รับก�รสนับสนุน Startup Voucher 
จำ�นวน 35 ร�ย (จ�ก 53 ร�ย) ซึ่งก�รจัดแสดงผลง�นดังกล่�วมีจุดมุ่งหม�ยเพ่ือให ้
ผูป้ระกอบก�รทัง้บรษิทัใหญ ่และ SMEs ส�ม�รถเข�้ถงึเทคโนโลยขีองสถ�บนัวิจัยและ
มห�วิทย�ลัยได้ง่�ยขึ้นในง�นเดียว ซึ่งเทคโนโลยีเหล่�นี้อ�จช่วยปรับปรุงกระบวนก�ร
ผลิตให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น หรืออ�จจะเป็น New S-Curve ของบริษัท และนักลงทุน
ที่สนใจลงทุนร่วมกับนักวิจัยสร�้งธุรกิจเทคโนโลยีหรือลงทุนร่วมกับ Startups ส�ม�รถ
เจรจ�กันได้ในง�นนี้ ในขณะเดียวกันนักวิจัยก็ส�ม�รถเข�้ถึงตล�ด ได้พบปะและสร�้ง
เครือข่�ยรว่มกบัผู้ใชเ้ทคโนโลย ีซึง่จะทำ�ใหนั้กวิจัยส�ม�รถสร�้งสรรคผ์ลง�นวจิยัใหต้รง
กับคว�มต้องก�รของผู้ ใช้ม�กขึ้นในอน�คต นอกจ�กนี้ภ�ยในง�นยังมีก�รบรรย�ยและ
ก�รเสวน�ท�งวิช�ก�ร รวมถึงก�รจับคู่เจรจ�ธุรกิจ (One on One Matching) และก�ร
ออกร้�นจำ�หน�่ยสินค�้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Startup Thailand 2016 รวมพลังสตาร์ทอัพ
เติบโตแบบก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย
สวทช. ร่วมจัดง�น Startup Thailand 2016 กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีได้
รบัมอบหม�ยใหเ้ปน็เจ�้ภ�พหลกัในก�รจดัง�น Startup Thailand 2016 ระหว�่งวนัที ่28 
เมษ�ยน-1 พฤษภ�คม 2559 ณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์ ร่วมกับ 11 หน่วยง�น  
ทั้งภ�ครัฐและเอกชน โดย สวทช. เป็นเจ้�ภ�พในคณะทำ�ง�นชุดประช�สัมพันธ์และ
คณะทำ�ง�นชุดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ง�น Startup Thailand 2016 จัดขึ้นภ�ย
ใต้แนวคิด “Unite to Rise” ภ�ยในง�นมีก�รแสดงนิทรรศก�รสต�ร์ทอัพกว่� 180 บูธ  
และก�รแสดงนิทรรศก�รจ�กภ�ครัฐ เอกชน มห�วิทย�ลัย และหน่วยง�นจ�กต่�ง
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ประเทศกว่� 70 บูธ รวมทั้งก�รเสวน�ในหล�กหล�ยหัวข้อทั้งจ�กสต�ร์ทอัพไทยและ
จ�กต่�งประเทศที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผู้ที่กำ�ลังเริ่มต้นธุรกิจ หรือแม้กระทั่งผู้ที่กำ�ลัง
ดำ�เนินธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจ�ก ฯพณฯ น�ยกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� 
เปน็ประธ�นในพธิเีปดิ รวมทัง้ป�ฐกถ�พเิศษในหวัขอ้ “วสิยัทศันแ์ละพลงัสร�้งช�ตดิว้ย 
Startup Thailand”

ง�น Startup Thailand 2016 มผีูเ้ข�้รว่มง�นกว�่ 35,000 คน ถือได้ว่�เปน็ง�นสต�ร์ทอัพทีมี่
ผูเ้ข�้รว่มม�กทีส่ดุในภมูภิ�คเอเชยี เปน็เวทใีหผู้ป้ระกอบก�รสต�รท์อัพ หน่วยง�นภ�ครฐั  
และเอกชนระดับแนวหน้�ของประเทศไทย พร้อม หน่วยง�นสนับสนุนสต�ร์ทอัพจ�ก
ต่�งประเทศ ร่วมแสดงศักยภ�พของแต่ละธุรกิจ สร้�งเครือข�่ยสต�ร์ทอัพให้เข้มแข็ง 
พบปะแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ รวมทั้งเป็นก�รจุดประก�ยให้ผู้ประกอบก�รรุ่นใหม่ที่
กำ�ลงัห�แนวท�งธรุกิจใหม้กี�รพฒัน�และเติบโตไดอ้ย�่งยัง่ยนืจ�กองคค์ว�มรูแ้ละแรง
บันด�ลใจภ�ยในง�น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจะเป็นก�รเร่งก�รเติบโตและเพิ่มโอก�สของ
สต�ร์ทอัพไทย ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นครั้งสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย
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Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร

สวทช. ร่วมประส�นพลังประช�รัฐเปิดเมืองนวัตกรรมอ�ห�ร ซึ่งกระทรวง
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ในฐ�นะได้รับมอบหม�ยเป็นเจ้�ภ�พหลักในก�รเดิน
หน�้โครงก�รเมอืงนวตักรรมอ�ห�ร ต�มมตคิณะรฐัมนตร ีในก�รจดัห�สทิธปิระโยชน์
และสิ่งจูงใจ รวมทั้งม�ตรก�รต่�งๆ ม�สนับสนุน เพื่อดึงดูดผู้ประกอบก�รและบริษัท
อ�ห�รชั้นนำ�ของโลกม�ลงทุนนวัตกรรมอ�ห�รในประเทศไทย และผลักดันให้ไทย
เป็นศูนย์กล�งก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมสำ�หรับอุตส�หกรรม
อ�ห�ร เมือ่วันที ่27 พฤษภ�คม 2559 กระทรวงวิทย�ศ�สตรฯ์ ไดล้งน�มคว�มรว่มมอื 
กับบริษัทเอกชนชั้นนำ�ของเมืองไทยจำ�นวน 13 บริษัท หน่วยง�นภ�ครัฐ 9 แห่ง 
มห�วิทย�ลัย 12 แห่ง และอีก 1 สม�คม โดย สวทช. เป็นหนึ่งในหน่วยง�นภ�ยใต้
กระทรวงวิทย�ศ�สตร์ฯ ที่ร่วมลงน�ม เพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอ�ห�รให้เป็นรูป
ธรรม โดยมี ดร.สมคิด จ�ตุศรีพิทักษ์ รองน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นในพิธี นอกจ�ก
พิธีลงน�มแล้ว ยังมีก�รสัมมน�โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�กต�่งประเทศ ในหัวข้อ “ทิศท�ง
และเทรนด์ใหมใ่นเทคโนโลยอี�ห�รของโลก” โดย ดร.เรนดี ้โวโรโบ จ�กมห�วทิย�ลยั 
คอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริก� พร้อมด้วยก�รประชุมห�รือคว�มร่วมมือด้�นก�รวิจัย 
และพัฒน�นวัตกรรมอ�ห�รระหว่�งบริษัทเอกชน มห�วิทย�ลัย และสถ�บันวิจัย
ของไทย กับผู้เชี่ยวช�ญด้�นเทคโนโลยีอ�ห�รจ�กมห�วิทย�ลัย คอร์เนล ประเทศ
สหรัฐอเมริก�
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เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของบุคล�กรวิจัยที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รผลักดัน 
ง�นวิจัยและพัฒน�ให้มีคว�มก้�วหน้� จึงดำ�เนินง�นพัฒน�กำ�ลังคนต้ังแต่ระดับ 
พ้ืนฐ�นจนถึงระดับอ�ชีพด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับก�รวิจัยและ
พฒัน� สง่เสริมและสนบัสนนุก�รพฒัน�เด็กและเย�วชน โดยเน้นก�รสง่เสรมิกจิกรรม
พัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบโครงก�รฝึกอบรม 
สัมมน� ปลูกฝังคว�มรู้ และกระบวนก�รเรียนรู้ด�้นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
กระตุ้นให้สังคมมีคว�มสนใจ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ตลอดจนตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
ของวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ทำ�ให้ประช�ชนไทยมีคว�มสนใจในวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี และมีก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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กิจกรรมการผลิตและพัฒนากำาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสร้�งและพัฒน�บัณฑิตวิจัย/นักวิจัยอ�ชีพ เน้นก�รสร้�งคว�มเช่ือมโยงกับ
คลัสเตอร์วิจัยและพัฒน�ของ สวทช. โดยพัฒน�ง�นวิจัยควบคู่ไปกับก�รผลิต
บัณฑิต เชื่อมโยงกับสถ�บันก�รศึกษ�เพื่อให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และเพิ่มพูน
ประสบก�รณ์วิจัยให้กับนักศึกษ� และเชื่อมโยงกับภ�คก�รผลิตและบริก�รรวมทั้ง
บริษัทเอกชน ในปีงบประม�ณ 2559 สวทช. สนับสนุนทุนก�รศึกษ�ให้กับนักเรียน 
นิสิตนักศึกษ� ระดับมัธยมศึกษ� ระดับอุดมศึกษ� และระดับบัณฑิตศึกษ� (ปริญญ�
โท-เอก) จำ�นวนทั้งสิ้น 666 ทุน แบ่งออกเป็นทุนใหม่ 170 ทุน ทุนต่อเนื่อง 369 ทุน 
และมีผู้จบก�รศึกษ�จำ�นวน 127 คน นอกจ�กนี้ยังสนับสนุนนักศึกษ� (ปริญญ�ตรี-

สวทช. สนับสนุนทนุก�รศึกษ�และทนุวิจัยในหล�ยรูปแบบ มีโครงสร�้งพ้ืนฐ�นทีร่องรบั
ก�รฝึกอบรมรูปแบบต่�งๆ ได้แก่ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร และศูนย์ประชุมอุทย�น
วิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ที่รองรับทั้งก�รจัดประชุมสัมมน�และจัดค่�ยวิทย�ศ�สตร์
รูปแบบต�่งๆ รวมไปถึงมีห้องพักที่ส�ม�รถรองรับได้นับร้อยคน นอกจ�กนี้ สวทช. ยัง
มหีลกัสตูรฝกึอบรมด�้นวทิย�ศ�สตรท์ีค่รอบคลมุหล�ยส�ข� ทัง้สำ�หรบันกัเรยีน นสิติ
นักศึกษ� ครูอ�จ�ย์ สำ�หรับหน่วยง�นรัฐและเอกชน รวมไปถึงโปรแกรมเฉพ�ะด้�น
วิช�ชีพต่�งๆ
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เอก) และบุคล�กรวิจัยเข�้ร่วมง�นในห้องปฏิบัติก�รของศูนย์แห่งช�ติ 49 คน เป็น
นักศึกษ�ร่วมวิจัย 20 คน นักวิจัยร่วมวิจัย 8 คน และนักวิจัยหลังปริญญ�เอก 21 คน

ก�รพัฒน�เดก็และเย�วชน สง่เสรมิก�รเรยีนรูด้�้นวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี สร้�ง 
“หัวรถจักร” เฟ้นห� บ่มเพ�ะ และผลักดันเข�้สู่อ�ชีพวิจัย เตรียมคว�มพร้อมให้กับ
เด็กและเย�วชนที่จะเติบโตไปเป็นฐ�นกำ�ลังคนด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่มี
ศักยภ�พสูงให้กับประเทศ ส่งเสริมให้เย�วชนมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และเกิดคว�ม
สนใจวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีผ�่นกิจกรรม วิช�ก�ร และค่�ย อ�ทิ ค�่ยเปิดประตู
สู่โลกวิทย�ศ�สตร์ ค�่ยเย�วชนหัวใจอินทรีย์ ค�่ยสร�้งสรรค์หุ่นยนต์ และห้องเรียน
วิทย์สิ่งทอน�โน เป็นต้น โดยมีเด็กและเย�วชนเข�้ร่วม 2,761 คน

ก�รพัฒน�กำ�ลังคนด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นักเรียน นักศึกษ� และ
ผู้ประกอบอ�ชีพด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่ ได้รับก�รบ่มเพ�ะและพัฒน�
ศักยภ�พให้มีคุณภ�พศักยภ�พตรงคว�มต้องก�รของภ�คก�รผลิตและบริก�ร ผ่�น
กลไกก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร จำ�นวน 14,628 คน ผ่�นหลักสูตรต่�งๆ อ�ทิ 
ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร เทคโนโลยีก�รผลิตเมล็ดพันธุ์ เทคนิควิเคร�ะห์
สมบตัทิ�งคว�มรอ้นของวสัด ุก�รประเมนิค�รบ์อนฟตุพรนิตข์ององคก์ร และก�รสร�้ง
มูลค่�เพิ่มจ�กเทคโนโลยีก�รพิมพ์ส�มมิติ เป็นต้น

ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถของครูวิทย�ศ�สตร์ เน้นก�รสร�้ง “ตัวคูณ” ที่เชื่อมโยงกับ
ก�รพฒัน�ศกัยภ�พด�้นวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยเีดก็และเย�วชน โดยจดักจิกรรม
เปดิประสบก�รณ ์พฒัน�ทกัษะและกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ใหกั้บครวิูทย�ศ�สตร ์
รวม 1,825 คน ก�รดำ�เนินก�รเน้นก�รทำ�ง�นร่วมกับเครือข�่ย เพื่อให้เกิดก�รขย�ย
ผลในวงกว้�ง โดยนำ�องค์คว�มรู้และหลักสูตรต้นแบบที่พัฒน�ขึ้นม�ใช้ในกิจกรรม 
อ�ทิ อบรมเชิงปฏิบัติก�รก�รเขียนโครงก�รด้วยกระบวนก�รสะเต็มศึกษ�ผสมผส�น
วฒันธรรม จดัอบรมครสูนกุกบัพนัธศุ�สตร ์และอบรมครคููห่คููค่ดิครวูทิยส์ะเตม็ เปน็ตน้
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“4 เมกเกอร์ไทย” ตะลุย “เมกเกอร์แฟร์ เบอร์ลิน”

สวทช. ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจ
และผลิต จำ�กัด พ�เย�วชนผู้ชนะโครงก�รประกวด 
Enjoy Science: Let’s print the world เข�้ชมง�น
เมกเกอร์แฟร์ เบอร์ลิน ที่ประเทศเยอรมนี ระหว่�ง
วันที่ 3-4 ตุล�คม 2558 เพื่อเปิดโอก�สให้เมกเกอร์
ไทยได้เรียนรู้แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ สำ�หรับใช้
ต่อยอดไอเดีย สร้�งสรรค์นวัตกรรมเพื่อคนไทยใน
อน�คต ก�รไปดูผลง�นของเมกเกอร์ช�วเยอรมัน  
ทำ�ให้เมกเกอร์ไทยได้เห็นแนวคิดและคว�มนิยมของ 
เมกเกอร์ในแถบยุโรป ซึ่งจะเห็นว่�มีผลง�นที่เป็น 
หุ่นยนต์จำ�นวนม�กและมีรูปแบบที่หล�กหล�ย ง�น
อีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ
พอลเิมอรท์ี่ใช้ในก�รพมิพ ์เชน่ พล�สตกิรปูแบบใหม่ๆ  
ที่มีสีสันหล�กหล�ยและยืดหยุ่นสูง เมื่อพิมพ์ออกม�
แล้วส�ม�รถบดิและเปล่ียนกลบัเปน็รปูแบบเดมิได้ไม่
เสียห�ย เป็นต้น นอกจ�กนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติ
ก�รประดิษฐกรรม (Fabrication Laboratory) หรือ 
FAB LAB สถ�นที่ที่ให้เมกเกอร์ม�สร้�งชิ้นง�นโดยมี
เครือ่งมือทีท่ันสมัยและผูเ้ชี่ยวช�ญคอยให้คำ�แนะนำ� 

และเยี่ยมชมออตโต บ๊อก บริษัทผู้พัฒน�เทคโนโลยี
เพื่อผู้พิก�ร รวมถึงพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์ที่น่�สนใจ
หล�ยแหง่ เชน่ ศนูยว์ทิย�ศ�สตรส์เปกตรมั และศนูย์
วิทย�ศ�สตร์เกมอีกด้วย
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“ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์”

สวทช. โดยง�นสง่เสรมิและพฒัน�เดก็และเย�วชนที่
มีศักยภ�พสูง จัดโครงก�รถนนนักวิจัยรุ่นเย�ว์ ปีที่ 2 
ขึน้ เมอืวนัที ่19-22 ตลุ�คม 2558 ณ บ�้นวทิย�ศ�สตร์
สรินิธร อุทย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทย และอุทย�น
แหง่ช�ตเิข�ใหญ ่จงัหวดันครร�ชสมี� โดยนำ�เย�วชน
ท่ีมีศักยภ�พสูงจ�กโครงก�รพัฒน�อัจฉริยภ�พท�ง
วทิย�ศ�สตรแ์ละคณติศ�สตร ์ระดบัประถมศกึษ�ของ
สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 จำ�นวน 50 คน 
เข้�ร่วมกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะวิจัย เสริมทัศนคติ และ
แรงบันด�ลใจสู่ก�รเป็นนักวิจัยรุ่นเย�ว์

กิ จกรรมในค่ �ยประกอบด้ วยก�รเส ริมส ร้�ง
ประสบก�รณ์ในรูปแบบต่�งๆ อ�ทิ กิจกรรมเดินป่�
ศึกษ�ธรรมช�ติพร้อมเก็บตัวอย่�งร�แมลง เรียนรู้
วิทย�ศ�สตร์เกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
รวมทัง้ก�รคน้คว�้และศึกษ�ประเภทของร�แมลงผ�่น
โปรแกรม Thai-Fungi นอกจ�กนี้ ยังมีกิจกรรมที่น�่
สนใจ อ�ทิ กิจกรรมบรรย�ยพิเศษ Art and Culture  

ก�รเรียนรู้ศ�สตร์ของเครื่องดนตรีผสมผส�นกับ
วิทย�ศ�สตร์และเป็นก�รฝึกคว�มคิดสร�้งสรรค์ผ่�น
ศลิปะ ก�รฝกึอบรม กิจกรรมค�่ย และก�รทำ�โครงง�น
วิทย�ศ�สตร์ เพื่อให้เย�วชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และบ่ม
เพ�ะเย�วชนเหล�่นีสู้เ่สน้ท�งก�รเปน็นกัวทิย�ศ�สตร์
ต่อไปในอน�คต
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“ฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
JENESYS 2015”

สวทช. ร่วมกับสถ�นเอกอัครร�ชทูตญี่ปุ่นประจำ�
ประเทศไทย คดัเลอืกเย�วชนไทย จำ�นวน 29 คน จ�ก
มห�วิทย�ลัย 20 แห่งทั่วประเทศ เข้�ร่วมโครงก�ร
แลกเปลี่ยนเย�วชนระหว่�งประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศอ�เซียน หรือ JENESYS 2015 (Japan-East 
Asia Network of Exchange for Students and 
Youths) ระหว่�งวันที่ 29 พฤศจิก�ยน-8 ธันว�คม 
2558 ณ กรุงโตเกียว และเก�ะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น 
เพือ่เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่�งไทยและ
ญีปุ่น่ พรอ้มเสรมิสร�้งประสบก�รณด์�้นวทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี

โครงก�ร JENESYS 2015 ดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ย
ของรัฐบ�ลญี่ปุ่นที่ประสงค์จะให้เกิดก�รแลกเปลี่ยน
เย�วชนระหว่�งประเทศญี่ปุ่น ประเทศสม�ชิก
อ�เซยีน และกลุม่โอเชยีเนยี เพือ่กระชบัคว�มสมัพนัธ์
ระหว่�งประเทศ และส่งเสรมิก�รสร้�งคว�มเข�้ใจใน
ง�นด้�นวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยใีนประเทศญีปุ่น่ 
โดยเน้นที่กลุ่มเด็กและเย�วชนเป็นหลัก

“มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย”

สวทช. ร่วมกับสถ�บนัส่งเสริมก�รสอนวทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.) สถ�บนัคนีนัแหง่เอเซยี และ 
มห�วิทย�ลัย 8 แห่ง ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนจ�กบริษัท  
เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด ดำ�เนิน 
โครงก�ร “มห�วิทย�ลัยเด็ก ประเทศไทย” ประจำ�ปี  
2559 ภ�ยใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิด 
วิทย�ศ�สตร์สู่เย�วชน” เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้และ 
คว�มสนใจของเย�วชนระดบัประถมศกึษ�ตอนปล�ย 
และมัธยมศึกษ�ตอนต้นในส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์ 
เทคโนโลย ีวศิวกรรมศ�สตร ์และคณติศ�สตร ์หรอื 
สะเต็ม (STEM) ผ�่นกิจกรรมก�รทดลองแสนสนุก ต�ม
แนวพระร�ชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ  
สย�มบรมร�ชกุม�รี โครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็ก เป็น
โครงก�รที่เปิดโอก�สให้นักเรียนได้ลงมือทำ�กิจกรรม
ก�รทดลองท�งวทิย�ศ�สตรท์ีส่นกุและท�้ท�ย เสมือน
นักเรียนแต่ละคนได้เข้�ม�เรียนในมห�วิทย�ลัยจริง 
เพื่อจุดประก�ยคว�มสนใจในส�ข�วิทย�ศ�สตร์ และ
สร�้งแรงบนัด�ลใจในก�รศกึษ�ตอ่และประกอบอ�ชีพ
ในส�ข�สะเต็มในอน�คต
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“Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

สวทช. ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจ 
และผลิต จำ�กัด องค์ก�รพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ  
(อพวช.) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� 
(สอศ.) กระทรวงศึกษ�ธิก�ร และสถ�บันคีนันแห่ง
เอเซีย ผนึกกำ�ลังดำ�เนินโครงก�ร “Enjoy Science: 
Young Makers Contest” ก�รประกวดส่ิงประดิษฐ์
สำ�หรับ ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้�งสรรค์นวัตกรรม 
เพื่อเปิดโอก�สให้นักเรียน-นักศึกษ�อ�ชีวะมีโอก�ส
ได้แสดงคว�มส�ม�รถของตนเองในก�รสร้�งสรรค์ 
ผลง�นนวัตกรรม ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอ�ยุ 
และผู้พิก�ร” เพ่ือส่งเสริมเย�วชนไทยในก�รสร้�งสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม และสร้�งแรงบันด�ลใจและ
คว�มสนใจในส�ข�วทิย�ศ�สตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรม  
และคณิตศ�สตร์ โดยมีร�งวัลเป็นทุนก�รศึกษ� ตลอดจน 
ทริปร่วมง�น Maker Faire ในทวีปยุโรปและใน
ประเทศญี่ปุ่น โดยเมื่อวันที่ 27 สิงห�คม 2559 ได้จัด
กิจกรรมเวิร์กช็อปแก่เย�วชนที่ผ่�นเข้�รอบสุดท้�ย
ของโครงก�รขึ้น ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 ศูนย์แสดง
สินค้�และก�รประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี โดย

ผู้เข้�ประกวดทั้ง 39 ทีมจ�กทั่วประเทศได้มีโอก�ส
แลกเปล่ียนคว�มรู้กับวิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิด้�น 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอ�ยุและผู้พิก�ร
จ�ก บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และ Otto 
Bock South East Asia และนำ�เสนอโครงก�รต่อ 
ผู้เข้�ร่วมประกวด เพื่อพัฒน�ผลง�นให้แล้วเสร็จ
สำ�หรับก�รตัดสินในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
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“ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง”

สวทช. โดยโครงก�รจดัต้ังสถ�บนัพฒัน�เทคโนโลยี
ระบบขนส่งท�งร�งแห่งช�ติ จัดกิจกรรม “ค่�ย
วทิย�ศ�สตรร์ะบบร�ง” ระหว�่งวนัที ่6 - 11 มถินุ�ยน 
2559 ณ บ�้นวทิย�ศ�สตรส์รินิธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธ�นี แก่นักศึกษ�ระดับ
ปริญญ�ตรีที่ได้รับคัดเลือกจำ�นวน 70 คน จ�ก 14 
มห�วิทย�ลัยทั่วประเทศ เพื่อถ่�ยทอดองค์คว�มรู้
พืน้ฐ�นด�้นระบบร�ง สร�้งเครอืข�่ยระหว�่งภ�คก�ร
ศึกษ� สถ�บันวิจัย และภ�คอุตส�หกรรม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดก�รเรียนก�รสอน ก�รศึกษ�วิจัย และ

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 
(Thailand Robot Design Contest 2016)

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับสถ�บันก�รศึกษ�และหน่วยง�น 
พันธมิตร จัดก�รแข่งขันออกแบบและสร้�งหุ่นยนต ์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 หรือ RDC 2016 ในหัวข้อ 
“หุน่ยนต์เพือ่สังคม: Robot for Society” เพือ่เปน็เวที
จุดประก�ยคว�มคิด สร�้งแรงบันด�ลใจ เปิดโอก�ส
ใหเ้ย�วชนไทยจ�กทัว่ประเทศทีม่คีว�มคดิสร�้งสรรค์
ด้�นวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีม�ประชันคว�มส�ม�รถ 
พัฒน�ศักยภ�พด้�นก�รออกแบบและวิศวกรรม 
รวมทั้งเฟ้นห�ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับ
น�น�ช�ติแล้วนั้น ยังเป็นกลไกสำ�คัญในก�รเตรียม
คว�มพร้อมที่จะพัฒน�บุคล�กรของไทยท�งด้�น
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่สำ�คัญในก�ร
พัฒน�ประเทศในภ�คอุตส�หกรรมก�รผลิตและก�ร
บริก�รในอน�คต

ในรอบชิงชนะเลิศนักศึกษ�ที่ผ่�นก�รคัดเลิอกจ�ก
ระดับภูมิภ�คจำ�นวน 72 คน จ�ก 22 สถ�บัน จะได้

คว�มสนใจในก�รฝึกง�นและสหกิจศึกษ�ระบบร�ง 
อันจะนำ�ไปสู่ก�รวิจัยและพัฒน�ด้�นระบบขนส่งท�ง
ร�งอย�่งยัง่ยนืของประเทศ กจิกรรมค�่ยวทิย�ศ�สตร์
ระบบร�ง ประกอบด้วย ก�รบรรย�ยพิเศษเรื่องคว�ม
สำ�คัญของระบบขนส่งท�งร�งต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยและคว�มรู้เบื้องต้นระบบร�ง 
กจิกรรมเรยีนรูก้�รปฏฺบิตังิ�นในพืน้ทีจ่รงิ ณ ศนูยซ์อ่ม
บำ�รุงรถไฟฟ้�แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รวมถึงก�รแนะนำ�
ทุนก�รศึกษ� และเส้นท�งก�รประกอบอ�ชีพ

เรียนรู้ทักษะเสมือนก�รทำ�ง�นจริงเป็นเวล� 20 วัน 
ณ คณะวิศวกรรมศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
ก่อนก�รแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวัน
ที่ 25 กรกฎ�คม ณ ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์ 
โดยผลก�รแข่งขันได้ตัวแทนนักศึกษ� 3 ทีม จำ�นวน 
14 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมก�รแข่งขันใน
ระดบัน�น�ช�ต ิ(IDC RoBoCon 2016) ทีป่ระเทศไทย
ได้รับเกียรติเป็นเจ�้ภ�พจัดก�รแข่งขันเป็นครั้งแรก
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งานประชุมวิชาการประจำาปี สวทช. ประจำาปี 2559 
(NSTDA Annual Conference: NAC2016)

สวทช. จัดง�นประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2559 ใน
โอก�สครบรอบ 25 ปี เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมก�ร
ประชุมวิช�ก�ร ก�รสัมมน�-เสวน� หล�กหล�ย
หวัขอ้ เปดิบ�้น สวทช. ใหเ้ยีย่มชมหอ้งปฏบิตักิ�รวจิยั  
นิทรรศก�รโชว์ผลง�นวิจัยเด่น สวทช. และรับสมัครง�น 
ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

สวทช. ไ ด้ รับพระมห�กรุณ�ธิ คุณจ�กสมเด็จ 
พระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จ
พระร�ชดำ�เนินเป็นประธ�นเปิดง�นประชุมวิช�ก�ร 
สวทช. ประจำ�ปี 2559 ภ�ยใต้แนวคิด “25 ปี สวทช. 
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เพื่ออน�คตเศรษฐกิจ
และสงัคมไทย” ระหว�่งวนัที ่30 มนี�คม - 2 เมษ�ยน 
2559 ณ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จังหวัด

ปทุมธ�นี เพื่อนำ�เสนอผลง�นวิจัยของ สวทช. ที่เป็น
รูปธรรมทั้งก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์และผลง�นวิจัยที่
เป็นก�รพัฒน�องค์คว�มรู้เพื่อสร�้งคว�มเจริญให้กับ
ประเทศ มุ่งเน้นก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
ไปใช้เพื่อก�รขับเคล่ือนประเทศในกลุ่มคลัสเตอร์
ต่�งๆ รวมถึงก�รพัฒน�กำ�ลังคนด้�นวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ ใช้ง�น 
NAC2016 ไดร้บัคว�มสนใจจ�กผูเ้ข้�รว่มง�นภ�ยนอก 
โดยมีผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�ร 4,127 คน ผู้เข้�ชม
นิทรรศก�ร 1,894 คน กิจกรรมเยี่ยมชมของเอกชน 
253 คน และผู้เข้�ร่วมมหกรรมรับสมัครง�นด้�น
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 2,355 คน
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การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย 
ประจำาปี 2559 (Thailand IT Contest Festival 2016)

เนคเทค สวทช. ร่วมกับพันธมิตรจัดง�นมหกรรม
ประกวดเทคโนโลยสี�รสนเทศแหง่ประเทศไทย คร้ังที ่ 
15 ระหว่�งวันที่ 15-17 มีน�คม 2559 ณ หอประชุม
มหศิรอ�ค�รเอสซบีพี�รค์ ธน�ค�รไทยพ�ณชิย ์จำ�กดั  
(มห�ชน) สำ�นักง�นใหญ่ กรุงเทพมห�นคร เพื่อสร�้ง 
เด็กไทยหัวใจไอที จุดประก�ยคว�มคิด คว�มฝัน 
สร้�งแรงบันด�ลใจ เปิดโอก�สให้เย�วชนไทย
จ�กทั่วประเทศที่มีคว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลยี 
อเิล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ส�รสนเทศ และก�รส่ือส�ร  
ม�ประชันคว�มส�ม�รถ เฟ้นห�สุดยอดตัวแทน 
เย�วชนไทย เพื่อชิงถ้วยพระร�ชท�นจ�กสมเด็จ
พระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พร้อม
สรรห�ตัวแทนประเทศไทยเข้�ร่วมชิงชัยในง�น Intel 
International Science and Engineering Fair (Intel 
ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริก� ภ�ยในง�นประกอบ
ไปด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่

1. ก�รแข่งขันพัฒน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth  
National Software Contest: NSC 2016)  
ชงิถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ  
สย�มบรมร�ชกุม�รี พบกับ 120 ซอฟต์แวร์ 
คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมในส�ข�ต่�งๆ อ�ทิ 
โปรแกรมเกม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้  
โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิก�รและผู้สูงอ�ยุ 
โปรแกรมด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  
โปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้ง�น โปรแกรมประมวล 

ผลภ�ษ�ไทย โปรแกรมสำ�หรับอุปกรณ์เครือข่�ย 
เคลื่อนที่ Mobile Application โปรแกรม 
เพื่อก�รประยุกต์ใช้ง�นสำ�หรับลินุกซ์ (Linux  
Desktop Application) โปรแกรมเพ่ือก�รประยุกต์ 
ใช้ง�นสำ�หรับส่ือส�รระหว่�งสรรพส่ิง (Internet  
of Things) และก�รแข่งขันสุดยอดโปรแกรม 
ปัญญ�ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Appli-
cation) โดยฝีมือและมันสมองของเย�วชนไทย

2. ก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์ 
รุ่นเย�ว์ ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Young  
Scientist Competition : YSC 2016) สรรห�
ตัวแทนประเทศไทยเข�้ร่วมชิงชัยในง�น Intel 
International Science and Engineering Fair 
(Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริก� พบปะ
กับนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ นักวิจัยในอน�คต 
ส�ข�วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศ�สตร์ 
พลังง�นและวิศวกรรมก�รขนส่ง คณิตศ�สตร์ 
พิสิกส์และด�ร�ศ�สตร์ เคมี วิทย�ศ�สตร์พืช 
และวิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อม

3. ก�รประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเย�ว์ ครั้งที่  
15 (The Fifteenth Youth’s Electronics Circuit  
Contest: YECC 2016) ตัวแทนค�่ยนักอิเล็ก- 
ทรอนิกส์รุ่นเย�ว์จ�กท่ัวประเทศ เพ่ือชิงชัยและ 
ค้นห�สุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์ 
วัยเย�ว์ สร้�งสรรค์อุปกรณ์สำ�หรับ Smart Farm,  
Smart Home และ Smart Machine
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4. โครงก�ร “ต่อกล้�ให้เติบใหญ่” โดยได้รับ 
ก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กมูลนิธิสย�ม 
กัมม�จล ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ให้แก่เย�วชนที่มีคว�มตั้งใจจริงและมีผลง�น 
ที่มีศักยภ�พต่อยอดพัฒน�ผลง�นร่วมกับ 
หน่วยง�นพันธมิตร เพื่อต่อยอดพัฒน�ผลง�น
สู่ก�รนำ�ไปใช้ง�นได้จริง เน้นก�รสร้�งกลไก 
ก�รทำ�ง�นร่วมกับภ�คีในลักษณะของเครือข่�ย 
จิตอ�ส� เพ่ือสร้�งคว�มย่ังยืนของโครงก�รและ 
สร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทย
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การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ 
(International Design Contest Robocon 2016)

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และหน่วยง�นพันธมิตร  
จัดก�รแข่งขันออกแบบและสร้�งหุ่นยนต์น�น�ช�ติ 
ครัง้ที ่27 หรอื IDC Robocon 2016 ในหวัขอ้ “หุน่ยนต ์
ดูแลสุขภ�พ: Robot Caregiver เพื่อผลักดัน
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ
ให้ก้�วไกลภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ “Robot Caregiver” 
ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้�ภ�พจัดก�ร
แข่งขัน โดยมีตัวแทนนักศึกษ�จ�ก 7 ประเทศ คือ 
จีน ญี่ปุ่น อียิปต์ โมร็อกโก เก�หลีใต้ สิงคโปร์ และ
ไทย เข้�แข่งขันรวม 50 คน แบ่งเป็น 10 ทีมแบบ 
คละประเทศ เพ่ือให้เกิดคว�มหล�กหล�ยท�งก�รเรียนรู้ 
และวัฒนธรรม ก�รแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดข้ึน 
เมื่อวันที่ 20 สิงห�คม 2559 ณ ศูนย์ก�รค้�พันธุ์ทิพย์  
ประตูน้ำ� ทีมที่ได้รับร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม RED 
(เร้ด) นำ�โดยน�ยกร ศิริตันติวัฒน์ นักศึกษ�จ�ก
มห�วทิย�ลยัแมฟ่�้หลวง ตวัแทนประเทศไทยจ�กก�ร

แข่งขันออกแบบและสร้�งหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย 
ครัง้ที ่9 (RDC 2016) และเพือ่นรว่มทมีอกี 4 คน จ�ก
ประเทศจีน อียิปต์ ญี่ปุ่น และโมร็อกโก กับผลง�น 
หุ่นยนต์บังคับมือที่ออกแบบเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้สูงอ�ยุ 
2 ตัว คือ หุ่นยนต์ปีนชั้นเก็บย� (Climbing Robot) 
และหุ่นยนต์เก็บย� (Collector Robot) ก�รจัด 
ก�รแข่งขันในคร้ังน้ีนับเป็นหน่ึงในพันธกิจหลักที่ช่วย
ต่อยอดกิจกรรมด้�นเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ รวมทั้งยังเป็นเวทีสำ�หรับนักศึกษ�จ�ก 
ทั่วโลกได้ม�ร่วมแบ่งปันคว�มรู้ วิธีคิดแก้ปัญห� และ
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมก�รทำ�ง�น โดยเฉพ�ะก�รก้�ว 
ไปสู่ก�รผลิตหุ่นยนต์ในเชิงพ�ณิชย์ในอน�คตของ
เย�วชนไทยได้เป็นอย่�งดี ส่วนก�รแข่งขัน IDC 
RoBoCon 2017 ในปี 2560 ประเทศจีนจะรับหน้�ที่
เป็นประเทศเจ�้ภ�พจัดก�รแข่งขัน
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ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. ในฐ�นะองค์กรที่ได้รับมอบหม�ยใหท้ำ�หน�้ทีผ่ลกัดนัและสร�้งคว�มเขม้แขง็
ด�้นวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีดำ�เนนิง�นสง่เสรมิและพฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�นด�้น
วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ ทัง้โครงสร�้งพืน้ฐ�นเชงิก�ยภ�พ ก�รบรกิ�ร
วิเคร�ะห์ ทดสอบ สอบเทียบระดับม�ตรฐ�นส�กล ก�รบริก�รข้อมูล ส�รสนเทศ และ
ฐ�นข้อมูล ที่มีบทบ�ทต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจและคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ
ประเทศ
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อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

นิคมวิจัยที่พร้อมด้วยโครงสร้�งพื้นฐ�นท�ง
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ในก�รรองรับง�นวิจัย
และพัฒน�ที่ตอบโจทย์ทุกคว�มต้องก�รด้�นง�น
วิจัย รวมถึงพื้นที่เช่�คุณภ�พสูง สิ่งอำ�นวยคว�ม
สะดวก และบรกิ�รทีต่อบสนองตอ่คว�มตอ้งก�รของ
ธรุกจิเทคโนโลยอีย�่งครบวงจร เปน็แหลง่รองรบัก�ร
ขย�ยกิจกรรมด้�นวิจัยและพัฒน�ของภ�คเอกชน 
ในปีงบประม�ณ 2559 ให้บริก�รเช่�พื้นที่แก่เอกชน 
เพือ่ทำ�วจิยัและพฒัน� เปน็สำ�นกัง�น หอ้งปฏบิตักิ�ร 
และโรงง�นต้นแบบ จำ�นวน 141 ร�ย คิดเป็นพื้นที่ 
61,262.20 ต�ร�งเมตร

ศูนย์วิจัยกราฟีน

บริษัท Haydale Graphene Industries ประเทศ
อังกฤษ จัดตั้ง Haydale Technologies (Thailand) :  
HTT ศูนย์วิจัยกร�ฟีนแห่งแรกในภูมิภ�คเอเชีย ณ 
อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย ภ�ยในอ�ค�รกลุ่ม
นวัตกรรม 2 (INC2) มุ่งวิจัยต่อยอดวัสดุกร�ฟีน 
รองรับตล�ดอุตส�หกรรมในภูมิภ�ค

“Haydale เชื่อมั่นในคว�มพร้อมของอุทย�น
วิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย โดยเฉพ�ะทีมวิจัยของ 
สวทช. ที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญในเรื่องกร�ฟีน
เป็นอย่�งดี รวมถึงสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก อุปกรณ์
ทดสอบ และเครื่องมือต�่งๆ ที่ครบครัน ปัจจัยเหล่�นี้
ถอืเปน็จดุแรกทีท่ำ�ใหบ้รษิทัตดัสนิใจเลอืกตัง้ศนูยว์จิยั
และพัฒน�ที่นี่ นอกจ�กนี้ ยังเห็นว่�ประเทศไทยและ
เอเชียมีก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจและมีปริม�ณ
ของอุตส�หกรรมที่เก่ียวข้องกับตล�ดเป้�หม�ยของ 
บรษิทัจำ�นวนม�ก เชน่ สิง่พมิพ ์รถยนต ์และคอมโพสติ  
เป็นต้น”
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วิเคราะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบมาตรฐานสากล

สวทช. มีส่วนร่วมในก�รสร้�งศักยภ�พและขีด
คว�มส�ม�รถในก�รทำ�วิจัยและวิศวกรรมแก่ภ�ค 
เอกชน เพือ่ใหส้�ม�รถแขง่ขนักบัต�่งประเทศได ้โดย 
ก�รบรกิ�รเทคโนโลยี วเิคร�ะห ์ทดสอบดว้ยเครือ่งมอื 
วิทย�ศ�สตร์ที่ทันสมัย และบุคล�กรท่ีมีคว�ม
เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�ง อีกทั้งมีก�รพัฒน�เครือข่�ย
ส�รสนเทศ องค์คว�มรู้ และให้บริก�รส�รสนเทศ
ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีหล�กหล�ยรูปแบบ 
ในปีงบประม�ณ 2559 สวทช. ให้บริก�รวิเคร�ะห์ 
ทดสอบ และสอบเทียบ 45,378 ร�ยก�ร และให้
บริก�รฐ�นข้อมูล ส�รสนเทศ และองค์คว�มรู้ด้�น
วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เพือ่สนบัสนนุก�รทำ�ง�น
วิจัยและพัฒน� 307,081 ร�ยก�ร

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

สวทช. เปิดศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ สวทช. 
(NSTDA Characterization and Testing Center:  
NCTC) ณ อ�ค�รกลุม่นวตักรรม 2 อทุย�นวทิย�ศ�สตร ์
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธ�นี เพื่อให้บริก�รวิเคร�ะห์
ทดสอบต�มวิธีม�ตรฐ�นต่�งๆ ด้วยเครื่องมือ
วิทย�ศ�สตร์ที่ทันสมัย มูลค่�สูง และได้ม�ตรฐ�น 
พรอ้มนกัวจิยัวศิวกรทีม่คีว�มเชีย่วช�ญ ทำ�ใหส้�ม�รถ
วิเคร�ะหท์ดสอบง�นทีซ่บัซอ้นได ้โดยเปดิดำ�เนินก�ร 
7 วัน 24 ชั่วโมง สนับสนุนก�รทำ�วิจัยและพัฒน�
ผลิตภัณฑ์สินค้�มูลค่�สูงทั้งภ�ครัฐและเอกชน ใน
อุตส�หกรรมเกษตรและอ�ห�ร สุขภ�พและก�ร
แพทย์ หุ่นยนต์และแมค�ทรอนิกส์ ย�นยนต์และชิ้น
สว่นย�นยนต ์พรอ้มเสรมิสร�้งคว�มเขม้แขง็ดว้ยก�ร
ลงน�มคว�มร่วมมือก�รทำ�ง�นในรูปแบบเครือข่�ย
ศูนย์เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย (Thailand 
Scientific Equipment Center Network: TSEN) กับ
ศูนย์เคร่ืองมือวิทย�ศ�สตร์ทั่วประเทศรวม 16 แห่ง 
ประกอบดว้ย (1) ศนูยบ์รกิ�รวเิคร�ะหท์ดสอบ สวทช. 
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(2) มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ (3) มห�วิทย�ลัย
ขอนแกน่ (4) มห�วทิย�ลัยเชยีงใหม ่(5) มห�วิทย�ลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี (6) มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีสุรน�รี (7) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์   
(8) มห�วิทย�ลัยนเรศวร (9) มห�วิทย�ลัยบูรพ�  
(10) มห�วทิย�ลยัมหดิล (11) มห�วทิย�ลยัแมฟ่�้หลวง  
(12) มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ (13) มห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์ (14) มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 
(15) สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย และ (16) โรงเรียนน�ยร้อยตำ�รวจ 
ส�มพร�น โดยสม�ชิกทั้ง 16 แห่ง จะร่วมมือกัน
ดำ�เนินง�นเครือข่�ยศูนย์เคร่ืองมือวิทย�ศ�สตร์ให้
เป็นศูนย์กล�งในก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล คว�มรู้ และ
เชือ่มโยงบริก�รภ�ยในเครือข�่ย ทำ�ใหศ้นูยเ์ครือ่งมอื 
วิทย�ศ�สตร์ทั้งประเทศพัฒน�ไปในทิศท�งเดียวกัน 
เพื่อเสริมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ 
ผู้ประกอบก�รไทย

ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ระดับอาเซียน

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electrical and Electronic Products Testing  
Center : PTEC) เปน็หอ้งปฏบิตักิ�รทดสอบผลติภณัฑ์
ต�มม�ตรฐ�นส�กล มุ่งเน้นก�รให้บริก�รทดสอบแก่ 
ผูป้ระกอบก�รทัง้ภ�ครัฐและเอกชนทีต่อ้งก�รทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นของสินค้�ใน
กลุ่มไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมน�คม ย�นยนต์ 
เครื่องมือแพทย์ และก�รทดสอบเพ่ือให้เป็นไปต�ม 
ม�ตรฐ�นเพ่ือก�รนำ�เข้� รวมถึงก�รทดสอบคว�มเข้�กันได้ 
ท�งแม่เหล็กไฟฟ้� (EMC) และโทรคมน�คม
ปงีบประม�ณ 2559 PTEC ย้�ยสำ�นกัง�นจ�กสถ�บนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�ล�ดกระบงั ม�ยงัอ�ค�รกลุม่
นวตักรรม 2 อทุย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทย จงัหวดั
ปทุมธ�นี โดยสร้�งห้องปฏิบัติก�รและระบบทดสอบ 
เพื่อมุ่งเป้�เป็นศูนย์กล�งในก�รทดสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑ์ของอ�เซียน จัดให้มีก�รบริก�รทดสอบ
และขย�ยง�นบริก�รทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
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เพิ่มขึ้น อ�ทิ ก�รทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ในย�นยนต์ 
อุปกรณ์โทรคมน�คม รถไฟฟ้� เครื่องบินขน�ดเล็ก 
ก�รทดสอบด้�นสิ่งแวดล้อม ก�รทดสอบเคร่ืองมือ
แพทย ์ก�รทดสอบด้�นพลังง�นเคร่ืองหม�ย Energy 
Star และเครือ่งหม�ย ASEAN mark เปน็ตน้ นอกจ�ก
นี้ PTEC ยังดำ�เนินก�รพัฒน�โครงสร�้งพื้นฐ�นด�้น
ก�รทดสอบเพื่อรับรองก�รวิจัยพัฒน�ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อรองรับ
บัญชีนวัตกรรมไทยอีกด้วย ในปีงบประม�ณ 2559 
PTEC ให้บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ รับรองม�ตรฐ�น
แก่หน่วยง�น จำ�นวน 3,704 ร�ยก�ร อ�ทิ ก�รสำ�รวจ
สภ�พแวดล้อมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้�ของรถไฟฟ้�ส�ย
สีม่วง ช่วงบ�งใหญ่ – บ�งซื่อ ให้แก่ บริษัท ระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) และได้รับก�ร

ว่�จ้�งจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ย
เสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่ง
ช�ติ (กสทช.) ในก�รทดสอบส�ยอ�ก�ศรับสัญญ�ณ
โทรทัศน์ภ�คพื้นดินในระบบดิจิทัล แบบภ�ยนอก
อ�ค�ร (Outdoor) และภ�ยในอ�ค�ร (Indoor) และ
เผยแพร่คว�มรู้ ให้กับประช�ชน เจ้�ของอ�ค�ร คอน
โดมีเนียม ห้องชุด อ�ค�รสำ�นักง�น รวมทั้งก�รแก้ไข
ปัญห�ก�รรับสัญญ�ณในเบื้องต้น
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ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์

ไบโอเทค สวทช. เปิดศูนย์นวัตกรรมอ�ห�รและ
อ�ห�รสัตว์ (Food and Feed Innovation Center) 
ณ อ�ค�รกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธ�นี เพื่อตอบโจทย์
อุตส�หกรรมอ�ห�รและอ�ห�รสัตว์ไว้จุดเดียว (One 
Stop Service) ด้วยคว�มพร้อมของโครงสร�้งพืน้ฐ�น
ที่ส�ม�รถดำ�เนินง�นวิจัยตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติก�ร 
สู่ก�รทดสอบระบบก�รผลิตในระดับก่ึงอุตส�หกรรม 
จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พร้อมถ่�ยทอดสู่ก�รใช้
ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์อย่�งครบวงจร รวมทั้งทำ�
หน้�ที่เป็นตัวกล�งจัดห�และปรับเทคโนโลยีจ�กต่�ง
ประเทศให้เหม�ะสมกับผู้ประกอบก�รไทย และให้
บรกิ�รท�งวชิ�ก�รเปน็ทีป่รกึษ� ใหบ้รกิ�รด�้นเทคนคิ 
ใหบ้รกิ�รเช�่เครือ่งมอืสำ�หรบัภ�ครฐัและเอกชน และ
ถ�่ยทอดเทคโนโลย ีรวมถงึก�รฝกึอบรมเฉพ�ะท�งให้
กับบุคล�กร ศูนย์นวัตกรรมอ�ห�รและอ�ห�รสัตว์มี
ตวัอย�่งผลง�นวจิยัทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็ในด�้นต�่งๆ 
ทัง้ด�้นเทคโนโลยจีลุนิทรยีต์น้เชือ้บรสิทุธ์ิ เชน่ ตน้เชือ้
จลุนิทรย์ีบรสิทุธิส์ำ�หรบัหมกัแหนม ผกัก�ดดองเปรีย้ว 

ด้�นก�รผลิตเอนไซม์ที่มีศักยภ�พในอุตส�หกรรม
อ�ห�รและอ�ห�รสตัว ์เชน่ อ�ห�รหมกัชวีภ�พสำ�หรบั
สตัว ์ผลติภณัฑเ์อนไซมร์วมสำ�หรบัสตัว ์ด�้นก�รผลติ 
ส�รมลูค�่สงู เชน่ กระบวนก�รผลติกรดไขมนัไมอ่ิม่ตวั 
และโพลีแซคค�ไรด์จ�กจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เสริม
อ�ห�รต�่งๆ ด้�นนวัตกรรมอ�ห�ร เช่น คอลล�เจน
ชนิดผง ผลิตภัณท์โปรตีนไข่พ�สเจอร์ไรซ์ เป็นต้น 
โดยมีอุตส�หกรรมเป้�หม�ยคือ อุตส�หกรรมอ�ห�ร  
อุตส�หกรรมอ�ห�รสัตว์และอ�ห�รเสริมสัตว์ ซึ่งจะ
สร้�งผลกระทบท�งเศรษฐกิจให้กับประเทศ ลดก�ร 
นำ�เข้�ผลิตภัณฑ์จ�กต่�งประเทศ และเกิดก�รสร้�ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภ�พ เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขันของภ�คเอกชนต่อไป
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ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเป็นส่วนสำ�คัญที่สุดในก�ร
ประเมินผลกระทบท�งส่ิงแวดล้อมต�มหลักก�ร
ก�รประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment:  
LCA) ทัง้ก�รก�รประเมนิค�รบ์อนฟตุพรนิต ์(Carbon  
Footprint: CF) (ของผลิตภัณฑ์ องค์กร และก�ร
บริก�ร) ก�รประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water 
Footprint: WF) ของผลิตภัณฑ์ และก�รประเมิน
ฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (Product  
Environmental Footprint: PEF) ก�รประเมนิผลกระทบ
ท�งสิ่งแวดล้อมเหล่�นี้จะช่วยเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ 
ในก�รแข่งขันของอุตส�หกรรมไทยในตล�ดโลก ที่

บริการข้อมูล สารสนเทศ และฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (Thai National Life Cycle Inventory Database)

มีแนวโน้มส่งเสริมก�รผลิตสินค้�และบริก�รที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมม�กยิ่งข้ึน อย่�งไรก็ต�มห�ก
ต้องก�รให้ก�รประเมินผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อม
ข้�งต้นมีคว�มถูกต้อง น่�เชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับส�กล จำ�เป็นอย่�งย่ิงที่จะต้องมีฐ�นข้อมูล
วัฏจักรชีวิตที่มีคุณภ�พดี ถูกต้อง และน่�เชื่อถือ ซึ่ง
ผู้ประกอบก�รไทยประสบปัญห�ที่ไม่ส�ม�รถจัดห�
ฐ�นข้อมูลวัฏจักรชีวิตจำ�นวนม�ก ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์/องค์กร/ก�รบริก�รของตนเอง เพื่อก�ร
ประเมนิผลกระทบท�งสิง่แวดลอ้มได ้เอ็มเทค สวทช. 
จึงจัดทำ�ฐ�นข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศ อันเป็น
โครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญในก�รประเมินผลกระทบ
ท�งสิ่งแวดล้อมม�อย�่งต่อเนื่อง จ�กก�รดำ�เนินง�น
ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นม�ด้วยคว�มร่วมมือจ�กหล�ย
หน่วยง�น ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมีฐ�นข้อมูล 
วัฏจักรชวิีตระดบัประเทศทีเ่ปน็ข้อมลูจำ�เพ�ะของไทย  



รายงานประจำาปี 2559

83

(รวบรวมขอ้มลูก�รผลิตจริงจ�กผูผ้ลติหรอืจ�กขอ้มลู
ทุติยภูมิที่น่�เชื่อถือ) แล้วกว่� 1,000 ฐ�นข้อมูลฯ 
ครอบคลุมอุตส�หกรรมหลักสำ�คัญของประเทศ อ�ทิ  
พลังง�น ปิโตรเคมี ขนส่ง สิ่งทอ อุตส�หกรรมอ�ห�ร 
และก�รเกษตร เป็นต้น ซึ่งฐ�นข้อมูลเหล�่นี้ถูกนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในก�รคำ�นวณผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อม
เพื่อยื่นขอก�รรับรองฉล�กสิ่งแวดล้อมประเภทต�่งๆ  
แล้วเป็นจำ�นวนม�ก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งฉล�ก
ค�ร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ที่ให้ก�รรับรองโดย
องค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�ร
มห�ชน) ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก�รรับรองแล้ว  
2,123 ผลิตภัณฑ์ จ�ก 465 บริษัท ซึ่งผลกระทบ
จ�กก�รนำ�ฐ�นข้อมูลไปประยุกต์ ใช้ ในก�รจัดทำ�
ฉล�กส่ิงแวดล้อมนี้ ช่วยลดก�รรั่วไหลเงินตร�ออก
นอกประเทศกว่� 1,900 ล้�นบ�ท (ในช่วงระหว่�ง 

ปี 2555 – 2559) นอกจ�กนี้ฐ�นข้อมูลเหล่�นี้ยังถูก
นำ�ไปใชเ้ปน็ขอ้มลูสนบัสนนุในก�รว�งแผนและจดัทำ�
นโยบ�ยของหน่วยง�นภ�ครัฐที่มุ่งสู่ก�รพัฒน�อย่�ง
ยั่งยืนอีกด้วย อ�ทิ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ สำ�นักง�นนโยบ�ยและ
แผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม สำ�นักง�น
เศรษฐกิจก�รเกษตร และกระทรวงอุตส�หกรรม  
เปน็ตน้ นอกจ�กน้ีในป ี2559 ก�รดำ�เนนิก�รจดัทำ�ฐ�น 
ข้อมูลได้ก้�วหน้�ไปอีกข้ันกับก�รเข้�ร่วมดำ�เนินก�ร
ด้�นก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลฯ ในระดับเวทีโลกที่เรียกว่� 
Global LCA Database ร่วมกับประเทศช้ันนำ�ด้�น
ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลฯ ของโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ตอ่ก�รพฒัน�ศกัยภ�พและก�รยอมรบัด�้นก�รจดัทำ�
ฐ�นข้อมลูฯ ของไทยใหท้ดัเทยีมกบัน�น�ช�ตไิดต้อ่ไป
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สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ
ผนึกกำาลังพันธมิตร สร้างองค์ความรู้ 
เพื่อพัฒนาประเทศ

สวทช. ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับพันธมิตรต่�งประเทศ 
เพื่อผลักดันให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในก�รวิจัยและพัฒน�ในเวทีระดับประเทศ 
รวมถึงก�รสร้�งพันธมิตรเพื่อก�รเรียนรู้ ถ่�ยทอดเทคโนโลยี และก�รแบ่งปัน  
ก�รแลกเปล่ียน ก�รพฒัน�บคุล�กรวจิยั เพือ่เตรยีมคว�มพรอ้มและสร�้งคว�มส�ม�รถ
ในก�รวิจัยและพัฒน�ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของประเทศในระยะย�ว
อย่�งยั่งยืน

เพือ่สร�้งขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของประเทศด�้นวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ี
สวทช. จำ�เป็นต้องอ�ศัยแนวร่วมจ�กต่�งประเทศ เพื่อเสริมสร้�งคว�มเชี่ยวช�ญ
เฉพ�ะท�งในหล�กหล�ยส�ข� สวทช. จึงพัฒน�คว�มร่วมมือกับต่�งประเทศทั้ง 
รปูแบบทวภิ�คแีละพหภุ�คกีบัหนว่ยง�นและประเทศต�่งๆ โดยมตีวัอย�่งคว�มรว่มมอื 
ในรูปแบบต่�งๆ ดังนี้
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ความร่วมมือพัฒนา
บุคลากรไทย-นอร์เวย์

สวทช. กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และ
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�ร
โครงก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศต�มพระร�ชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 
รว่มกบักระทรวงก�รต�่งประเทศ ลงน�มคว�มรว่มมอื 
ในก�รแลกเปล่ียนนักวิจัย และพัฒน�บุคล�กรท�ง
ด�้นก�รวจิยัวทิย�ศ�สตรข์ัว้โลก รว่มกับมห�วิทย�ลยั
ศูนย์แห่งสว�ลบ�ร์ด (UNIS: University Centre in 
Svalbard) และถ�บันวิจัยขั้วโลกแห่งนอร์เวย์ (NPI:  
Norwegian Polar Institute) ประเทศนอร์เวย์ เมือ่วันที ่ 
13 พฤศจิก�ยน 2558 โดยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ  
สย�มบรมร�ชกุม�รี ทรงพระกรุณ�โปรดเกล�้ฯ เป็น
ประธ�นในพิธี พร้อมกันนี้ ได้จัดสัมมน�เรื่อง “The 
Arctic and Climate Change” เพื่อก�รเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนปัญห�ภ�วะโลกร้อนร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิก�ยน 2558 โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รอง
ประธ�นกรรมก�รโครงก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ
ต�มพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ  
สย�มบรมร�ชกุม�รี และที่ปรึกษ�อ�วุโส สวทช. เป็น
ประธ�น

ความร่วมมือศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีไทย-จีน

ศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี สวทช. เปิดศูนย์
ถ่�ยทอดเทคโนโลยีไทย-จีน (Thailand-China 
Technology Transfer Center-TCTTC) เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิก�ยน 2558 ณ อ�ค�รกลุ่มนวัตกรรม 2 
อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย โดยศูนย์ถ่�ยทอด
เทคโนโลยีไทย-จีนดังกล่�ว เป็นหนึ่งในกิจกรรม
คว�มร่วมมือภ�ยใต้แผนง�นของโครงก�รศูนย์
ถ�่ยทอดเทคโนโลยไีทย-จนี ภ�ยใตก้รอบคว�มรว่มมอื 
หุ้นส่วนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (Science and  
Technology Partnership Program-STEP Program) 
ระหว่�งกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีไทย
และจีน โดยมีศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี สวทช. 
และ China-ASEAN Technology Transfer Center 
(CATTC) กรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีกว่�งซี 
ส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี เปน็คณะทำ�ง�นฝ�่ยไทยและ
จีนต�มลำ�ดับ นอกจ�กนี้พิธีเปิดถ่�ยทอดเทคโนโลยี
ไทย-จีนดังกล่�วยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ร่วมเฉลิม
ฉลองครบรอบ 40 ปี คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตไทย-
จีนอีกด้วย
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ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค สวทช. กับ NITE ประเทศญี่ปุ่น

ไบโอเทค สวทช. ลงน�มบนัทกึขอ้ตกลงคว�มรว่มมอื  
ระยะที่ 4 ร่วมกับ National Institute of Technology 
and Evaluation (NITE) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24 
กุมภ�พันธ์ 2559 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�น
วทิย�ศ�สตร์ประเทศไทย บนัทกึขอ้ตกลงคว�มรว่มมอื
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้�งคว�มร่วมมือในด้�น
ก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพย�กรชีวภ�พอย่�ง
ยัง่ยนืของประเทศไทยและญีปุ่น่ มรีะยะเวล� 5 ป ีซึง่
ไบโอเทค สวทช. และ NITE ไดล้งน�มบนัทกึขอ้ตกลง
คว�มร่วมมือครั้งแรกในปี 2548 ครั้งที่ 2 ในปี 2551 
และครั้งที่ 3 ในปี 2554 มีโครงก�รร่วมด�้นก�รศึกษ�
อนุกรมวิธ�นของแบคทีเรีย เชื้อร� และยีสต์ รวมถึง
ก�รประยุกต์ใช้ระหว่�งห้องปฏิบัติก�รเก็บรวบรวม
ส�ยพันธ์จุลินทรีย์ และ NITE Biological Resource 
Center (NBRC) และก�รจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร�้ง
คว�มส�ม�รถของนักอนุกรมวิธ�นในประเทศไทย  
นำ�ม�ซ่ึงผลคว�มสำ�เร็จ ได้แก่ ก�รพบจุลินทรีย์ส�ยพันธ์ุ 
ใหม่ม�กกว่� 50 ส�ยพันธุ์ มีผลง�นตีพิมพ์ม�กกว่�  
50 เรื่อง และพัฒน�บุคล�กรม�กกว่� 200 คน 

จ�กผลสำ�เร็จของคว�มร่วมมือที่ผ่�นม�จึงเกิด 
คว�มร่วมมือต่อเน่ืองระยะที่ 4 เพื่อดำ�เนินกิจกรรม
คว�มร่วมมือด้�นก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลจุลินทรีย์ 
และง�นวิจัยร่วมด�้นก�รใช้ประโยชน์จ�กจุลินทรีย์
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ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่าง สวทช. กับมหาวิทยาลัยเกียวโต 
ประเทศญี่ปุ่น

สวทช. ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ 
มห�วทิย�ลยัเกียวโต เสรมิคว�มเขม้แขง็ก�รวจิยัด�้น
พลังง�นและส่ิงแวดล้อมภ�ยใต้ โครงก�ร Japan- 
ASEAN Science and Technology Innovation 
Platform (JASTIP) ณ บ้�นพักเอกอัครร�ชฑูตญี่ปุ่น 
กรุงเทพมห�นคร ร่วมกับหน่วยง�นร่วมโครงก�รจ�ก
ประเทศอินโดนีเซียและม�เลเซีย โดยมีเป้�หม�ยสู่
ผลง�นวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริมคว�ม
รว่มมอืในก�รวจิยัระหว�่งญีปุ่น่กบัประเทศในอ�เซยีน 
ในระยะเร่ิมต้นประกอบด้วยก�รดำ�เนินง�นของ 
นักวิจัยจ�กไบโอเทค เอ็มเทค และน�โนเทค ร่วมกับ
เครือข่�ยนักวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัยของประเทศไทย 
และประเทศญี่ปุ่นที่นำ�โดยมห�วิทย�ลัยเกียวโต โดย
มีแนวคิดในก�รดำ�เนินง�นเรื่อง “ก�รใช้ประโยชน์
และเพิม่มลูค�่ชวีมวลเปน็พลงัง�นและส�รเคมมีลูค�่
สูง” (Biomass to Energy and Chemicals: B2EC) 
แบ่งเป็น 3 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รนวัตกรรมก�ร
ประยุกต์ใช้ชีวมวลสำ�หรับก�รสังเคร�ะห์วัสดุตัวเร่ง

ปฏิกริย�และอุปกรณ์พลังง�น เน้นด้�นเคมีและ
ชีวภ�พ โครงก�รพัฒน�วัสดุค�ร์บอนจ�กชีวมวล
สำ�หรับก�รประยุกต์ใช้ง�นใน energy storage และ
โครงก�รนวัตกรรมในก�รประยุกต์ใข้ชีวมวลสำ�หรับ
ก�รสังเคร�ะห์วัสดุเร่งปฎิกริย�และอุปกรณ์พลังง�น 
เน้นด�้นวัสดุน�โน
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ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทย Green SMEs

สวทช. ร่วมกับกระทรวงอุตส�หกรรม โดยกรมส่งเสริม 
อตุส�หกรรม (กสอ.) สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ย 
วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ 
(สวทน.) และคณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
เกษตรศ�สตร์ ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ
กับองค์ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมแห่งสหประช�ช�ติ 
(องค์ก�รยูนิโด) ดำ�เนินโครงก�ร GEF UNIDO 
Cleantech Programme for SMEs in Thailand เพื่อ
คัดเลือก SMEs กลุ่ม Start-up เข้�ร่วมฝึกอบรมและ
นำ�เสนอผลง�น ผ�่นก�รประกวดนวตักรรมเทคโนโลยี
สะอ�ด ชิงเงินทุนพัฒน�กิจก�รกว่� 60,000 เหรียญ
สหรัฐฯ รวมทั้งมีโอก�สเจรจ�ธุรกิจด้�นนวัตกรรม
เทคโนโลยีสะอ�ดในง�น Cleantech Open ณ เมือง
ซ�นฟร�นซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริก� โครงก�ร 
ดงักล�่วมรีะยะเวล� 3 ป ีโดย สวทช. ไดร้บัมอบหม�ย
ในก�รฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบก�รและบุคล�กรที่
มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถทั้งท�งด้�นเทคโนโลยีสะอ�ด 
และก�รดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้บุคล�กรเหล่�นี้ม�เป็น
พ่ีเลี้ยง (Mentors) ให้แก่ผู้ประกอบก�ร ซึ่งถือเป็น 

ก�รดูแลและถ่�ยทอดคว�มรู้ ให้แก่ผู้ประกอบก�ร 
ที่เข้�ร่วมโครงก�รอย่�งครบวงจร ต�มรูปแบบ 
ก�รบ่มเพ�ะ ( Incubat ion) และเร่งรัดธุรกิจ  
(Acceleration) ที่ประสบคว�มสำ�เร็จในต่�งประเทศ
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ความร่วมมือขับเคลื่อนนิคม
นวัตกรรมไทย-เกาหลี

สวทช. ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือในก�ร
บริห�รอุทย�นวิทย�ศ�สตร์และก�รพัฒน�เมือง
นวัตกรรมอ�ห�ร (Food Innopolis) ร่วมกับมูลนิธิ 
อนิโนโพลสิ (Innopolis Foundation) ส�ธ�รณรัฐเก�หลี 
และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรมแหง่ช�ต ิ(สวทน.) เมือ่วนัที ่
29 เมษ�ยน 2559 ณ อทุย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทย 
บนัทกึขอ้ตกลงว�่ดว้ยคว�มรว่มมอืดงักล�่วครอบคลมุ
คว�มร่วมมือในก�รบริห�รอุทย�นวิทย�ศ�สต์และ 
ก�รพัฒน�ฟู้ดอินโนโพลิส และเป็นก�รปูท�งให้เกิด
ก�รดึงดูดบริษัท หนว่ยวจิยั และผู้ใหบ้รกิ�รเทคโนโลยี
นวตักรรมจ�กเก�หล ีเข�้ม�ดำ�เนนิกจิกรรมวจิยัพฒัน� 
และให้บริก�รในฟู้ดอินโนโพลิส และอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ 
ประเทศไทย ซึง่ประสบก�รณข์องมลูนธิฟิูด้อนิโนโพลสิ 
ของเก�หลีจะช่วยให้ โครงก�รฟู้ดอินโนโพลิสใน
ประเทศไทยมีคว�มสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สวทช. ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ 
วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์แห่งกว่�งซี  (Guangxi  
Academy of Agricultural Science: GXAAS) 
ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนิน
กิจกรรมคว�มร่วมมือวิจัย ก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ 
และก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีในส�ข�ก�รเกษตร  
โดยเฉพ�ะคว�มรว่มมอืด�้นเมลด็พนัธุ ์ระหว�่งคูภ่�คี 
ทั้งสองฝ่�ยในกรอบระยะเวล� 5 ปี นอกจ�กนั้น 
สวทช. ร่วมกับสำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (สนช.) 
และสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) นำ�ผู้ประกอบก�รภ�คเอกชนของ
ไทย จำ�นวน 28 ร�ย และนำ�ผลง�นวจิยัและผลติภณัฑ์
ด้�นเกษตรและอ�ห�รแปรรูปที่มีคว�มโดดเด่นท�ง
ด้�นเทคโนโลยี จำ�นวน 46 ร�ยก�ร เข้�ร่วมจัดแสดง 
นทิรรศก�รด�้นเทคโนโลยใีนง�นสง่เสรมิคว�มรว่มมอื 
ด้�นเทคโนโลยี ในก�รประชุมจีน-อ�เซียนว่�ด้วย 
ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและคว�มร่วมมือด้�น
นวตักรรมครัง้ที ่4 (The 4th Forum on China–ASEAN  
Technology Transfer and Collaborative Innovation)  
ซึ่ งเป็นส่วนหน่ึงของง�นมหกรรมแสดงสินค้� 
จีน–อ�เซียน ครั้งที่ 13 (The 13  China–ASEAN 
Expo: CAEXPO) ระหว�่งวนัที ่11-14 กนัย�ยน 2559 
ณ นครหน�นหนิง เขตปกครองตนเองกว่�งซีจ้วง 
ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนอีกด้วย

ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-จีน

th
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ความร่วมมือการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ข้ัวโลกไทย – จีน

สวทช. รับสนองพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตน-
ร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เพื่อส�นง�นศึกษ�
วจิยัเกีย่วกบัวทิย�ศ�สตร์ขัว้โลกของประเทศไทย โดย
ลงน�มในข้อตกลงคว�มร่วมมือระหว�่ง สวทช. และ
หนว่ยง�นขัว้โลกเหนอืและขัว้โลกใต ้(Chinese Arctic 
and Antarctic Administration: CAA) สงักัดสำ�นกัง�น
บรหิ�รกจิก�รท�งทะเล (State Oceanic Administra-
tion: SOA) เมื่อวันที่ 30 กรกฎ�คม 2556 จ�กนั้นได้
ส่งนักวิทย�ศ�สตร์และนักวิจัยเดินท�งไปศึกษ�วิจัย
ร่วมกับคณะสำ�รวจทวีปแอนต�ร์กติกของจีนทุกปีนับ
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นม� ปัจจุบันมีนักวิทย�ศ�สตร์
ไทยเดินท�งไปร่วมศึกษ�วิจัยวิทย�ศ�สตร์ขั้วโลกกับ
คณะสำ�รวจของจีนแล้วจำ�นวน 5 คน และอยู่ระหว่�ง
ก�รประส�นง�นเพื่อส่งนักวิทย�ศ�สตร์ไทยอีก 2 คน 
ไปร่วมกับคณะสำ�รวจในปี 2560 ทั้งนี้เพื่อส�นต่อ
ให้เกิดคว�มร่วมมือศึกษ�วิจัยเกี่ยวกับวิทย�ศ�สตร์
ขั้วโลกระหว่�งมห�วิทย�ลัยและสถ�บันวิจัยของ
ประเทศไทยกับสถ�บันวิจัยของประเทศจีน จึงเป็น
ทีม่�ของก�รลงน�มในบนัทกึคว�มเข�้ใจด้�นก�รวจิยั 

วิทย�ศ�สตร์ข้ัวโลก (MOU on Polar Science  
Research (Under the MOU between CAA- 
NSTDA)) เมื่อวันที่ 6 เมษ�ยน 2559 ณ กรุงปักกิ่ง 
ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ระหว่�งมห�วิทย�ลัยและ
สถ�บันวิจัยของประเทศไทยจำ�นวน 4 แห่ง ซึ่งเคย
ส่งหรือสนใจจะส่งนักวิจัยและนักวิทย�ศ�สตร์ไปร่วม
คณะสำ�รวจขั้วโลกใต้กับ CAA ได้แก่ จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยบูรพ� สถ�บันบัณฑิต 
พฒันบรหิ�รศ�สตร ์สถ�บนัวจิยัด�ร�ศ�สตรแ์หง่ช�ต ิ 
(องค์ก�รมห�ชน) และ สวทช. ในฐ�นะหน่วยง�น
ประส�นง�นกับสถ�บันวิจัยข้ัวโลกแห่งจีน (Polar 
Research Institute of China) เพื่อพัฒน�คว�ม
ร่วมมือในก�รศึกษ�วิจัยวิทย�ศ�สตร์ขั้วโลกต�มพระ
ร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรม
ร�ชกุม�รี ด�้นชีววิทย�ท�งทะเล สมุทรศ�สตร์ ธรณี
ฟิสิกส์ และธรณีเคมี
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ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สวทช. - อิสราเอล

สวทช. พฒัน�คว�มสมัพนัธ์กับอิสร�เอลม�ตัง้แตป่ ี
2552 จ�กก�รริเริ่มผลักดันผ่�นช่องท�งวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีของ สวทช. และสถ�นเอกอคัรร�ชทตู
ไทย ณ กรุงเทลอ�วีฟ ทำ�ให้เกิดก�รสร้�งเครือข่�ย
หน่วยง�นพันธมิตรระหว่�งสองประเทศที่กว้�งขว�ง 
รวมถึงคว�มร่วมมือในรูปแบบต่�งๆ ที่เป็นประโยชน์
ในเชิงวิช�ก�รและก�รวิจัย อ�ทิ ง�นสัมมน�วิช�ก�ร
ประจำ�ปี ไทย-อิสร�เอล (the Annual Thai - Israeli 
Science & Technology Cooperation Conference)  
ก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รส่งนักวิจัย/นักวิช�ก�ร 
เข�้ฝกึอบรมและทำ�วจิยัระยะสัน้ทีอ่สิร�เอล ตลอดจน 
ง�นประชุมวิช�ก�รที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใน 
ด้�นต่�งๆ โดยเฉพ�ะด้�นก�รเกษตรและก�รบริห�ร
จัดก�รน้ำ�ที่อิสร�เอลมีคว�มเชี่ยวช�ญเป็นพิเศษ 
เมื่อวันที่ 29 มกร�คม 2559 สวทช. จัดสัมมน� 
“Technologies for agriculture in dryland: Case 
study from Israel” ณ อ�ค�รไบโอเทค โดยเชิญ 
นักวิทย�ศ�สตร์จ�กสถ�บันวิจัยและมห�วิทย�ลัย 
ชั้นนำ�ของอิสร�เอล จำ�นวน 2 ท่�นม�บรรย�ย เพื่อ

แบง่ปนัและแลกเปลีย่นคว�มรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยีท�ง 
ก�รเกษตรทีก่�้วหน�้ อนัจะเปน็ประโยชนต่์อก�รรบัมือ 
กับภัยแล้งของภ�คก�รเกษตรของไทย รวมถึงเพิ่ม
โอก�สคว�มรว่มมอืด�้นวจิยัระหว�่งประเทศไทยและ
ประเทศอิสร�เอลต่อไป
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โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

สวทช. จัดประชุมนำ�เสนอผลง�นวิจัยภ�ยใต้หัวข้อ 
“UK-Thailand Symposium on Nanomaterials and 
their Applications” เมื่อวันที่ 21 เมษ�ยน 2559  
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพ่ือส่งเสริมก�รแลกเปล่ียน 
และแบ่งปันองค์คว�มรู้ที่ก้�วหน้� สร้�งเครือข่�ย
คว�มร่วมมือในด้�นเทคโนโลยีและนวัตกรรมท�ง
ด�้นเคม ีเคมปีระยกุต ์และน�โนเทคโนโลยี ตลอดจน
ด้�นอื่นๆ ระหว่�งประเทศไทยและสหร�ชอ�ณ�จักร 
รวมท้ังส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ระดับบุคคล หน่วยง�น 
และคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คี ระหว่�งไทยและสหร�ช
อ�ณ�จักร โดยเรียนเชิญวิทย�กรจ�กมห�วิทย�ลัย
ในสหร�ชอ�ณ�จักรจำ�นวน 3 ท่�น จ�ก The  
University of Manchester และ Lancaster  
University รว่มกับวทิย�กรประเทศไทยจำ�นวน 6 ท�่น  
จ�กมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และ สวทช. (เอ็มเทคและ

น�โนเทค) เพื่อนำ�เสนอผลง�นวิจัยรวม 18 ผลง�น 
โดยก�รประชุมครั้งนี้มีผู้เข�้ร่วม 69 ท่�น ทั้งจ�กภ�ค
รัฐและภ�คเอกชน
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เกิดจากการดำาเนินงานของ สวทช.

ผลลัพธ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
ดำาเนินงานของ สวทช. 
ปีงบประมาณ 2559

สวทช. มุ่งพัฒน�ประเทศให้มีขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจ
ระดับโลก บนคว�มแข็งแกร่งท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่มีฐ�นม�จ�กก�ร
วิจัยและพัฒน� โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ในก�รเป็นพันธมิตรร่วมท�งที่ดีสนับสนุน
ให้ทุกภ�คส่วนนำ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีจ�กก�รวิจัยและพัฒน�ไปประยุกต์
ใช้จนเกิดก�รลงทุนเสริมสร้�งประสิทธิภ�พให้กับกระบวนก�รผลิต ก�รบริก�ร 
ตลอดจนก�รเกษตรกรรม ผลก�รดำ�เนินง�นในส่วนนี้พิจ�รณ�จ�กก�รลงทุนด้�น
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของหน่วยง�นต่�งๆ ที่มีกิจกรรมร่วมกับ สวทช. ใน
ปีงบประม�ณ 2559 นี้ ผลลัพธ์ท�งเศรษฐกิจด้�นก�รลงทุนมีมูลค่�รวมทั้งหมด
ประม�ณ 11,400 ล�้นบ�ท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จ�กปีงบประม�ณ 2558) ส�ม�รถ
จำ�แนกได้ดังภ�พ โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้
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ลงทุนในกระบวนการผลิตและบริการ
5,900 ลานบาท (52%)

ลงทุนวิจัยเพื�อขอรับรอง
สิทธิลดหยอนภาษี

1,510 ลานบาท (13%)

ลงทุนวิจัยของผูเชาพื้นที่
1,180 ลานบาท (10%)

อื�นๆ
1,100 ลานบาท (10%)

ลงทุนวิจัยเพื�อขอรับเงินกูดอกเบ/ียต่ำ
550 ลานบาท (4%)

ลงทุนในโครงการใหคำปรึกษาของ ITAP
420 ลานบาท (4%)

ลงทุนในโครงการวิจัยพัฒนารวมกับ สวทช.
(in cash) 510ลานบาท (4%)

ลงทุนเพื�อขออนุญาตใช/สิทธิ
เทคโนโลยี 30 ลานบาท

ลงทุน ในโครงการฝกอบรบ
130 ลานบาท

ลงทุนขอรับบริการเทคนิค/
วิชาการ 300 ลานบาท

ลงทุนในกองทุนของ สวทช.
640 ลานบาท

ลงทุนในโครงการวิจัยพัฒนารวมกับ สวทช.
(in kind) 230 ลานบาท (2%)



รายงานประจำาปี 2559

94

1. หลังจ�กได้รับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีจ�ก สวทช.  
ผูรั้บบริก�รลงทุนปรับปรุงหรือขย�ยกระบวนก�ร 
ผลิตและบริก�ร ลงทุนด้�นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  
ตลอดจนก�รจ้�งง�นเพิ่ม 5,900 ล้�นบ�ท  
(สีโทนส้ม)

2. ก�รลงทุนด้�นวิจัยและพัฒน�ของภ�คเอกชน 
อันเกิดจ�กก�รที่ สวทช. มีส่วนผลักดันและ 
สนับสนุน (สีโทนฟ้�) ได้แก่ ก�รรับรองโครงก�รวิจัย 
พัฒน�เพื่อก�รลดหย่อนภ�ษี 300% ก�รลงทุน 
วิจัยและพัฒน�ของผู้เช่�พื้นที่ของอุทย�น
วิทย�ศ�สตร์ประเทศไทยและเขตอุตส�หกรรม
ซอฟต์แวร์ ก�รให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อก�รวิจัย 
และพัฒน� ตลอดจนก�รร่วมลงทุนในโครงก�ร 
สนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีของอุตส�หกรรม 
ไทย (ITAP) ซ่ึงมูลค่�รวมประม�ณ 3,660 ล้�นบ�ท

3. ก�รลงทุนของภ�คส่วนต�่งๆ ในโครงก�รวิจัย 
และพัฒน�ร่วมกับ สวทช. (สีโทนเขียว) ซึ่งเป็น 
มูลค่�ก�รลงทุนท้ังในรูปแบบเป็นตัวเงิน (in cash)  
510 ล้�นบ�ท และก�รสนับสนุนสถ�นท่ี อุปกรณ์  
ตลอดจนบุคล�กรในก�รวิจัยและพัฒน�ท่ีร่วมมือ 
กบัสวทช. (in kind) มูลค่�ประม�ณ 230 ล้�นบ�ท  
รวมก�รลงทุนในโครงก�รวิจัยมูลค่�ประม�ณ 
740 ล้�นบ�ท  

4. ก�รลงทุนของหน่วยง�นต่�งๆ ผ่�นกิจกรรมด้�น 
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่ สวทช. ให้บริก�ร  
(สีโทนเหลือง) ได้แก่ ก�รฝึกอบรม ก�รบริก�ร 
วเิคร�ะห์ทดสอบ ก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งเทคโนโลยี  
ก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี ตลอดจน 
ก�รลงทุนในกองทุนของ สวทช. มูลค่�รวม 
ประม�ณ 1,100 ล�้นบ�ท  

สวทช. มุ่งมั่นผลักดันง�นวิจัยและพัฒน�ในก�รสร้�ง
มลูค�่เพิม่ทีม่�จ�กวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่กอ่
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จ�กก�รรวบรวมข้อมูล
ผลท�งเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนกับผู้รับประโยชน์จ�กก�ร
ดำ�เนนิง�นของ สวทช. ในปงีบประม�ณ 2559 สวทช. 
ส�ม�รถสร้�งผลลัพธ์ ผลกระทบท�งเศรษฐกิจคิดเปน็
มูลค่�เพิ่มรวมประม�ณ 19,500 ล้�นบ�ท (เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 จ�กปีงบประม�ณ 2558) จำ�แนกต�มกลุ่ม
ผู้ได้รับประโยชน์ดังภ�พท โดยสร้�งมูลค่�เพิ่มให้
กับภ�คอุตส�หกรรมสูงที่สุด ประม�ณ 12,700 ล�้น
บ�ท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์
ใหมห่รอืเปน็ก�รชว่ยแก้ไขปญัห�ในกระบวนก�รผลติ
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภ�พเป็นที่ยอมรับของลูกค้�
และส�ม�รถจำ�หน�่ยได้ มีตัวอย่�งผลง�นเด่น ได้แก่ 
ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมพล�สติกสล�ยตัวท�งชีวภ�พ 
โดยเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับสม�คมพล�สติกชีวภ�พ 
ไทยและสำ�นกัง�นม�ตรฐ�นอตุส�หกรรม  ดำ�เนนิก�ร 
จัดทำ�ม�ตรฐ�นก�รทดสอบและร่�งม�ตรฐ�นของ
พล�สติกย่อยสล�ยได้ จนผ่�นก�รประชุมพิจ�รณ�
จ�กบอรด์สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลติภณัฑอุ์ตส�หกรรม 
(สมอ.) เมือ่วนัพธุที ่11 มกร�คม 2555 จ�กนัน้พฒัน�
หอ้งปฏบิตักิ�รใหม้มี�ตรฐ�นผ�่นระบบก�รตรวจสอบ 
ISO 17088 และ EN 13432 ม�ตรฐ�น DIN CERTCO 
ประเทศเยอรมัน ห้องปฏิบัติก�รของเอ็มเทคจึงเป็น
ห้องปฏิบัติก�รแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทีม่คีว�มส�ม�รถในก�รวิจัยเพือ่ตรวจพสิจูน์พล�สตกิ
จ�กบรษิทัสง่ผลใหบ้รษิทัต�่งๆ ในสม�คมอุตส�หกรรม
พล�สติกชีวภ�พมีคว�มม่ันใจในก�รลงทุนสร้�ง
โรงง�นผลิต จ�กก�รที่ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยมี
ม�ตรฐ�นรองรับผ่�นก�รทดสอบในระดับส�กล ซึ่ง
ในปี 2559 เป็นปีแรกที่ส�ม�รถสร้�งร�ยได้จ�กก�ร
สง่ออกพล�สตกิชวีภ�พ สร�้งมลูค�่เพิม่ท�งเศรษฐกจิ
ประม�ณ 2,100 ล�้นบ�ท
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นอกจ�กนี้ สวทช. ยังสร้�งผลลัพธ์ท�งเศรษฐกิจกับ
กลุ่มที่เป็นภ�คบริก�ร ได้แก่ ภ�ครัฐและหน่วยง�น
อิสระ ก�รบริก�รส�ธ�รณสุข สถ�บันก�รศีกษ�ต่�งๆ 
ตลอดจนก�รบริก�รด้�นก�รสื่อส�รมวลชน คิดเป็น
มูลค่�เพิ่มรวมประม�ณ 3,600 ล้�นบ�ท โดยมีผล
ง�นเด่น ได้แก่ ระบบแนะนำ�สำ�รับอ�ห�รกล�งวัน
สำ�หรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) 
ที่พัฒน�ขึ้นโดยเนคเทค สวทช. ร่วมกับสถ�บัน
โภชน�ก�ร มห�วิทย�ลัยมหิดล กลุ่มเป้�หม�ยที่เข้�
ร่วมโครงก�รได้แก่โรงเรียนประถมศึกษ�ในสังกัด
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) ซึ่ง 
ผู้ ใช้ง�นส�ม�รถเลือกดูเมนูแนะนำ�ทั้งสำ�รับหรือ 
แนะนำ�อ�ห�รเพิ่มในสำ�รับที่ผู้ ใช้ง�นคิดเองเพื่อให้ม ี
คุณค่�ท�งโภชน�ก�รต�มเกณฑ์และตรงเง่ือนไข รวมท้ัง 
ผู้ ใชง้�นส�ม�รถว�งแผนจดัก�รสำ�รบัอ�ห�รกล�งวนั
ล่วงหน้�และเผยแพร่สำ�รับอ�ห�รที่ได้จัดไว้แล้วให้ 
โรงเรียนอ่ืนๆ ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ได้ทันทีเป็นก�รส่งเสริม 
ให้ทุกโรงเรียนจัดอ�ห�รกล�งวันสำ�หรับนักเรียน
ได้อย่�งมีคุณภ�พ ทั้งนี้ระบบฯ ส�ม�รถคำ�นวณ
ปริม�ณส�รอ�ห�รและคะแนนคุณภ�พสำ�รับที่สร้�ง
ใหม่ คำ�นวณวัตถุดิบที่ต้องซื้อและค่�ใช้จ่�ยที่เกิด
ขึ้นของแต่ละโรงเรียน และสรุปร�ยง�นงบประม�ณ
ที่แต่ละโรงเรียนใช้ต่อหัวต่อวัน โดยปรับร�ค�ต�ม
วัตถุดิบในแต่ละพื้นที่ทำ�ให้แต่ละโรงเรียนส�ม�รถ
ลดงบประม�ณอ�ห�รกล�งวันลงได้ ในปี 2559 มี
โรงเรียนเข้�ร่วมโครงก�รทั้งหมด 35,161 โรงเรียน 
และส�ม�รถประหยดัค�่ใชจ้�่ยลงไดท้ัง้หมดประม�ณ 
1,650 ล�้นบ�ท

สวทช. นำ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีไปเพิ่ม
ประสิทธิภ�พให้กับภ�คเกษตรกรรม ทั้งในด้�นก�ร
เพิ่มผลผลิตท�งก�รเกษตรและก�รแปรรูปผลผลิต
ท�งก�รเกษตรมูลค่�รวมประม�ณ 3,200 ล้�นบ�ท 
มีผลง�นเด่น ได้แก่ สวทช. ให้ก�รสนับสนุน ศ.ดร.  

พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ใน
ก�รประเมนิพนัธุอ์อ้ยดเีดน่ทีม่ศีกัยภ�พในแหลง่ปลกู
อ้อยทั่วประเทศ โดยร่วมวิจัยกับภ�ครัฐและเอกชน 
เพื่อบูรณ�ก�รทรัพย�กรวิจัย ทั้งบุคล�กร เครื่องมือ 
และสถ�นที่ทดลองด้�นอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ยของ
ประเทศอย่�งเป็นระบบ คัดเลือกทดสอบพันธุ์
อ้อยใหม่ที่เหม�ะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร ร่วมกับ
เทคโนโลยีก�รเขตกรรมที่เหม�ะสม โดยก�รต่อยอด
ก�รทดลองของแตล่ะหนว่ยง�น โดย สวทช. ทำ�หน�้ที่
เป็นผู้ประส�นง�นและร่วมกับหน่วยง�นพันธมิตร
ผลกัดนัชว่ยเหลอืช�วไรอ่อ้ยใหม้ผีลผลติตอ่พ้ืนทีเ่พ่ิม
ขึ้น พันธุ์อ้อยที่ผ่�นก�รคัดเลือกจ�กโครงก�รเมื่อนำ�
ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกให้ผลผลิตสูงและอ้อยมี
คว�มหว�นสูงขึ้น สร้�งกำ�ไรให้กับเกษตรกรม�กข้ึน 
นอกจ�กน้ีโรงง�นน้ำ�ต�ล ยังไดอ้้อยคณุภ�พดปีอ้นเข�้
สู่โรงง�นอย่�งสม่ำ�เสมอและสร้�งกำ�ไรให้กับโรงง�น
อย่�งต่อเน่ือง โดยปี 2559 สร้�งร�ยได้สุทธิให้กับ
เกษตรกรเป็นมูลค�่สูงถึง 2,000 ล้�นบ�ท
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สร้างใหม่ คํานวณวัตถุดิบที่ต้องซือและค่าใชจ่ายที่
เกิด ขึนของแต่ละโรงเ รียน และสรุปรายงาน
งบประมาณที่แต่ละโรงเรียนใช ต่อหัวต่อวัน โดย
ปรับราคาตามวัตถุดิบในแต่ละพืนที่ ทําให้แต่ละ
โรงเรียนสามารถลดงบประมาณอาหารกลางวัน
ลงได้ ในปี 2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
ทังหมด 35,161 โรงเรียน และสามารถประหยัด
ค่าใชจ่ายลงได้ทังหมดประมาณ 1,650 ล้านบาท 

สวทช. นําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับภาคเกษตรกรรม ทังใน
ด้านการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค่ารวมประมาณ 
3,200 ล้านบาท มีผลงานเด่น ได้แก่ สวทช. ให้
การสนับสนุน ศ .ดร . พีระศักดิ์  ศ รีนิ เวศน์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประเมินพันธุ์
อ้อยดี เด่นที่ มี ศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่ ว
ประเทศ โดยร่วมวิจัยกับภาครัฐและเอกชน เพื่อ
บูรณาการทรัพยากรวิจัย ทังบุคลากร เคร่ืองมือ

 และสถานที่ทดลองด้านอ้อยและนําตาลทรายของ
ประเทศอย่างเปนระบบ คัดเลือกทดสอบพันธุ์อ้อย
ใหม่ที่ เหมาะสมกับพืนที่ ของเกษตรกร ร่วมกับ
เทคโนโลยีการเขตกรรมที่ เหมาะสม โดยการต่อ
ยอดการทดลองของแต่ละหน่วยงาน โดย สวทช. 
ทําหน้าที่ เปนผู้ประสานงานและร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตรผลักดันช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้มีผลผลิต
ต่อพืนที่ เพิ่มขึน พันธุ์อ้อยที่ผ่านการคัดเลือกจาก
โครงการเมื่อนําไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกให้ผล
ผลิตสูงและอ้อยมีความหวานสูงขึน สร้างกําไร
ให้กับเกษตรกรมากขึน นอกจากนีโรงงานนําตาล 
ยังได้อ้อยคุณภาพดีป อนเข้า สู่โรงงานอย่าง
สมํ่ า เสมอและสร้ างกําไรใ ห้กับโรงงานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยปี 2559 สร้างรายได้สุทธิให้กับ
เกษตรกรเปนมูลค่าสูงถึง 2,000 ล้านบาท

 

 
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจําแนกตามกลุ่มผู้รับประโยชน์ 

ปีงบประมาณ 2559 

อุตสาหกรรมการผลิต 
12,700 ลา้นบาท (65%) 

บริการ 
3,600 ล้านบาท (19%) 

เกษตรกรรม 
3,200 ล้านบาท (16%) 
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สวทช. เป็นหน่วยง�นภ�ครัฐที่ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของ
พนักง�นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยได้นำ�ระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัย
ต�มม�ตรฐ�น มอก. 18001 ม�ใช้บริห�รคว�มปลอดภัยในทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่
ทำ�ง�น และมีก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยม�อย่�งต่อเนื่อง โดยม ี
เป้�หม�ยเพื่อลดและควบคุมอันตร�ยจ�กกระบวนก�รทำ�ง�น และสภ�พแวดล้อม
ในก�รทำ�ง�นทีม่คีว�มไมป่ลอดภัยต่อผูป้ฏิบตังิ�นทีอ่�จจะสง่ผลกระทบทำ�ใหเ้กดิก�ร 
บ�ดเจบ็ของร่�งก�ย ทรัพยสิ์นเสียห�ย และสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มได ้โดยยงัคง
รักษ�ระบบก�รจัดก�รอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยต�มม�ตรฐ�น มอก. 18001-
2554 และ BS OHSAS 18001: 2007 ต�มทีส่ถ�บนัรบัรองม�ตรฐ�นไอเอสโอ (สรอ.) 
ได้ออกใบรับรองให้กับ สวทช.

องค์กรวิจัยใส่ใจความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

การร่วมดำารงค์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมขององค์กร
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“ลดและควบคุมอันตรายจาก
กระบวนการทำางาน

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ที่มีความไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

”
ในปีงบประม�ณ 2559 สวทช. รณรงค์วันทำ�ง�น 
ต่อเนื่องโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดง�น และ 
วัฒนธรรมคว�มปลอดภัยสร้�งวินัยจร�จร รวมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนก�รแก้ไข/ป้องกันข้อบกพร่อง ข้อ
ร้องเรียน ด้วยก�รติดต�มอย�่งใกลช้ดิและสม่ำ�เสมอ 
ก�รชี้บ่งอันตร�ยประเมินคว�มเสี่ยงกิจกรรมใหม่ 
และให้คว�มสำ�คัญในก�รปรับปรุงวิธีก�รปฏิบัติง�น
ในเร่ืองก�รประม�ณระดับคว�มเสี่ยงในก�รทำ�ง�น  
ก�รระงับเหตุเมื่อส�รเคมีหกร่ัวไหล ก�รเดินท�งไป
ปฏิบัติง�น/อบรม/สัมมน�นอกสถ�นที่ (ต่�งจังหวัด) 
รวมถึงปรับปรุงแนวท�งก�รทำ�ง�น เร่ืองก�รปฏิบัติ
ต�มม�ตรฐ�นก�รบริห�รและก�รจัดก�รด้�นอ�ชีว
อน�มัย คว�มปลอดภัย และสภ�พแวดล้อมใน
ก�รทำ�ง�นสำ�หรับหน่วยง�นร�ชก�ร และร�ยก�ร
ตรวจสุขภ�พต�มปัจจัยเส่ียงในก�รทำ�ง�นสำ�หรับ
พนักง�น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะก�รทำ�ง�น
กับสถ�นก�รณ์ในปจัจบุนัและใหเ้กดิคว�มมัน่ใจว่�ทกุ
พื้นที่ ทุกกิจกรรมก�รทำ�ง�นมีคว�มปลอดภัย รวมถึง
เตรียมคว�มพร้อมต่อสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน โดยจัดให้มี
แผนรองรบักรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิเพลงิไหม ้ส�รเคมหีก
รั่วไหล และก๊�ซรั่วไหล รวมไปถึงอพยพบุคล�กรใน
ขณะเกดิเหต ุซึง่มแีนวท�งปฏบิติั ได้แก่ ก�รระงบัเหตุ  
แจ้งเหตุก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นภ�ยในและ
ภ�ยนอก ก�รอพยพ รวมทั้งมีก�รฝึกซ้อมอย่�งต่อ

เนื่องรวมทั้งปี 27 ครั้ง และ สรอ. ได้ตรวจประเมิน
เพือ่ตอ่อ�ยใุบรบัรอง โดย สวทช. ไดร้บัใบรบัรองฉบบั
ใหม่มีผลถึงวันที่ 25 สิงห�คม 2562 ส่วนของผลก�ร
ปฏิบัติง�นท�งด้�นคว�มปลอดภัย ยังคงวัดจ�กตัว 
ชีวั้ดอัตร�คว�มถ่ีของก�รบ�ดเจ็บ (Injury Frequency 
Rate : IFR) อัตร�คว�มรุนแรงของก�รบ�ดเจบ็ (Injury 
Severity Rate : ISR) และ Safe T Score ซึง่แสดงถงึ
ผลลพัธข์องก�รจดัก�รคว�มปลอดภยั ซึง่ทกุค่�เปน็ไป
ต�มเป�้หม�ยที่กำ�หนด

สวทช.  มีคว�มห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ
พืน้ทีข่องอทุย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทย (อวท.) โดย
มุง่เนน้เรือ่งก�รจดัก�รมลพษิทีเ่กดิจ�กกจิกรรมต�่งๆ 
ของ สวทช. มีก�รเฝ้�ระวังและตรวจสอบคุณภ�พ 
สิง่แวดลอ้มอย�่งตอ่เนือ่ง ไดแ้ก ่ก�รตรวจวดัคณุภ�พ
น้ำ�ทิง้ ปรมิ�ณส�รโลหะหนกัจ�กระบบบำ�บดัฯ คณุภ�พ 
น้ำ�เสยีจ�กอ�ค�รต�่งๆ คณุภ�พอ�ก�ศในบรรย�ก�ศ
บริเวณพื้นที่โดยรอบ อวท. ตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศ
เสียที่ระบ�ยออกท�งปล่องเต�เผ� ตรวจวัดคุณภ�พ
น้ำ�ใต้ดินในพื้นที่ อวท. ตรวจวัดคุณภ�พน้ำ�ผิวดินใน
พืน้ที่ใกล้เคียง และตรวจสอบปริม�ณโลหะหนกัในดนิ 
ในปงีบประม�ณ 2559 ทีผ่�่นม�มปีรมิ�ณน้ำ�เสยีทีเ่กดิ
จ�กกิจกรรมภ�ยในพื้นที่ อวท. รวมทั้งสิ้น 100,634 
ลูกบ�ศก์เมตร ซึ่ง สวทช. ให้คว�มสำ�คัญต่อก�ร
จัดก�รน้ำ�เสียที่เกิดข้ึน และมุ่งเน้นสร้�งคว�มเข้�ใจ 
และขอคว�มร่วมมือไปยังแต่ละหน่วยง�นภ�ยใน ใน
เรือ่งของก�รจดัก�รน้ำ�เสยีเพือ่ใหน้้ำ�เสยีทีเ่กดิขึน้จ�ก
กจิกรรมต�่งๆ ทัง้จ�กอ�ค�รสำ�นกัง�น หอ้งปฏบิตักิ�ร 
และจ�กบริษัทที่เข้�ม�เช่�พื้นที่ใน อวท. ได้รับก�ร
บำ�บัดอย่�งมีประสิทธิภ�พ และมีคุณภ�พน้ำ�ทิ้งเป็น
ไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด โดยมี
ค่� Biochemical Oxygen demand (BOD) ประม�ณ
รอ้ยละ 25 ของค�่ BOD ทีท่�งร�ชก�รกำ�หนดไว ้และ
เพื่อคว�มต่อเนื่องในเรื่องม�ตรก�รประหยัดน้ำ� ใน
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ส่วนของน้ำ�เสียที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้ว ยังคงนำ�ม�ใช้
ในก�รฉีดล้�ง หรือรดน้ำ�ต้นไม้และสน�มหญ้�ภ�ยใน
พื้นที่ อวท. โดยมุ่งหวังที่จะไม่มีก�รทิ้งหรือระบ�ยน้ำ�
เสียออกนอกพื้นที่ ดังเช่นในทุกๆ ปีที่ผ�่นม� และใน
ส่วนของตะกอนจ�กระบบบำ�บัดน้ำ�เสียยังนำ�ไปแจก
จ่�ยให้กับพนักง�นเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์เป็นส�ร
ปรับปรุงดินได้ต่อไป

ก�รจัดก�รของเสียอันตร�ยที่เกิดขึ้น สวทช. ดำ�เนิน
ก�รคัดแยกของเสียอันตร�ย และดำ�เนินก�รกำ�จัด
ขยะของเสียอันตร�ยจ�กห้องปฏิบัติก�รต่�งๆ 
และจ�กบริษัทที่ม�เช่�ใช้พื้นที่มีน้ำ�หนักรวมทั้งปี 
46,711.99 กิโลกรัม ออกเป็น 2 ประเภทคือ ทำ�ก�ร
เผ�ทำ�ล�ยด้วยเต�เผ�ของ สวทช. และอีกส่วนหนึ่ง
รวบรวมให้ได้ปริม�ณม�กพอและส่งกำ�จัดภ�ยนอก 
นอกจ�กนี้ สวทช. ยังดำ�เนินก�รตรวจปล่องเต�เผ�
พบว่�มีก�รระบ�ยอ�ก�ศเสียในพ�ร�มิเตอร์ต่�งๆ
ประม�ณร้อยละ 3-40 ของค่�ม�ตรฐ�นต�มที่ท�ง
ร�ชก�รได้กำ�หนดไว้ อีกทั้งยังควบคุมก�รทำ�ง�นต�ม
ระบบก�รจัดก�รคุณภ�พ ISO 9001 อย่�งต่อเนื่อง 
เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่มกี�รเผ�ทำ�ล�ยอย�่งถกูตอ้งต�มหลกั
วิช�ก�ร และมีระบบบำ�บัดไอเสียที่ไม่ก่อให้เกิดผล 
กระทบต่อคุณภ�พอ�ก�ศแต่อย่�งใด

 

การจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร (Carbon Footprint for 
Organization: CFO)
ในปีงบประม�ณ 2559 สวทช. ได้รับก�รขึ้นทะเบียน 
รับรองค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดย สวทช. ถือ 
เปน็หนว่ยง�นภ�ครฐัด�้นวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งแรกของประเทศที่ ได้ขึ้นทะเบียนค�ร์บอน 

ฟุตพริ้นท์ขององค์กร มีขอบเขตก�รรับรองภ�ยใน
พื้นที่ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย โดยใช้
ปีงบประม�ณ 2558 (1 ตุล�คม 2557-30 กันย�ยน 
2558) เป็นปีฐ�นซึ่งมีปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือน
กระจก รวม 19,024.91 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่� แบ่งออกเป็น ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 
ประเภทที่ 1 จำ�นวน 868.92 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่� ประเภทที่ 2 จำ�นวน 16,082.99 ตัน
ค�รบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท�่ และประเภทที ่3 จำ�นวน 
2,073.00 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท�่

สำ�หรับผลก�รประเมินค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของ สวทช. 
ในปีงบประม�ณ 2559 ขอบเขตพื้นที่ทั้งภ�ยใน
อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทยและภ�ยนอก พบ
ว่�มีค่�ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกโดยรวมประม�ณ 
25,468,396.80 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 
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ค่า CFO สวทช. ต่อคน ต่อปี

(หน่วย : กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�ง
ตรง (Scope I) ร้อยละ 8.36 โดยส่วนใหญ่เกิดจ�ก 
ก�รใช้น้ำ�มันดีเซลจ�กรถปฏิบัติง�นนอกสถ�นที่ 
สัดส่วนก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อมจ�กก�ร
ใช้ไฟฟ้�(Scope II) ร้อยละ 84.34 ซึ่งมีก�รใช้เพิ่มขึ้น 
เกิดจ�กก�รเปิดใช้ง�นในพื้นที่ของอ�ค�รกลุ่มอ�ค�ร
นวัตกรรม 2 เพิ่มขึ้น และสัดส่วนก�รปล่อยก�๊ซเรือน
กระจกท�งอ้อมอื่นๆ (Scope III) อีกร้อยละ 7.29 
โดยเกิดจ�กก�รเดินท�งไปปฏิบัติง�นโดยเครื่องบิน

ภ�ยในประเทศเป็นส่วนใหญ่ รองลงม�คือก�รใช้
น้ำ�มันดีเซลในรถรับ-ส่งพนักง�น ทั้งนี้เม่ือพิจ�รณ�
สัดส่วนค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Scope I+II) 
ต่อพนักง�นในปีงบประม�ณ 2559 พบว�่มีค่�เท่�กับ 
8,576 กิโลกรมัค�รบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท�่ตอ่คน ซึง่
มีค่�เพิ่มขึ้นจ�กปีที่ 2558 เท�่กับร้อยละ 8.50
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คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แบ่งออกเปน การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทที่  1 จํานวน 
868.92 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ประเภทที่ 
2 จํานวน 16,082.99 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และประเภทที่ 3 จํานวน 2,073.00 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

สําหรับผลการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์
ของ สวทช. ในปีงบประมาณ 2559 ขอบเขตพืนท่ี
ทังภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและ
ภายนอก พบว่ามีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โ ด ย ร ว ม ป ร ะ ม าณ 2 5 ,4 6 8 ,3 9 6 . 8 0  ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเปนสัดส่วน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope I) 
ร้อยละ 8.36 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการใชนํามัน
ดีเซลจากรถปฏิบัติงานนอกสถานที่ สัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใชไฟฟา

(Scope II) ร้อยละ 84.34  ซ่ึงมีการใชเพ่ิมขึนเกิด
จากการเปิดใชงานในพืนที่ของอาคารกลุ่มอาคาร
นวัตกรรม 2 เพ่ิมขึน และสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ (Scope III) อีกร้อยละ 
7.29 โดยเกิดจากการเดินทางไปปฏิบัติงานโดย
เคร่ืองบินภายในประเทศเปนส่วนใหญ่ รองลงมา
คือการใชนํามันดีเซลในรถรับ-ส่งพนักงาน ทังนี
เมื่ อพิจารณาสัดส่วนคาร์บอนฟุตพรินท์ของ
องค์กร (Scope I+II) ต่อพนักงานในปีงบประมาณ 
2559 พบว่ ามี ค่ า เ ท่ ากั บ  8 ,5 76 กิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน ซ่ึงมีค่าเพ่ิมขึน
จากปีที่ 2558 เท่ากับร้อยละ 8.50

 

 
 

ค่า CFO สวทช. ต่อคน ต่อปี 
(หน่วย : กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 
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การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)

ผลการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงของ 
สวทช. ปีงบประมาณ 2559

สวทช. กำ�หนดแนวท�งก�รบริห�รคว�มเส่ียงให้สอดคล้องกับกรอบก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง (Framework) ต�มม�ตรฐ�น ISO 31000:2009 และเริ่มดำ�เนินก�รรอบ
แรกในปีงบประม�ณ 2555 โดยมีขอบเขตก�รดำ�เนินง�นเริ่มจ�กคว�มเสี่ยงระดับ
องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ในปีที่ 1 และขย�ยไปสู่ระดับศูนย์
แห่งช�ติ/หน่วยง�นหลักในปีที่ 2 โปรแกรม/กระบวนก�รหลักที่สำ�คัญในปีที่ 3 โดย
มีเป้�หม�ยเพื่อให้มีก�รนำ�ระบบบริห�รคว�มเส่ียงไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหน่ึงของก�ร
ดำ�เนินง�นต�มภ�รกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
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ในก�รดำ�เนนิง�นมคีณะอนกุรรมก�บรหิ�รคว�มเสีย่ง
ของ สวทช. ภ�ยใต้คณะกรรมก�รพฒัน�วิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (กวทช.) รับผิดชอบในก�ร
เสนอแนะนโยบ�ย กำ�กับดูแลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเส่ียงต่อ กวทช. อย่�งต่อเน่ือง ในช่วงก่อตั้ง
ระบบบรหิ�รคว�มเสีย่งคณะอนกุรรมก�รบรหิ�รคว�ม
เส่ียงฯ ได้แต่งต้ังคณะทำ�ง�นพัฒน�ระบบบริห�ร
คว�มเส่ียงของ สวทช. ขึ้น เพื่อทำ�หน้�ที่พัฒน�
นโยบ�ย แผนง�น และร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเส่ียงของ สวทช. ต่อคณะอนุกรรมก�รบริห�ร
คว�มเส่ียงอย่�งสม่ำ�เสมอ นอกจ�กนี้ ได้มีก�รจัด
ตั้งคณะกรรมก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของ สวทช. ซึ่ง
มีผู้อำ�นวยก�ร สวทช. เป็นประธ�น รับผิดชอบใน
ก�รกำ�หนดนโยบ�ย จัดก�รให้คว�มเส่ียงต่�งๆ อยู่
ในวิสัย และขอบเขตที่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีก�ร
ประเมินและทบทวนคว�มเสี่ยงด้วยคว�มถี่ที่เหม�ะ
สม ประมวลวิเคร�ะห์คว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนิน
ง�น และจัดทำ�ร�ยง�นก�รติดต�มประเมินผลก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริม สื่อส�ร พัฒน�
คว�มรูค้ว�มเข�้ใจในเรือ่งก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งใหก้บั
บุคล�กรทุกระดับ

ในก�รประเมิน วิเคร�ะห์ และจัดก�รคว�มเสี่ยง  
สวทช. ได้ศึกษ�แนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ขององค์กรวิจัยและพัฒน�ด้�นวิทย�ศ�สตร์ และ
เทคโนโลยีทัง้ในประเทศ และต�่งประเทศทีม่ลีกัษณะ
และพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. พบว่�ก�รบริห�ร
จัดก�รคว�มเส่ียงจะต้องมี Framework ในก�ร
วิเคร�ะห์ส�เหตุ ผลกระทบ เพื่อพิจ�รณ�สิ่งที่พึง
กระทำ�และจดุออ่นทีต้่องดำ�เนนิก�รแก้ไขเพือ่ประเมนิ
โอก�สที่จะเกิดคว�มเสี่ยงและผลกระทบทั้งก่อน 
และหลังดำ�เนินก�ร และพบว่� Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organization 

(CSIRO) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศออสเตรเลีย และเป็นองค์กรที่มีพันธกิจใกล้
เคยีงกบั สวทช. อกีทัง้ CSIRO ยงัเปน็องคก์รสำ�คญัที่
มสีว่นรว่มในก�รออกแบบม�ตรฐ�น ISO 31000:2009 
ได้ ใช้แผนภ�พแสดงคว�มเชื่อมโยงองค์ประกอบ
สำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงหรือ Bow Tie 
Diagram เป็นเครื่องมือในก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของ
องค์กร ซึ่งแผนภ�พนี้ส�ม�รถสรุปส�เหตุ ผลกระทบ  
และม�ตรก�รในก�รควบคุม/ลดคว�มเสี่ยงที่ ใช้
สื่อส�รทำ�คว�มเข้�ใจได้ง่�ยและมีประสิทธิภ�พ  
ดังนั้น สวทช. จึงนำ�เครื่องมือดังกล�่วม�ประยุกต์ใช้
ในก�รวิเคร�ะหส์�เหต ุผลกระทบ พจิ�รณ�ท�งเลอืก 
และกำ�หนดแนวท�งตอบสนองคว�มเสี่ยง รวมถึงใช้
ในก�รประชมุ ร�ยง�นผล ปรกึษ�ห�รอื สือ่ส�ร รว่มกบั 
คณะกรรมก�รจัดก�รคว�มเส่ียง และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

ผลก�รดำ�เนนิง�นในปงีบประม�ณ 2559 (ปทีี ่4) พบว�่ 
ในระดับองค์กร (ERM) มีก�รระบุคว�มเสี่ยง (Risk 
identification) 9 ร�ยก�ร ครอบคลุมคว�มเส่ียง 4 
ประเภท ประกอบด้วย ด้�นกลยุทธ์ (S: Strategic) 
ด้�นปฎิบัติก�ร (O: Operational) ด้�นก�รเงิน (F:  
Finance) และ ด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ (C:  
Compliance) ด้�นกลยุทธ์ (S: Strategic) โดยมี
ร�ยก�รคว�มเสี่ยงระดับสูงม�ก จำ�นวน 1 ร�ยก�ร 
คว�มเสี่ยงสูง จำ�นวน 5 ร�ยก�ร และคว�มเสี่ยง
ระดับต่ำ� จำ�นวน 3 ร�ยก�ร โดยร�ยก�รคว�มเสี่ยง
ทั้ง 9 ร�ยก�ร มีก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง (Risk treat-
ment) ด้วยก�รจัดทำ�แผนบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 
6 ร�ยก�ร ส่วนอีก 3 ร�ยก�รกำ�หนดให้มีก�รติดต�ม
ผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัดที่กำ�หนด ซึ่งจะมีก�ร
ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นร�ยไตรม�ส และใช้ที่
ประชุมคณะกรรมก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของ สวทช. 
ติดต�มตรวจสอบและทบทวนผลก�รดำ�เนินง�น 
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ผลก�รจัดก�รคว�มเส่ียง 6 ร�ยก�ร พบว่�ร�ยก�ร
คว�มเสี่ยงทั้ง 6 ร�ยก�ร ที่มีก�รจัดทำ�แผนบริห�ร
จัดก�รคว�มเส่ียง ส�ม�รถลดระดับคว�มเสี่ยงได้
ต�มเป้�หม�ย/ม�กกว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนด แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ลดระดับคว�มเสี่ยงได้ต�มเป�้
หม�ย 2 ร�ยก�ร ประกอบด้วย (1) REF-1 เกิดวิกฤต
ด้�นงบประม�ณจนไม่ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ต�มแผน
กลยุทธ์ (2) REO-1 พนักง�นส�ยวิจัยและพัฒน�ที่มี
ประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญสูงออกจ�ก สวทช. 
กระทันหันจำ�นวนม�ก กลุ่มที่ 2 ลดระดับคว�มเสี่ยง
ม�กกว่�เป�้หม�ยที่กำ�หนด 4 ร�ยก�ร ประกอบด้วย 
(1) REO-4 ระบบ ICT ไม่ส�ม�รถให้บริก�รได้อย�่ง
มีประสิทธิภ�พ (2) RES-2 ก�รใช้ประโยชน์ของผล
ง�นวิจัยมีน้อย (3) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒน�
สร�้งผลกระทบต่ำ�กว�่เป�้หม�ยทีก่ำ�หนด (4) REO-5  
ไม่ส�ม�รถใช้ทรัพย�กรหรือทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์อย่�งคุ้มค่� ส่วนคว�มเส่ียงระดับต่ำ� 3 
ร�ยก�ร ต�มแนวท�งก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง กำ�หนด
ใหเ้ปน็คว�มเสีย่งทีอ่ยูใ่นระดบัยอมรบัไดภ้�ยใตก้ลไก
ก�รควบคมุเดมิทีม่อียูแ่ลว้ ซึง่คว�มเสีย่งในระดบันีจ้ะ
ถือว่�กลไกก�รควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันส�ม�รถดูแล
ระดับคว�มเสี่ยงนี้ ได้ โดยให้เพิ่มคว�มระมัดระวังใน
ก�รดำ�เนินง�นต�มกลไกก�รควบคุมที่มีอยู่ต่อไป แต่
ต้องมีก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัดที่
กำ�หนดอย่�งต่อเนื่อง เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับคว�ม
เสี่ยงกลับม�สูงขึ้นจนเกินระดับที่ยอมรับได้ จ�กก�ร
ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัด พบว่�จ�ก 3 
ร�ยก�ร มีคว�มเสี่ยง 1 ร�ยก�ร คือ REC-1 เสียชื่อ
เสียงจ�กก�รบริห�รจัดก�รหรือกำ�กับดูแลกิจก�ร มี
ระดบัคว�มเส่ียงเพิม่จ�กระดับต่ำ�เปน็ระดับป�นกล�ง 
โดยในก�รทบทวน/กำ�หนดร�ยก�รคว�มเส่ียง สวทช. 
ได้นำ�ร�ยก�รคว�มเส่ียงดังกล่�วกำ�หนดเป็นร�ยก�ร
คว�มเสี่ยงของปีงบประม�ณ 2560 แล้ว เพื่อดำ�เนิน
ก�รต�มแนวท�งก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงต�มที่ระบุ

ในคู่มือบริห�รคว�มเส่ียงของ สวทช. ส่วนร�ยก�ร
คว�มเสี่ยงอีก 2 ร�ยก�ร ประกอบด้วย (1) REO-3 
ไม่ส�ม�รถรักษ�ระดับขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กร 
และ (2) REO-2 ผู้บริห�รสำ�คัญออกจ�ก สวทช. 
กระทันหันจำ�นวนม�ก พบว่� ระดับคว�มเสี่ยงยังคง
อยู่ที่ระดับต่ำ�เช่นเดิม

จ�กผลก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงดังกล่�ว ในก�ร
ประชุมคณะกรรมก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง สวทช. ครั้ง
ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎ�คม 2559 ที่ประชุม
ได้พิจ�รณ�ทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนก�ร
จัดก�รคว�มเสี่ยง ปัจจัยภ�ยใน และภ�ยนอก ซึ่ง
มีมติให้นำ�ร�ยก�รคว�มเสี่ยงของ ปีงบประม�ณ 
2558-2559 จำ�นวน 8 ร�ยก�ร กำ�หนดเป็นร�ยก�ร
คว�มเสีย่งในปงีบประม�ณ 2560 และมรี�ยก�รคว�ม
เสี่ยง 4 ร�ยก�ร มีก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�ม
ตวัชีวั้ดทีก่ำ�หนด ประกอบดว้ย (1) RES-3 ไมส่�ม�รถ
รับมือกับพิบัติภัยธรรมช�ติและอุบัติภัยขน�ดใหญ่  
(2) REO-2 ผูบ้ริห�รสำ�คัญออกจ�ก สวทช. กระทนัหนั 
จำ�นวนม�ก (3) REC-2 เสียชื่อเสียงจ�กพฤติกรรม
ของพนักง�น และ (4) REC-3 เสียชื่อเสียงจ�กก�ร
ใช้ประโยชน์ผลง�นวิจัย โดยร�ยก�รคว�มเส่ียงที่ถูก
กำ�หนดใหม้กี�รตดิต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มตวัชีว้ดั
ทั้ง 4 ร�ยก�ร ได้ผ�่นก�รวิเคร�ะห์และประเมินต�ม
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและ
กำ�หนดให้นำ�ก�รดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้องกับร�ยก�ร
คว�มเสี่ยงข้�งต้นบูรณ�ก�รเข้�กับกระบวนก�ร
บรหิ�รง�นปกตทิีม่กีลไกก�รควบคมุดแูลต�มบทบ�ท
หน้�ที่ของฝ่�ย/ง�น และให้มีก�รติดต�มผลก�ร
ดำ�เนนิง�นอย�่งตอ่เนือ่งในก�รประชมุคณะกรรมก�ร
จัดก�รคว�มเสี่ยง สวทช.

นอกจ�กนี้ในก�รประชุมคณะกรรมก�รจัดก�รคว�ม
เสี่ยง สวทช. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 กันย�ยน 
2559 ได้พิจ�รณ�ประเมินระดับคว�มเสี่ยง (Likeli-
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hood*Impact) ของร�ยก�รคว�มเสี่ยงปีงบประม�ณ 
2560 ทั้ง 9 ร�ยก�ร โดยใช้เกณฑ์ประเมิน 8*8 พบ
ว่� มีระดับคว�มเสี่ยงสูง 6 ร�ยก�ร คือ (1) REF-1 
เกิดวิกฤติด้�นงบประม�ณและก�รบริห�รจัดก�ร
ทรพัย�กรจนไมส่�ม�รถสง่มอบผลง�นต�มคว�มค�ด
หวงั (2) REO-5 ไม่ส�ม�รถใชท้รพัย�กรหรอืทรพัยส์นิ
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่�งคุ้มค่� (3) RES-2 ก�รใช้
ประโยชน์ของผลง�นวิจัยมีน้อย (4) REO-4 ระบบ 
ICT ไม่ส�ม�รถให้บริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  
(5) RES-1 ผลผลิตวจิยัและพฒัน�สร�้งผลกระทบต่ำ�
กว�่เป�้หม�ยทีก่ำ�หนด และ (6) RES-4 ข�ดพนัธมติร
สำ�คญัทีท่ำ�ใหพ้นัธกจิสมฤทธิผ์ล ระดบัคว�มเสีย่งป�น
กล�ง 2 ร�ยก�ร คือ (1) REO-1 พนักง�นส�ยวิจัย
และพัฒน�ที่มีประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญสูง
ออกจ�ก สวทช. กระทันหัน และ (2) REC-1 เสีย
ชื่อเสียงจ�กก�รบริห�รจัดก�รหรือกำ�กับดูแลกิจก�ร 

และระดับคว�มเสี่ยงต่ำ� 1 ร�ยก�ร คือ (1) REO-3 
ไม่ส�ม�รถรักษ�ระดับขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กร

จ�กผลก�รประเมินระดับคว�มเสี่ยงข้�งต้น คณะ
กรรมก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง สวทช. ได้ดำ�เนินก�รจัด
ทำ�แผนบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงระดับองค์กรของ
ร�ยก�รคว�มเสี่ยง และระดับคว�มเสี่ยงป�นกล�ง 
สว่นคว�มเสีย่งระดบัต่ำ� ต�มแนวท�งก�รจดัก�รคว�ม
เสี่ยงกำ�หนดให้เป็นคว�มเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับ
คว�มเสี่ยงภ�ยใต้ก�รควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
คว�มเส่ียงในระดับน้ีจะถือว่�กลไกปฏิบัติง�นปกติที่
มอียูใ่นปจัจบุนัส�ม�รถดแูลระดบัคว�มเสีย่งนี้ได้โดย
ให้เพิ่มคว�มระมัดระวังในก�รดำ�เนินง�นต�มกลไก
ปฎิบัติง�นปกติ แต่ต้องมีก�รติดต�มผลก�รดำ�เนิน
ง�นต�มตัวชี้วัดที่กำ�หนด
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ภาคผนวก

ทรัพย์สินทางปัญญา จำานวน 321 คำาขอ 

ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร จำานวน 197 คำาขอ
วันยื่นคำาขอ เลขที่คำาขอ ชื่อการประดิษฐ์

23 เมษ�ยน 2557 1401002377 ตำ�รับย�โพวิโดนไอโอดีนสำ�หรับรูปแบบพ่น

13 มีน�คม 2558 1501001426 อุปกรณ์วัดก�รดูดกลืนรังสีเอ๊กซ์แบบอินซิตู ณ อุณหภูมิสูงสำ�หรับศึกษ�โครงสร�้งของวัสดุน�โน
ระดับอะตอม

28 สิงห�คม 2558 1501004954 ฟิล์มวัสดุเชิงประกอบน�โนพอลิเมอร์ที่มีสมบัติในก�รป้องกันก�รซึมผ่�นไอน้ำ�และรักษ�ก�รส่อง
ผ่�นของแสง

14 กันย�ยน 2558 1501005433 กระบวนก�รระบุส�เหตุท่อน้ำ�ดีอุดกั้นจ�กมะเร็งตับอ่อนโดยใช้ดีเอนเอเมทิเลชั่นที่ตำ�แหน่ง 
cg16941656 ของยีน FRY

6 พฤศจิก�ยน 2558 1501006726 กระจกเคลือบขั้วนำ�ไฟฟ้�โปร่งแสงออกไซด์ด้�นหน้�ของเซลล์แสงอ�ทิตย์และกระบวนก�รดัง
กล่�ว

20 พฤศจิก�ยน 2558 1501006963 ระบบวิเคร�ะห์รูปแบบข้อคว�มเชิงเปรียบเทียบ

16 ธันว�คม 2558 1501007554 เยื่อหุ้มสมองเทียมสังเคร�ะห์

25 ธันว�คม 2558 1502004419 ชั้นว�งอุปกรณ์พร้อมช่องท�งเดินส�ยไฟ

25 ธันว�คม 2558 1501007834 ไพรเมอร์สำ�หรับก�รตรวจสอบไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด บี และจำ�แนกส�ยพันธุ์วิคตอเรียและย�ม�ก�
ตะโดยวิธี real–time PCR และก�รวิเคร�ะห์ด้วย melting curve

29 ธันว�คม 2558 1501007936 เสน้ใยเมทัลออกไซด์น�โนโฟโตคะตะลิสต์ท่ีมีคว�มเสถียรส�ม�รถข้ึนรูปได้ และแผ่นเมมเบรนเส้นใย
น�โนที่มีคว�มยืดหยุ่นและเสถียรซึ่งขึ้นรูปจ�กเส้นใยดังกล่�ว รวมถึงกรรมวิธีก�รประดิษฐ์เส้นใย
และแผ่นเมมเบรนเส้นใยน�โนขึ้นรูปดังกล่�ว

29 ธันว�คม 2558 1501007937 กรรมวิธีก�รคัดกรองฟ�จโคลนที่แสดงโปรตีนหรือเปปไทด์บนผิวที่ส�ม�รถจับจำ�เพ�ะต่อเชื้อ
แบคทีเรียเป�้หม�ยจ�กคลังฟ�จด้วยเทคนิคไมโครอะเรย์

7 มกร�คม 2559 1601000048 กระบวนก�รและไพรเมอร์เพื่อระบุชนิดของเชื้อร�ในโรคโพรงจมูกอักเสบจ�กเชื้อร�ชนิดลุกล�ม 
โดยเทคนิคพีซีอ�ร์ซีเควนซิ่ง

22 มกร�คม 2559 1602000163 ส่วนหัวของกระดูกต้นแขนเทียม

22 มกร�คม 2559 1601000350 กรรมวิธีตรวจยืนยันก�รติดเชื้อไวรัสไอเอชเอชเอ็นในเนื้อเยื่อกุ้ง

26 มกร�คม 2559 1601000432 ระบบและวิธีก�รสำ�หรับจัดลำ�ดับผู้เชี่ยวช�ญ

26 มกร�คม 2559 1601000436 ระบบสำ�หรับตรวจพย�ธิสภ�พของเนื้อเยื่อ

26 มกร�คม 2559 1602000186 อุปกรณ์สำ�หรับตรวจพย�ธิสภ�พของเนื้อเยื่อ

2 กุมภ�พันธ์ 2559 1601000599 ท่อที่มีปุ่มนูนรูปวงรีภ�ยในเพื่อเพิ่มก�รถ่�ยเทคว�มร้อน

4 กุมภ�พันธ์ 2559 1601000646 กระบวนก�รผลิตวัสดุชะลอก�รปลดปล่อยธ�ตุสังกะสีและโบรอนด้วยกลไกก�รทำ�ง�นแบบควบคู่
จ�กส�รประกอบเลเยอร์ดับเบิ้ลไฮดรอกไซด์ที่มีแอนไอออนของโบรอนผ่�นก�รแลกเปลี่ยนไอออน

4 กุมภ�พันธ์ 2559 1601000647 กระบวนก�รผลิตวัสดุชะลอก�รปลดปล่อยธ�ตุสังกะสีและโบรอนด้วยกลไกก�รทำ�ง�นแบบควบคู่ 
จ�กส�รประกอบเลเยอร์ดับเบิ้ลไฮดรอกไซด์ที่มีแอนไอออนของโบรอนผ่�นก�รตกตะกอนร่วม
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5 กุมภ�พันธ์ 2559 1601000660 ไพรเมอร์และวิธีก�รสำ�หรับตรวจห�เชื้อ คอกแซกกีไวรัส เอ 6 โดยวิธีมัลติเพล็กซ์วันเสต็ปเรียล
ไทม์ อ�ร์ที-พีซีอ�ร์

5 กุมภ�พันธ์ 2559 1601000661 ไพรเมอร์และวิธีก�รสำ�หรับตรวจห�เชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 โดยวิธีมัลติเพล็กซ์วันเสต็ปเรียลไทม์ 
อ�ร์ที-พีซีอ�ร์

5 กุมภ�พันธ์ 2559 1601000662 ไพรเมอร์และวิธีก�รสำ�หรับตรวจห�เชื้อคอกแซกกีไวรัส เอ 16 โดยวิธีมัลติเพล็กซ์วันเสต็ปเรียล
ไทม์ อ�ร์ที-พีซีอ�ร์

5 กุมภ�พันธ์ 2559 1601000663 ไพรเมอร์และวิธีก�รสำ�หรับตรวจห�ไวรัสตับอักเสบ อี โดยวิธีวันเสต็ป เรียลไทม์ อ�ร์ที-พีซีอ�ร์

26 กุมภ�พันธ์ 2559 1602000624 อ่�งล้�งจ�น

25 มีน�คม 2559 1601001712 กระบวนก�รสังเคร�ะห์เส้นลวดน�โนบิสมัทเทลลูไรด์

25 มีน�คม 2559 1601001710 อุปกรณ์นับจำ�นวนวัตถุ

25 มีน�คม 2559 1601001711 ระบบต�ข่�ยแสงพื่อก�รตรวจจับสิ่งกีดขว�งบนท�งเสมอระดับในระบบขนส่งท�งร�ง

1 เมษ�ยน 2559 1601001891 ระบบและวิธีก�รสำ�หรับตรวจจับคว�มเร็วย�นพ�หนะพร้อมระบุเลขทะเบียน

1 เมษ�ยน 2559 1601001893 กรรมวิธีก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รตกตะกอนซิลิก�ในกระบวนก�รเตรียมม�สเตอร์แบทซ์ย�งผสม
ซิลิก�โดยก�รตกตะกอนซิลิก�ในน้ำ�ย�ง

1 เมษ�ยน 2559 1601001894 กรรมวิธีก�รเตรียมม�สเตอร์แบทซ์ย�งผสมซิลิก�โดยก�รตกตะกอนซิลิก�ในน้ำ�ย�ง

20 เมษ�ยน 2559 1601002210 ระบบและวิธีก�รแยกองค์ประกอบเฉพ�ะแบบประม�ณสำ�หรับก�รคำ�นวณปริภูมิย่อยแบบเค
อร์แนล

22 เมษ�ยน 2559 1601002290 สูตรผสมแผ่นเกร�ะย�งมะตอยคอมพอสิตและกรรมวิธีก�รผลิต

29 เมษ�ยน 2559 1601002490 กรรมวิธีก�รผลิตแผ่นเยื่อบ�งขว�งกั้นพล�สติกที่มีโครงสร้�งรูพรุนต่�งกัน

13 พฤษภ�คม 2559 1601002750 กระบวนก�รเตรียมวัสดุผสมกร�ฟีนส�มมิติ-พอลิอะนิลีน-โครงสร้�งค�ร์บอนน�โน

13 พฤษภ�คม 2559 1601002749 อุปกรณ์และวิธีก�รสำ�หรับช่วยผู้ฝึกซ้อมยิงปืน

19 พฤษภ�คม 2559 1601002868 ระบบและวิธีก�รตรวจสอบพฤติกรรมสำ�หรับปรับเปลี่ยนขน�ดภ�พบนหน้�จอ

19 พฤษภ�คม 2559 1601002869 วิธีก�รระบุตำ�แหน่งอุปกรณ์ซึ่งมีก�รเชื่อมต่อกันผ่�นเครือข่�ยข้อมูลไร้ส�ยและระบบดังกล่�ว

26 พฤษภ�คม 2559 1601003027 ชุดตรวจห�โมเลกุลเป้�หม�ยด้วยก�รวัดสัญญ�ณก�รกระเจิงแสงต�มหลักของร�ม�นแบบอิมมูโน
โครม�โตกร�ฟีชนิดก�รไหลด้�นข้�ง

26 พฤษภ�คม 2559 1601003026 ระบบตรวจสอบและอนุญ�ตก�รเข้�ถึงทรัพย�กรระหว่�งอุปกรณ์ผ่�นเครือข่�ยข้อมูลและวิธีก�ร
ดังกล่�ว

30 พฤษภ�คม 2559 1601003115 เครื่องทำ�น้ำ�แข็งสำ�หรับใช้ในก�รผ่�ตัด

3 มิถุน�ยน 2559 1601003248 ระบบสร�้งแผนภ�พและพย�กรณ์ก�รอพยพของประช�กรเพลี้ยกระโดด

3 มิถุน�ยน 2559 1601003249 อุปกรณ์ส่งเมสเสจแบบลำ�ดับ

3 มิถุน�ยน 2559 1601003250 กรรมวิธีสร้�งพื้นผิวขย�ยสัญญ�ณร�ม�นและผลิตภัณฑ์จ�กกรรมวิธีดังกล่�ว

10 มิถุน�ยน 2559 1601003407 แผ่นกรองเส้นใยน�โนมัลติฟังก์ชันสำ�หรับใช้ ในก�รกรองละเอียดในน้ำ�และอ�ก�ศที่ส�ม�รถ
ทำ�คว�มสะอ�ดและทนต่อแสงแดด และกรรมวิธีก�รเตรียมแผ่นกรองเส้นใยน�โนดังกล่�ว

10 มิถุน�ยน 2559 1601003408 ส�รประกอบ 7,12-บิส(ไดฟีนิลอะมิโน)-2-ฟินิล-1H-ไดแนฟโธ[2,1-e:1’,2’-g]ไอโซอินโดล-1,3(2H)-
ไดโอน สำ�หรับใช้เป็นส�รเปล่งแสงสีแดงในไดโอดเปล่งแสงจ�กส�รอินทรีย์

10 มิถุน�ยน 2559 1601003409 ส�รประกอบ 7,12-บิส(เมทิล(ฟีนิล)อะมิโน)-2-ฟินิล-1H-ไดแนฟโธ[2,1-e:1’,2’-g]ไอโซอินโดล-1,3
(2H)-ไดโอน สำ�หรับใช้เป็นส�รเปล่งแสงสีแดงในไดโอดเปล่งแสงจ�กส�รอินทรีย์

10 มิถุน�ยน 2559 1601003410 ชุดหัววัดคว�มชื้นเมล็ดพันธุ์แบบแผ่นเรียบทนแรงกระแทก

10 มิถุน�ยน 2559 1601003411 ชุดใบพัดกังหันลมแกนตั้งชนิดเดเรียสแบบกึ่งลอยตัวที่มีก�รจัดว�งใบพัดในลักษณะตัวนำ�และตัว
ต�ม

10 มิถุน�ยน 2559 1601003412 ระบบบริห�รจัดก�รข้อมูลเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกระหว่�งสถ�นพย�บ�ลกับผู้ป่วย และวิธีก�รดัง
กล่�ว

10 มิถุน�ยน 2559 1601003413 ระบบจัดเก็บและตรวจสอบชีวมิติล�ยนิ้วมือเพื่อป้องกันก�รปลอมแปลง

10 มิถุน�ยน 2559 1602002172 ชุดใบพัดกังหันลมเดเรียสที่จัดว�งใบพัดแบบตัวนำ�และตัวต�มที่มีระบบรองรับน้ำ�หนัก

วันยื่นคำาขอ เลขที่คำาขอ ชื่อการประดิษฐ์
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24 มิถุน�ยน 2559 1601003776 กรรมวิธีก�รปรับปรุงคุณสมบัติคว�มคงทนต่อคว�มร้อนของสีสกัดจ�กธรรมช�ติกลุ่มละล�ยน้ำ�ได้

24 มิถุน�ยน 2559 1602002469 อุปกรณ์จับยึดวัตถุทรงกระบอก

1 กรกฎ�คม 2559 1601003932 แอมโมเนียมเซนเซอร์และกระบวนก�รเตรียมดังกล่�ว

1 กรกฎ�คม 2559 1601003931 ระบบควบคุมก�รช�ร์จแบตเตอรี่ด้วยอินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์แบบเอสอ�ร์

1 กรกฎ�คม 2559 1601003933 องค์ประกอบของพอลิแลคไทด์แข็งตัวด้วยคว�มร้อนสำ�หรับซ่อมเสริมกระดูก และกรรมวิธีก�ร 
เตรียมพอลิแลคไทด์ดังกล่�ว

8 กรกฎ�คม 2559 1601004035 ระบบประเมินระดับคว�มรุนแรงของเหตุก�รณ์ผิดปกติในก�รขับขี่ย�นพ�หนะและวิธีก�รดังกล่�ว

8 กรกฎ�คม 2559 1601004036 ระบบควบคุมก�รเข้�ถึงห้องศูนย์ข้อมูลและวิธีก�รดังกล่�ว

15 กรกฎ�คม 2559 1601004125 เครื่องป้อนทะล�ยป�ล์มแบบท่อหมุน

15 กรกฎ�คม 2559 1601004151 ชุดท่อคว�มร้อนสำ�หรับก�รเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอ�ก�ศ

22 กรกฎ�คม 2559 1602002767 แท่นปรับระยะวัตถุชนิดเลื่อนได้ 3 แกน

29 กรกฎ�คม 2559 1601004382 เอนไซม์ไซล�เนสทนด่�งกล�ยพันธุ์ที่ใช้ในก�รย่อยชีวมวลพืช

5 สิงห�คม 2559 1601004511 ระบบและวิธีก�รห�ตำ�แหน่งแกนของวัตถุ

5 สิงห�คม 2559 1601004512 กรรมวิธีก�รเตรียมวัสดุผสมกร�ฟีน-พอลิอะนิลีนเพื่อก�รประยุกต์ใช้เป็นขั้วอิเล็กโทรดของตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวด

5 สิงห�คม 2559 1601004513 สูตรเซร�มิกส์กึ่งพรุนกึ่งโฟมชนิดอลูมิน�และกระบวนก�รผลิต

11 สิงห�คม 2559 1601004630 วิธีก�รเตรียมทองที่มีโครงสร้�งอ�ร์เรย์ระดับไมโครหรือน�โนเมตร

11 สิงห�คม 2559 1602003064 ที่พักเท้�สำ�หรับขึ้นหรือลงจ�กเตียง

11 สิงห�คม 2559 1602003065 ที่พักเท้�สำ�หรับขึ้นหรือลงจ�กเตียง

11 สิงห�คม 2559 1602003066 ที่พักเท้�สำ�หรับขึ้นหรือลงจ�กเตียง

11 สิงห�คม 2559 1602003067 ที่พักเท้�สำ�หรับขึ้นหรือลงจ�กเตียง

19 สิงห�คม 2559 1601004757 กรรมวิธีก�รเพิ่มเสถียรภ�พของน้ำ�ย�งและลดปริม�ณแอมโมเนียในก�รผลิตน้ำ�ย�งข้นชนิด
แอมโมเนียต่ำ�สำ�หรับก�รใช้ที่อุณหภูมิสูง

19 สิงห�คม 2559 1601004758 ชุดน้ำ�ย�ตรวจเปอร์เซ็นต์ไกลเคทเตดอัลบูมินเพื่อวิเคร�ะห์ภ�วะเบ�หว�นและกรรมวิธีก�รตรวจ

19 สิงห�คม 2559 1602003144 เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์แบบช่องย้อมเดี่ยว

26 สิงห�คม 2559 1601004946 พล�สมิดพ�หะสำ�หรับก�รผลิตโปรตีนเป้�หม�ยออกนอกเซลล์แบคทีเรีย Lactobacillus plantarum,  
Bacillus subtilis และ Escherichia coli

26 สิงห�คม 2559 1601004947 ระบบตรวจวัดลักษณะทรงกอพืชด้วยเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น เพื่อก�รคัดเลือกส�ยพันธุ์พืช

26 สิงห�คม 2559 1601004948 ระบบและวิธีก�รวัดค่�คว�มย�วของต้นข้�ว

26 สิงห�คม 2559 1601004949 ระบบและวิธีก�รสร้�งพิกัดส�มมิติของพื้นผิวใบไม้

26 สิงห�คม 2559 1601004950 กระบวนก�รกำ�จัดฟอสเฟตสำ�หรับก�รตรวจวัดอ�ร์เซนิกในน้ำ�

2 กันย�ยน 2559 1601005048 วิธีก�รแปลงและจัดกลุ่มตัวอักษรภ�ษ�ไทยเป็นสัญลักษณ์แทนเสียง

2 กันย�ยน 2559 1601005058 กรรมวิธีก�รเตรียมวัสดุโครงร่�งรองรับเซลล์ส�มมิติไฮโดรเจลที่มีทั้งรูพรุนหลักและรูพรุนรองโดย
เทคนิคสเตอริโอริโทกร�ฟี

9 กันย�ยน 2559 1601005195 วิธีก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รของเด็กท�รกและอุปกรณ์สำ�หรับวิธีก�รดังกล�่ว

9 กันย�ยน 2559 1601005197 ระบบก�รค�ดก�รณ์กำ�ลังก�รผลิตไฟฟ�้จ�กระบบเซลล์แสงอ�ทิตย์ในเขตร้อนและวิธีก�รดังกล่�ว

9 กันย�ยน 2559 1601005200 กรรมวิธีก�รจับตัวน้ำ�ย�งธรรมช�ติ โดยปร�ศจ�กก�รเติมน้ำ�ในขั้นตอนก�รจับตัว

9 กันย�ยน 2559 1601005198 กระบวนก�รสร้�งพื้นผิวสำ�หรับขย�ยสัญญ�ณร�ม�นด้วยโครงสร้�งรังผึ้งแบบนูน

9 กันย�ยน 2559 1601005199 อิฐมวลเบ�คอมโพสิทจ�กจีโอโพลิเมอร์และวัสดุมวลเบ�จ�กเศษแก้ว

9 กันย�ยน 2559 1601005201 ก�รสังเคร�ะห์ตัวเร่งปฏิกิริย�ที่มีโครงสร้�งแบบสปิเนลของโลหะ และตัวเร่งปฏิกิริย�ที่ได้จ�ก
กระบวนก�รดังกล่�ว

วันยื่นคำาขอ เลขที่คำาขอ ชื่อการประดิษฐ์
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9 กันย�ยน 2559 1601005204 ก�รสังเคร�ะห์ลวดน�โนคิวปริคออกไซด์ที่มีคว�มหน�แน่นสูงด้วยกระบวนก�รเทอร์มอล
ออกซิเดชัน

9 กันย�ยน 2559 1601005196 อุปกรณ์จัดว�งเลนส์ขย�ย

9 กันย�ยน 2559 1601005225 กระบวนก�รผลิตขั้วไฟฟ�้แบบอนุกรมสับหว�่ง โดยเทคนิคก�รพิมพ์สกรีนและผลิตภัณฑ์

16 กันย�ยน 2559 1601005377 อุปกรณ์ซิลิคอนไมโครโฟนชนิดตัวเก็บประจุและกระบวนก�รสร้�งอุปกรณ์ดังกล่�ว

16 กันย�ยน 2559 1601005372 กรรมวิธีก�รเตรียมโฟมเทอร์โมอิเล็กทริก

16 กันย�ยน 2559 1601005371 ระบบปฏิบัติก�รเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบไหลขึ้น

16 กันย�ยน 2559 1601005373 ระบบกำ�หนดรหัสประจำ�ตัวของอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ

16 กันย�ยน 2559 1602003544 อุปกรณ์จับยึดชิ้นง�นด้วยสน�มไฟฟ�้

16 กันย�ยน 2559 1602003545 อุปกรณ์ส่องสว่�ง

16 กันย�ยน 2559 1601005374 อุปกรณ์ควบคุมก�รผลิตย�งแห้ง

16 กันย�ยน 2559 1601005370 สูตรผสมที่ใช้ในก�รผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอร์จ�กวัสดุเหลือทิ้ง 100 เปอร์เซ็นต์

16 กันย�ยน 2559 1601005375 เซนเซอร์ตรวจวัดไซย�ไนด์

16 กันย�ยน 2559 1601005376 เซนเซอร์ตรวจวัดไอออนแคดเมียมและสังกะสี และกรรมวิธีก�รเตรียมเซนเซอร์ดังกล่�ว

16 กันย�ยน 2559 1601005378 โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอ็นเอสเอสโปรตีนของทอสโพไวรัสชนิดวอเตอร์เมลอน ซิลเวอร์  
มอทเทิล ไวรัส และกรรมวิธีก�รตรวจห�ทอสโพไวรัสชนิดวอเตอร์เมลอน ซิลเวอร์ มอทเทิล ไวรัส 
ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่�ว

16 กันย�ยน 2559 1601005369 ระบบกำ�หนดจุดสนใจหลักสำ�หรับก�รบอกตำ�แหน่งและวิธีก�รดังกล่�ว

23 กันย�ยน 2559 1601005588 อุปกรณ์วัดระยะ

23 กันย�ยน 2559 1601005579 กระบวนก�รระบุบริก�รที่เป็นจุดติดขัด

23 กันย�ยน 2559 1601005590 อุปกรณ์ตรวจสอบโครงสร�้งของเอกส�ร และจัดองค์ประกอบต�มลำ�ดับก�รอ่�น

23 กันย�ยน 2559 1601005576 กรรมวิธีก�รผลิตผลิตภัณฑ์ย�งที่มีคว�มใส และสีอ่อนจ�กน้ำ�ย�งธรรมช�ติข้นที่รักษ�สภ�พด้วย
แอมโมเนีย ซึ่งวัลค�ไนซ์ด้วยลำ�อิเล็กตรอน

23 กันย�ยน 2559 1601005555 อุปกรณ์ผลิตเมท�นอลจ�กแก๊สค�ร์บอนไดออกไซด์

23 กันย�ยน 2559 1601005573 ระบบช่วยตัดสินใจสำ�หรับผู้ ให้บริก�รก�รขนส่ง

23 กันย�ยน 2559 1601005554 เครื่องรบกวนสัญญ�ณ

23 กันย�ยน 2559 1601005572 ส�ยอ�ก�ศคลื่นมิลลิเมตรแบบแผ่นสำ�หรับระบบก�รสื่อส�ร

23 กันย�ยน 2559 1601005553 ป�้ยอิเล็กทรอนิกส์

23 กันย�ยน 2559 1601005571 อุปกรณ์สร้�งแบบเรียนภ�ษ�จ�กสื่อมัลติมีเดีย

23 กันย�ยน 2559 1601005595 ระบบอุปกรณ์สำ�รองไฟฟ�้พร้อมก�รพย�กรณ์ขีดคว�ม ส�ม�รถแบตเตอรี่สำ�หรับระบบติดต�มและ
ควบคุมระยะไกล

23 กันย�ยน 2559 1601005570 ระบบก�รจอดย�นพ�หนะ

23 กันย�ยน 2559 1601005577 องค์ประกอบของพอลิแล็กติกแอซิดและไฮดรอกซีเเอป�ไทต์คอมโพสิตท่ีมีก�รปรับปรุงสมบัติ
เชิงกล

23 กันย�ยน 2559 1601005586 ระบบแนะนำ�สถ�นที่ใกล้เคียง

23 กันย�ยน 2559 1601005578 ฟีลด์เอฟเฟคทร�นซิสเตอร์จ�กส�รอินทรีย์ท่ีใช้อนุพันธ์ของ [i]-(1-ฟีนิล-ไพโรลิดีน-2,5-ไดโอโน)-[5] 
เฮลิซีน เป็นส�รกึ่งตัวนำ�

23 กันย�ยน 2559 1601005596 อุปกรณ์ควบคุมอินเวอร์เตอร์สำ�หรับขับมอเตอร์โดยใช้พลังง�นจ�กแผงเซลล์พลังง�นแสงอ�ทิตย์

23 กันย�ยน 2559 1601005591 อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์สำ�หรับมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ�ที่ใช้ไฟจ�กแหล่งจ่�ยไฟฟ้�กระแสตรงและ
กระแสสลับ

23 กันย�ยน 2559 1601005561 ผงสีดำ�สะท้อนคว�มร้อนที่สังเคร�ะห์จ�กแร่โดโลไมต์และเฮม�ไทต์ และกรรมวิธีผลิตผงสีดำ�
สะท้อนคว�มร้อนนั้น
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23 กันย�ยน 2559 1601005574 อุปกรณ์จัดสรรพื้นที่จอดย�นพ�หนะ

23 กันย�ยน 2559 1601005565 เครื่องวัดก�รระเหยของของเหลว

23 กันย�ยน 2559 1601005556 กระบะรถบรรทุก

23 กันย�ยน 2559 1601005564 กระบวนก�รบำ�บัดน้ำ�เสียจ�กก�รฟอกย้อมสิ่งทอที่ทำ�ม�จ�กเส้นใยธรรมช�ติ

23 กันย�ยน 2559 1602003659 กลไกปรับเลื่อนเก้�อี้

23 กันย�ยน 2559 1602003660 กลไกปรับเลื่อนเก้�อี้โดยส�รแบบห่วงดึง

23 กันย�ยน 2559 1602003661 กลไกปรับเลื่อนเก้�อี้โดยส�รแบบมีแป้นเท�้เหยียบ

23 กันย�ยน 2559 1601005568 บันไดแบบพับได้

23 กันย�ยน 2559 1602003662 บันไดพับสำ�หรับขึ้นลงย�นพ�หนะ

23 กันย�ยน 2559 1602003663 บันไดพับสำ�หรับขึ้นลงย�นพ�หนะแบบมีร�วมือจับ

23 กันย�ยน 2559 1602003664 บันไดพับสำ�หรับขึ้นลงย�นพ�หนะแบบใช้มือยก

23 กันย�ยน 2559 1601005575 องค์ประกอบของพอลิแล็กติกแอซิดและไฮดรอกซีแอป�ไทต์คอมโพสิตที่มีก�รปรับปรุงสมบัติ
เชิงกลและสมบัติเร่งก�รซ่อมแซมกระดูก

23 กันย�ยน 2559 1601005567 อุปกรณ์ช่วยนำ�ท�งเตียงผู้ป่วยสำ�หรับก�รเอกซเรย์

23 กันย�ยน 2559 1601005547 ส�รประกอบโทรโพโลนที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

23 กันย�ยน 2559 1601005563 สูตรผสมและกระบวนก�รผลิตยิปซั่มที่มีคว�มพรุนตัวสูง

23 กันย�ยน 2559 1601005557 โฟมโลหะชนิดโพรงเปิดแบบมีเปลือก และกรรมวิธีก�รผลิต

23 กันย�ยน 2559 1601005560 วิธีก�รตรวจคัดกรอง ก�รระบุ และ/หรือ ก�รประเมินคว�มก้�วหน้�ของสภ�วะของโรคมะเร็งป�ก
มดลูกและชุดตรวจที่ใช้วิธีก�รดังกล่�ว

23 กันย�ยน 2559 1601005558 วิธีก�รผลิตถ่�นกัมมันต์จ�กขุยมะพร�้วสำ�หรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด

23 กันย�ยน 2559 1601005562 เซนเซอร์สำ�หรับตรวจวัดก๊�ซเอทิลีนและกรรมวิธีก�รผลิตเซนเซอร์นั้น

23 กันย�ยน 2559 1601005559 วัสดุจีโอพอลิเมอร์จ�กเถ้�ลอยและแร่อันด�ลูไซต์

23 กันย�ยน 2559 1601005546 ระบบพัฒน�ศักยภ�พก�รคิดเชิงระบบและเชิงสร�้งสรรค์ผ่�นอุปกรณ์สมองกลฝังตัว

23 กันย�ยน 2559 1601005548 ส�รประกอบไบไซคลิกโทรโพโลนที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

23 กันย�ยน 2559 1601005584 อุปกรณ์วัดส่วนของร่�งก�ย

23 กันย�ยน 2559 1601005549 ส�รประกอบเฟนเลอรัล และองค์ประกอบท�งเภสัชกรรมของส�รดังกล่�ว

23 กันย�ยน 2559 1601005592 อุปกรณ์แก้ไขภ�พใบหน�้ที่มีปัญห�แสงตกกระทบไม่เสมอกันและกระบวนก�รดังกล่�ว

23 กันย�ยน 2559 1601005594 ขั้นตอนก�รรู้จำ�กิจกรรม

23 กันย�ยน 2559 1602003658 ชุดวัดอุณหภูมิแบบไร้ส�ย ด้วยเนตไพร์แบบเก็บส�ยแบบพับข�้งใน

23 กันย�ยน 2559 1602003657 ชุดวัดอุณหภูมิแบบไร้ส�ย ด้วยเนตไพร์เก็บส�ยแบบเป็นร่อง

23 กันย�ยน 2559 1601005585 ระบบสรุปข้อมูลและมติก�รประชุม

23 กันย�ยน 2559 1601005589 กระบวนก�รกำ�หนดพิกัดปม เพื่อควบคุมก�รเปลี่ยนแปลงของพื้นผิว 3 มิติ และอุปกรณ์ดังกล่�ว

23 กันย�ยน 2559 1601005582 อุปกรณ์วัดคว�มชื้น

23 กันย�ยน 2559 1601005593 อุปกรณ์ปรับเลื่อนเก้�อี้

23 กันย�ยน 2559 1601005581 อุปกรณ์อบแห้ง

23 กันย�ยน 2559 1601005580 อุปกรณ์คอลลิเมเตอร์สำ�หรับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

23 กันย�ยน 2559 1601005583 หัววัดออกซิเจนละล�ย

23 กันย�ยน 2559 1601005587 ระบบและวิธีก�รสร้�งข้อมูลแถบจ�กภ�พอิเล็กโตรโฟรีซิสเจลแบบอัตโนมัติ

30 กันย�ยน 2559 1601005886 อุปกรณ์ตรวจวัดสเปกตรัมคว�มย�วคลื่นช่วงสั้น

30 กันย�ยน 2559 1601005873 อุปกรณ์ส่งและรับข้อมูลด้วยแสง
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30 กันย�ยน 2559 1601005875 อุปกรณ์ตรวจจับตำ�แหน่งพ�หนะและวิธีดังกล่�ว

30 กันย�ยน 2559 1601005876 อุปกรณ์วัดคว�มเร็วและทิศท�งลม

30 กันย�ยน 2559 1601005903 ส�ยอ�ก�ศอ�ร์เอฟไอดีแบบโปร่งแสง

30 กันย�ยน 2559 1601005899 เซ็นเซอร์ทร�นซิสเตอร์สน�มไฟฟ้�บนแผ่นฐ�นที่มีพ้ืนผิวเปิดไวต่อก�รเกิดปฏิกิริย�สำ�หรับ 
ก�รตรวจจับแบบเอ็นไซม์ลิงค์แอสเส

30 กันย�ยน 2559 1601005869 อุปกรณ์เครื่องพรวน

30 กันย�ยน 2559 1601005893 เจลแลนกัมกร�ฟต์พอลิค�ร์โปรแลกโตนและกรรมวิธีก�รเตรียมอนุภ�คน�โนของส�รดังกล่�ว

30 กันย�ยน 2559 1601005877 เซ็นเซอร์ตรวจวัดส�รระเหย

30 กันย�ยน 2559 1601005882 วิธีก�รระบุพื้นที่ปอดจ�กภ�พถ่�ย

30 กันย�ยน 2559 1601005878 ระบบป�้ยติดวัตถุ

30 กันย�ยน 2559 1601005884 อุปกรณ์ควบคุมโคมลอย

30 กันย�ยน 2559 1601005879 อุปกรณ์ตั้งชื่อแบบอิงคว�มหม�ย

30 กันย�ยน 2559 1601005862 วิธีก�รออกแบบตัวกั้นท�งเดินฟลักซ์แม่เหล็กของโรเตอร์สำ�หรับมอเตอร์ซิงโครนัสรีลักแตนซ์และ
ตัวกั้นท�งเดินฟลักซ์แม่เหล็กดังกล่�ว

30 กันย�ยน 2559 1601005885 ชุดอุปกรณ์ทดสอบก�รกัดกร่อนเฉพ�ะที่ของวัสดุภ�ยใต้คว�มเค้นแรงดึง

30 กันย�ยน 2559 1601005870 อุปกรณ์และวิธีก�รระบุตำ�แหน่งทิศท�งและคว�มกว้�งของเส้นเลือดจ�กภ�พถ่�ยจอประส�ทต�

30 กันย�ยน 2559 1601005883 ระบบให้บริก�รเทียบเวล�ม�ตรฐ�นส�กลในระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์

30 กันย�ยน 2559 1601005891 อุปกรณ์ผลิตไฮโดรเจนจ�กเอท�นอล

30 กันย�ยน 2559 1601005867 ระบบควบคุมเกมส์ด้วยเซนเซอร์โดยใช้แผนที่คำ�สั่งแบบปรับค�่ได้และวิธีก�รดังกล่�ว

30 กันย�ยน 2559 1601005866 อุปกรณ์จับยึดภ�ชนะ

30 กันย�ยน 2559 1602003849 อุปกรณ์จับยึดภ�ชนะ

30 กันย�ยน 2559 1601005902 ระบบช่วยออกตัวบนท�งล�ดชันสำ�หรับย�นยนต์ไฟฟ�้และวีธีก�รดังกล่�ว

30 กันย�ยน 2559 1601005863 เครื่องติดต�มก�รเจริญเติบโตของจุลชีพแบบวัดก�รเจริญเติบโตต่อเนื่อง

30 กันย�ยน 2559 1601005864 ระบบสร�้งคลังคำ�ระบุขั้วแสดงคว�มคิดเห็นและวิธีก�รดังกล่�ว

30 กันย�ยน 2559 1601005894 โปรตีนส�ยผสมโบนมอร์โฟเจเนติกชนิดที่สองที่ปรับแต่งท�งพันธุกรรม

30 กันย�ยน 2559 1601005900 องค์ประกอบที่เคลือบพื้นผิวสำ�หรับก�รเพ�ะเลี้ยงและก�รแผ่ตัวของเซลล์

30 กันย�ยน 2559 1601005880 อุปกรณ์ผลิตสเลอรี่ของโลหะกึ่งของแข็งจ�กบิลเล็ต

30 กันย�ยน 2559 1601005881 ระบบสแกนวัตถุ

30 กันย�ยน 2559 1601005871 อุปกรณ์ระบุทิศท�งและคว�มกว้�งของเส้นเลือด จ�กภ�พถ�่ยจอประส�ทต� และขั้นตอนดังกล่�ว

30 กันย�ยน 2559 1601005901 วิธีก�รหล่อแม่พิมพ์ปูนปล�สเตอร์โดยใช้ส�รเคลือบผนังแบบบ�ง

30 กันย�ยน 2559 1601005892 กรรมวิธีตรวจสอบก�รคงอยู่ของน�โนพอร์ด้วยวิธีท�งเคมีไฟฟ�้

30 กันย�ยน 2559 1601005896 วิธีก�รสำ�หรับก�รทำ�เซร�มิกส์เนื้อควอทซ์ต่ำ�ด้วยเส้นใยบะซอลต์

30 กันย�ยน 2559 1601005874 อุปกรณ์ผลิตก๊�ซไฮโดรเจน

30 กันย�ยน 2559 1601005895 วิธีก�รเพื่อผลิตคอมโพสิทไทเทเนียม ฟอสเฟต – ไทเทเนียม ไดออกไซด์ ด้วยกระบวนก�ร 
ไฮโดรเทอร์มัล

30 กันย�ยน 2559 1601005898 วิธีก�รสำ�หรับดีไฮเดรชัน

30 กันย�ยน 2559 1601005865 ระบบแนะนำ�สำ�รับอ�ห�รแบบอัตโนมัติและวิธีก�รดังกล่�ว

30 กันย�ยน 2559 1601005897 วิธีก�รของก�รสังเคร�ะห์ผลิตภัณฑ์ค�ร์บอนจ�กผลิตภัณฑ์ชีวมวล

30 กันย�ยน 2559 1601005890 ส�รประกอบ n-((3,4-ไดไซย�โน-13-ไฮดรอกซี-1,2,5,6-เตตระไฮโดรไดเบนโซ[c,g]ฟีแนนทรีน-8-
อิล)ออกซี) อัลเคโนอิก แอซิด สำ�หรับใช้เป็นโมเลกุลแสดงสัญญ�ณเพื่อก�รตรวจวัด และกรรมวิธี
ก�รสังเคร�ะห์ส�รประกอบดังกล�่ว
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30 กันย�ยน 2559 1601005888 ส�รประกอบ n,n’-((2-(n-ค�ร์บอกซีอัลคิล)-1,3-ไดออกโซ-2,3,4,5,14,15-เฮกซะไฮโดร-1H- 
ไดแนฟโธ[2,1-e:1’,2’-g]ไอโซอินโดล-7,12-ไดอิล)บิส(ออกซี))บิส(อัลเคน-1-ซัลโฟเนต) สำ�หรับใช้
เป็นโมเลกุลแสดงสัญญ�ณเพื่อก�รตรวจวัด และกรรมวิธีก�รสังเคร�ะห์ส�รประกอบดังกล่�ว

30 กันย�ยน 2559 1601005889 ส�รประกอบ n-((13-((n-ค�ร์บอกซีอัลคิล)ออกซี)-3,4-ไดไซย�โน-1,2,5,6-เตตระไฮโดรไดเบนโซ 
[c,g]ฟีแนนทรีน-8-อิล)ออกซี)อัลเคน-1-ซัลโฟเนต สำ�หรับใช้เป็นโมเลกุลแสดงสัญญ�ณเพื่อก�ร
ตรวจวัด และกรรมวิธีก�รสังเคร�ะห์ส�รประกอบดังกล�่ว

30 กันย�ยน 2559 1601005887 ส�รประกอบ n,n’-((3,4-ไดไซย�โน-1,2,5,6-เตตระไฮโดรไดเบนโซ[c,g]ฟีแนนทรีน-8,13-ไดอิล)บิส
(ออกซี))ไดอัลเคโนอิก แอซิด สำ�หรับใช้เป็นโมเลกุลแสดงสัญญ�ณเพื่อก�รตรวจวัด และกรรมวิธี
ก�รสังเคร�ะห์ส�รประกอบดังกล�่ว

วันยื่นคำาขอ เลขที่คำาขอ ชื่อการประดิษฐ์

วันยื่นคำาขอ เลขที่คำาขอ ชื่อการประดิษฐ์

ผลงานที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร จำานวน 95 คำาขอ

23 ธันว�คม 2554 1103001340 กรรมวิธีก�รผลิตโฟมกล้วยสองชั้นอบกรอบ

17 ตุล�คม 2556 1303001319 ห้องเผ�ไหม้เต�ชีวมวล

16 กรกฎ�คม 2557 1403000768 ระบบก�รคัดแยกพฤติกรรมคว�มเป็นสัดของโค

17 มีน�คม 2558 1503000797 ระบบก�รนำ�คว�มเย็นจ�กน้ำ�ล้นของเครื่องผลิตน้ำ�แข็งกลับม�ใช้ในก�รผลิตน้ำ�แข็ง

28 สิงห�คม 2558 1503001337 ส�รผสมไทท�เนียมไดอ๊อกไซด์และซิลเวอร์สำ�หรับเคลือบบนแผ่นฟิลม์กรองแสง

22 กันย�ยน 2558 1503001541 สูตรพล�สติกใสชนิดบ่มตัวได้เองท�งทันตกรรมจัดฟัน

29 กันย�ยน 2558 1503001710 ส่วนผสมปรุงรสพริกแกงแบบก้อน

20 ตุล�คม 2558 1503001786 กรรมวิธีก�รเตรียมตัวอย่�งสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ขน�ดอนภ�คทองน�โนในผลิตภัณฑ์

30 ตุล�คม 2558 1503001841 เครื่องเคลือบผิววัสดุ

6 พฤศจิก�ยน 2558 1503001893 อุปกรณ์ควบคุมก�รจ่�ยส�รอัตโนมัติ

6 พฤศจิก�ยน 2558 1503001894 กระบวนก�รผลิตโปรตีนลูกผสมในถังหมักโดยยีสต์ทนร้อน Ogataea thermomethanolica ที่ผ่�น
ก�รดัดแปลงพันธุกรรมด้วยระบบควบคุมแบบก�รแสดงออกตลอดเวล�

13 พฤศจิก�ยน 2558 1503001926 ระบบเพ�ะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบเคลื่อนย้�ยได้

13 พฤศจิก�ยน 2558 1503001927 สูตรผสมวัสดุจีโอโพลิเมอร์จ�กดินแดงและของเสียอุตส�หกรรม

4 ธันว�คม 2558 1503002067 ชุดทดสอบสำ�หรับก�รห�ปริม�ณฟอสเฟต

14 ธันว�คม 2558 1503002102 กรรมวิธีก�รเตรียมอนุภ�คน�โนเอทิลเซลลูโลสด้วยเทคนิคก�รระเหยตัวทำ�ละล�ยภ�ยใต้สภ�วะ
ลดคว�มดัน ในรูปแบบแผ่นฟิล์ม

29 ธันว�คม 2558 1503002226 สูตรอ�ห�รแข็งสำ�หรับเลี้ยงเชื้อร�เพื่อผลิตกรดไขมันแกมม�่ลิโนเลนิค

29 ธันว�คม 2558 1503002225 กระบวนก�รหมักเชื้อร�แบบแข็งเพื่อผลิตกรดแกมม�่ลิโนเลนิคโดยใช้วีแนสเป็นส่วนประกอบ

8 มกร�คม 2559 1603000021 ระบบควบคุมคว�มชื้นแบบฉับพลันขน�ดเล็ก

22 มกร�คม 2559 1603000114 กระบวนก�รพิมพ์สกรีนผ�้ด้วยสีธรรมช�ติจ�กเปลือกของผลช�น้ำ�มัน

25 มกร�คม 2559 1603000055 อุปกรณ์ตรวจจับรอยกดทับ

26 มกร�คม 2559 1603000129 แผ่นแปะสำ�หรับออกฤทธิ์ไล่ยุงจ�กน�โนอิมัลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำ�มันยูค�ลิปตัส ซิทริโอดอร่�

26 มกร�คม 2559 1603000130 องค์ประกอบของน�โนอิมัลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำ�มันยูค�ลิปตัส ซิทริโอดอร่� และกรรมวิธีก�ร 
เตรียมน�โนอิมัลชั่นดังกล่�ว

26 มกร�คม 2559 1603000131 ระบบควบคุมไดโอดเปล่งแสง

19 กุมภ�พันธ์ 2559 1603000280 ชุดตรวจสอบก�รอุดตันของตัวกรองในขั้นตอนก�รกำ�จัดคว�มชื้นและสิ่งปนเปื้อนในวัสดุ

19 กุมภ�พันธ์ 2559 1603000281 ระบบพ่นละอองส�รเคมีสำ�หรับเตรียมฟิล์มบ�งขน�ดเล็กแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องกำ�เนิด 
หมอกสองหัว

26 กุมภ�พันธ์ 2559 1603000321 กรรมวิธิก�รตรวจห�เชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ก่อโรคตับต�ยเฉียบพลันในกุ้ง
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4 มีน�คม 2559 1603000365 กรรมวิธีก�รผลิตเม็ดแคลเซียมฟอสเฟต

8 เมษ�ยน 2559 1603000584 องค์ประกอบอิเล็กโทรไลต์ชนิดเกลือแอมโมเนียมสถ�นะเจลสำ�หรับอุปกรณ์ไฟฟ้�เคมี และ 
กระบวนก�รเตรียมอิเล็กโทรไลต์ดังกล่�ว

29 เมษ�ยน 2559 1603000722 กระบวนก�รสร้�งขั้วนำ�ไฟฟ้�ฟิล์มบ�งชนิดโปร่งแสง

3 พฤษภ�คม 2559 1603000746 อุปกรณ์วัดสัญญ�ณสปินซีเบค

12 พฤษภ�คม 2559 1603000796 องค์ประกอบของน�โนอิมัลชั่นกักเก็บส�รสังเคร�ะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง

15 พฤษภ�คม 2559 1603000807 กระบวนก�รผลิตผ้�ไม่ทอชนิดสปันบอนด์ ที่มีสมบัติเพิ่มก�รเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช

19 พฤษภ�คม 2559 1603000863 อนุภ�คน�โนฟลูออเรสเซนส์ติดฉล�กแอนติบอดีสำ�หรับก�รตรวจจับมะเร็ง และกรรมวิธีก�รเตรียม
อนุภ�คดังกล่�ว

6 มิถุน�ยน 2559 1603000960 วัสดุดูดซับและปลดปล่อยกลิ่นหอม และกรรมวิธีก�รเตรียมวัสดุดังกล่�ว

10 มิถุน�ยน 2559 1603001028 สูตรส�รละล�ยผสมสำ�หรับเป็นส�รตั้งต้นในก�รผลิตเส้นใย และกรรมวิธีก�รผลิตเส้นใยจ�กสูตร
ส�รละล�ยดังกล่�ว

10 มิถุน�ยน 2559 1603001029 เครื่องกรองน้ำ�หรือสิ่งสกปรกที่มีไส้กรองหล�กแบบและขน�ด

17 มิถุน�ยน 2559 1603001066 เมมเบรนสำ�หรับตรวจวัดอ�ร์เซนิกในระบบส�รละล�ยน้ำ� และกระบวนก�รเตรียมเมมเบรนดังกล่�ว

17 มิถุน�ยน 2559 1603001067 หัววัดพลังง�นจลน์ของไอออนในพล�สม�

17 มิถุน�ยน 2559 1603001068 ระบบและวิธีก�รสำ�หรับสืบค้นร�ค�สินค้�

24 มิถุน�ยน 2559 1603001101 กระบวนก�รเตรียมอนุภ�คซีโอไลต์ที่มีองค์ประกอบของไอออนเชิงซ้อนของโลหะเงิน

8 กรกฎ�คม 2559 1603001205 สูตรส่วนผสมสำ�หรับเพิ่มคว�มแข็งแรงและปรับปรุงลักษณะท�งก�ยภ�พของชิ้นง�นพอลิเมทิลเม
ท�คริเลทที่ได้จ�กก�รขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ส�มมิติชนิดซีเล็คทีฟเลเซอร์ซินเทอร์ริง และกรรมวิธี
เพิ่มคว�มแข็งแรงและปรับปรุงลักษณะท�งก�ยภ�พของชิ้นง�นพอลิเมทิลเมท�คริเลทด้วยสูตรส่ว

15 กรกฎ�คม 2559 1603001260 กรรมวิธีก�รย้อมผ้�ด้วยสีธรรมช�ติจ�กเมล็ดคำ�แสด

15 กรกฎ�คม 2559 1603001259 ระบบแยกผลป�ล์มออกจ�กทะล�ยด้วยวิธีป้อน ฉีก และสลัด

22 กรกฎ�คม 2559 1603001293 ซองบรรจุส�รสกัดจ�กธรรมช�ติที่มีฤทธิ์ยับยั้งก�รเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์

29 กรกฎ�คม 2559 1603001330 กรรมวิธีก�รเตรียมซีเมนต์กระดูกชนิดแคลเซียมฟอสเฟตแบบปั้นได้ที่มีรูพรุนเกิดขึ้น

5 สิงห�คม 2559 1603001380 สูตรส่วนผสมสำ�หรับผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชนิดเกิดน�โนอิมัลชั่นได้เอง

5 สิงห�คม 2559 1603001381 ผลิตภัณฑ์อิมัลเจลสูตรตำ�รับที่มีอนุภ�คน�โนกักเก็บส�รสกัดกว�วเครือข�วเป็นส่วนประกอบ

5 สิงห�คม 2559 1603001382 อนุภ�คน�โนกักเก็บส�รสกัดกว�วเครือข�วเพื่อเป็นองค์ประกอบในเภสัชภัณฑ์ และกรรมวิธีก�ร 
เตรียมอนุภ�คดังกล่�ว

5 สิงห�คม 2559 1603001383 กรรมวิธีก�รสังเคร�ะห์อนุพันธ์ควอเทอร์ไนซ์เบต�้ไซโคลเดกตรินไคโตซ�นแบบไม่มีกิ่ง

11 สิงห�คม 2559 1603001427 เซลล์แสงอ�ทิตย์ชนิดฟิล์มบ�งซิลิคอนโครงสร้�งซ้อน a-SiO:H/a-SiGe:H

2 กันย�ยน 2559 1603001639 แผ่นเส้นใยน�โนเรืองแสงสำ�หรับทดสอบไอออนโลหะหนักในน้ำ� และกรรมวิธีก�รเตรียมแผ่นเส้นใย 
ดังกล่�ว

2 กันย�ยน 2559 1603001635 สูตรผสมเอนไซม์สำ�หรับปรับสมบัติรีโอโลยีของมันสำ�ปะหลังในก�รหมักแบบปริม�ณของแข็งสูง
เพื่อก�รผลิตเชื้อเพลิงชีวภ�พและส�รเคมี

2 กันย�ยน 2559 1603001637 กระบวนก�รสังเคร�ะห์ตัวเร่งปฏิกิริย�โลหะบนตัวรองฐ�นรับค�ร์บอนที่นำ�ไฟฟ้� จ�กดอกธูปฤาษี
ด้วยกระบวนก�รไฮโดรเทอร์มัลค�ร์บอนไนเซชันและก�รชุบโลหะด้วยไฟฟ้�

2 กันย�ยน 2559 1603001636 กระบวนก�รสังเคร�ะห์ตัวรองรับค�ร์บอนจ�กดอกธูปฤาษีด้วยกระบวนก�รไฮโดรเทอร์มัลค�ร์บอน
ไนเซชัน

2 กันย�ยน 2559 1603001633 เซลล์ต้นแบบอีโคไลพร่องยีนไธเอ ยีนโฟลเอ และยีนโทลซี ที่ไม่มียีนดื้อย�ปฏิชีวนะ และก�รใช้ง�น
เซลล์ต้นแบบดังกล่�ว

2 กันย�ยน 2559 1603001638 กระบวนสังเคร�ะห์ตัวเร่งปฏิกิริย�โลหะที่มีค�ร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริย� ด้วยกระบวนก�ร
ไฮโดรเทอร์มัล ค�ร์บอนไนเซชัน และก�รทำ�ให้เอิบชุ่ม (Impregnation) จ�กดอกธูปฤาษี

9 กันย�ยน 2559 1603001714 กรรมวิธีก�รเตรียมเซริซินที่คอนจูเกตกับไบโอติน
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16 กันย�ยน 2559 1603001813 อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก สำ�หรับแปลงผันพลังง�นคว�มร้อนไปเป็นไฟฟ�้

16 กันย�ยน 2559 1603001811 วัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นชนิดหยอดท�งป�ก

16 กันย�ยน 2559 1603001812 ระบบของไหลจุลภ�คสำ�หรับก�รเตรียมตัวอย่�ง

16 กันย�ยน 2559 1603001815 ตะกรับชนิดแยกส่วนแผ่นผิวหน้�ทนไฟออกจ�กส่วนโครงสร้�ง

16 กันย�ยน 2559 1603001817 กรรมวิธีก�รปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนท�นต่อสภ�พดินเป็นกรด (ดินเปรี้ยว) ด้วยก�รใช้กรดร่วมกับ
ส�รก่อก�รกล�ยพันธุ์และคลื่นอุลตร้�โซนิก

16 กันย�ยน 2559 1603001810 สูตรผสมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต�ร์

16 กันย�ยน 2559 1603001814 กรรมวิธีก�รเตรียมเซริซินส�ยสั้นที่มีฤทธิ์ท�งเวชสำ�อ�งสูง

16 กันย�ยน 2559 1603001816 กรรมวิธีก�รปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนท�นต่อสภ�พแห้งแล้ง ด้วยก�รใช้ส�รพอลิเอทธิลีนไกลคอล
ร่วมกับส�รก่อก�รกล�ยพันธุ์และคลื่นอุลตร้�โซนิก

23 กันย�ยน 2559 1603001891 แผ่นแปะสเปรย์ส�รผสมสูตรตำ�รับที่่มีส�รสกัดจ�กธรรมช�ติสำ�หรับใช้ลดฝ้� กระ จุดด่�งดำ�

23 กันย�ยน 2559 1603001890 กระบวนก�รแปลงตัวจำ�แนกประเภทซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน

23 กันย�ยน 2559 1603001892 แผ่นแปะเส้นใยน�โนที่มีส่วนประกอบของเส้นใยจ�กส�รสกัดธรรมช�ติ สำ�หรับใช้ลดฝ้� กระ  
จุดด่�งดำ�

23 กันย�ยน 2559 1603001889 อุปกรณ์ปรับค�่คว�มถูกต้องของตัวแปลงสัญญ�ณอน�ล๊อคเป็นดิจิตอล

23 กันย�ยน 2559 1603001893 อุปกรณ์กำ�เนิดแสง

30 กันย�ยน 2559 1603001985 ระบบแนะนำ�ข้อมูล

30 กันย�ยน 2559 1603001982 วธีิก�รเตรียมวัสดุผสมกร�ฟีนพอลิไดเมททิลไซลอกเซนและท่อน�โนค�ร์บอน และวัสดุผสมดังกล่�ว

30 กันย�ยน 2559 1603001987 ระบบประเมินคว�มแปรผันท�งอ�รมณ์ของผู้ขับขี่ย�นพ�หนะ

30 กันย�ยน 2559 1603001988 วิธีก�รรักษ�คุณภ�พผลป�ล์มน้ำ�มัน

30 กันย�ยน 2559 1603001978 ระบบจัดสรรร่มเคลื่อนที่

30 กันย�ยน 2559 1603001980 ระบบป้�ยสัญญ�ณจร�จร

30 กันย�ยน 2559 1603001981 ระบบวัดปริม�ณน้ำ�ฝนสะสม

30 กันย�ยน 2559 1603001984 ระบบแนะนำ�ข้อมูลโดยก�รสร้�งเว็บเซอร์วิสอัตโนมัติ

30 กันย�ยน 2559 1603001990 อนุภ�คไขมันตัวพ�โครงสร้�งน�โนของน้ำ�มันเมล็ดช�ที่มีฤทธิ์ต้�นออกซิเดชัน

30 กันย�ยน 2559 1603001986 สูตรเคลือบขี้เถ้�อุณหภูมิต่ำ�สำ�หรับเครื่องปั้นดินเผ�ที่เผ�ครั้งเดียว

30 กันย�ยน 2559 1603001989 เส้นใยผสมสังเคร�ะห์แบบไซด์บ�ยไซด์ (side by side) จ�กพอลิโพรพิลลีนคอมพอสิทและ
กระบวนก�รผลิตเส้นใยดังกล่�ว

30 กันย�ยน 2559 1603001995 เส้นใยผสมสังเคร�ะห์แบบแยกส่วน (Segment pie) จ�กพอลิโพรพิลลีนคอมพอสิทและ
กระบวนก�รเส้นใยดังกล่�วผลิต

30 กันย�ยน 2559 1603001979 ระบบติดต�มพ�หนะ

ผลงานที่ยื่นขอจดความลับทางการค้า จำานวน 21 คำาขอ

13 มกร�คม 2559 สูตรน้ำ�ย�สำ�หรับชุดทดสอบ All in one TSV Nested PCR

13 มกร�คม 2559 สูตรน้ำ�ย�สำ�หรับชุดทดสอบ All in one YHV Nested PCR

13 มกร�คม 2559 สูตรน้ำ�ย�สำ�หรับชุดทดสอบ All in one IMNV Nested PCR

13 มกร�คม 2559 สูตรน้ำ�ย�สำ�หรับชุดทดสอบ MrNV Nested PCR

13 มกร�คม 2559 สูตรน้ำ�ย�สำ�หรับชุดทดสอบ HPV Nested PCR

วันยื่นคำาขอ ชื่อการประดิษฐ์
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วันยื่นคำาขอ เลขที่คำาขอ ชื่อการประดิษฐ์

13 มกร�คม 2559 สูตรน้ำ�ย�สำ�หรับชุดทดสอบ MBV Nested PCR

13 มกร�คม 2559 สูตรน้ำ�ย�สำ�หรับชุดทดสอบ WSSV LAMP COLOR

13 มกร�คม 2559 สูตรน้ำ�ย�สำ�หรับชุดทดสอบ TSV LAMP COLOR

13 มกร�คม 2559 สูตรน้ำ�ย�สำ�หรับชุดทดสอบ IHHNV LAMP COLOR

13 มกร�คม 2559 สูตรน้ำ�ย�สำ�หรับชุดตรวจ All in one WSSV Nested PCR

13 มกร�คม 2559 สูตรน้ำ�ย�สำ�หรับชุดทดสอบ All in one IHHNV Nested PCR

13 มกร�คม 2559 สูตรน้ำ�ย�สำ�หรับชุดทดสอบ LSNV Nested PCR

13 มกร�คม 2559 สูตรน้ำ�ย�สำ�หรับชุดทดสอบ YHV Type1 LAMP color

24 พฤษภ�คม 2559 สูตรอ�ห�รและกระบวนก�รสำ�หรับเลี้ยงเชื้อร�เพื่อผลิตมัลติเอนไซม์ที่ใช้ในก�รย่อยแป้งและแว๊กซ์จ�กเส้นใยธรรมช�ติ

24 พฤษภ�คม 2559 กระบวนก�รสกัดและเก็บเกี่ยวมัลติเอนไซม์ที่ผลิตได้จ�กเชื้อร�เพื่อใช้ในก�รย่อยแป้งและแว๊กซ์จ�กเส้นใยธรรมช�ติ

24 พฤษภ�คม 2559 สูตรส�รเติมแต่งและกระบวนก�รผสมสูตรมัลติเอนไซม์เพื่อก�รย่อยแป้งและแว๊กซ์จ�กเส้นใยธรรมช�ติ

1 กรกฎ�คม 2559 สูตรผสมพอลิโพรพิลีนเพื่อเตรียมแผ่นชีทที่มีโครงสร�้งผลึกแบบเบต�

1 กรกฎ�คม 2559 กระบวนก�รดึงยืดแบบทิศท�งเดียวเพื่อก�รผลิตฟิล์มรูพรุนพอลิโพรพิลีน

1 กรกฎ�คม 2559 โครงสร้�งแผ่นชีทหรือแผ่นฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่มีผลึกแบบเบต�

16 กันย�ยน 2559 สูตรพอลิเมอร์ผสมที่มีน้ำ�หนักเบ�สำ�หรับก�รฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนภ�ยในรถยนต์ สูตรที่ 1

16 กันย�ยน 2559 สูตรพอลิเมอร์ผสมที่มีน้ำ�หนักเบ�สำ�หรับก�รฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนภ�ยในรถยนต์ สูตรที่ 2

ผลงานที่ยื่นขอจดคุ้มครองพันธุ์พืช จำานวน 8 คำาขอ
วันที่ยื่นจด เลขที่คำาขอ ประเภท ชนิดพืช ชื่อพันธุ์

13 พฤษภ�คม 2559 906/2559 รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (รพ.1) มันสำ�ปะหลัง พิรุณ 1

13 พฤษภ�คม 2559 907/2559 รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (รพ.1) มันสำ�ปะหลัง พิรุณ 2

21 กรกฎ�คม 2559 062/2559 คุ้มครองพันธุ์ใหม่ (คพ.) มะเขือเทศ เซอรี่แพร์

21 กรกฎ�คม 2559 063/2559 คุ้มครองพันธุ์ใหม่ (คพ.) มะเขือเทศ เชอรี่พลัม

21 กรกฎ�คม 2559 064/2559 คุ้มครองพันธุ์ใหม่ (คพ.) มะเขือเทศ ออเร้นจ์โทเมท

21 กรกฎ�คม 2559 065/2559 คุ้มครองพันธุ์ใหม่ (คพ.) พริก เรดซันอีส�น

21 กรกฎ�คม 2559 066/2559 คุ้มครองพันธุ์ใหม่ (คพ.) พริก เรดมูนอีส�น

21 กรกฎ�คม 2559 067/2559 คุ้มครองพันธุ์ใหม่ (คพ.) พริก เยลโล มูน
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บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำานวน 585 บทความ

ลำาดับที่ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง

1 ACS Appl. Mater. Interfaces Multifunctional Fluorescent-Magnetic Polymeric Colloidal Particles: prepara-
tions and Bioanalytical Applications

2 ACS Appl. Mater. Interfaces Ultrasensitive NO2 Sensor Based on Ohmic Metal-Semiconductor Interfaces of  
Electrolytically Exfoliated Graphene/Flame-Spray-Made SnO2 Nanoparticles 
Composite Operating at Low Temperatures

3 ACS Appl. Mater. Interfaces Shape Effect on Particle-Lipid Bilayer Membrane Association, Cellular  
Uptake, and Cytotoxicity

4 Acta Chiropterologica Geographical Variation of Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in 
the Sundaic Subregion of Southeast Asia, including the Malay Peninsula, 
Borneo and Sumatra

5 Acta Chiropterologica Hill Forest Dweller: a New Cryptic Species of Rhinolophus in the ‘pusillus 
Group’ (Chiroptera: Rhinolophidae) from Thailand and Lao PDR

6 Acta Crystallographica Section E: Crystallo-
graphic Communications

Crystal structures of tetra-methyl-ammonium (2,2’-bi-pyridine)-tetra-cyanido-
ferrate(III) trihydrate and poly[[(2,2’-bi-pyridine-κ(2) N,N’)di-μ2-cyanido- 
dicyanido(μ-ethyl-enedi-amine)(ethyl-enedi-amine-κ(2) N,N’)-cadmium(II)
iron(II)] monohydrate]

7 Acta Materialia Sputtered Hf-Ti nanostructures: a segregation and high-temperature stability 
study

8 Advanced Powder Technology Effect of cordierite addition on compressive strength and thermal stability of 
metakaolin based geopolymer

9 Advances in materials science and engineering Development in Rubber Preparation for Endoscopic Training Simulator

10 Advances in materials science and engineering Maillard reaction in natural rubber latex: characterization and physical  
properties of solid natural rubber

11 AGE Testosterone replacement attenuates cognitive decline in testosterone- 
deprived lean rats, but not in obese rats, by mitigating brain oxidative stress

12 AIP Advances Design of electric-field assisted surface plasmon resonance system for the 
detection of heavy metal ions in water

13 ALTEX Toward achieving harmonization in a nano-cytotoxicity assay measurement 
through an interlaboratory comparison study

14 Am J Physiol Endocrinol Metab Hepcidin and 1,25(OH)2D3 effectively restore Ca2+ transport in β-thalassemic 
mice: reciprocal phenomenon of Fe2+ and Ca2+ absorption

15 Analyst A silicon nitride ISFET based immunosensor for Ag85B detection of  
tuberculosis

16 Analytica Chimica Acta Paper-based scanometric assay for lead ion detection using DNAzyme

17 Analytical Sciences A simple and rapid method based on anti-aggregation of silver nanoparticles 
for detection of poly(diallyldimethylammonium chloride) in tap water

18 Animal Science Journal Milk protein profiles in response to Streptococcus agalactiae subclinical  
mastitis in dairy cows

19 Annals of Hematology Dysregulation of ferroportin gene expression in β0-thalassemia/Hb E disease

20 Annals of Microbiology Acetobacter suratthanensis sp. nov., an acetic acid bacterium isolated in 
Thailand

21 Antimicrobial Agents and Chemotherapy Inhibition of glutathione biosynthesis sensitizes Plasmodium berghei to  
antifolates

22 Antimicrobial Agents and Chemotherapy Role of gyrB mutations in pre-extensively and extensively drug-resistant  
Tuberculosis in Thai clinical isolates
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23 Antimicrobial Agents and Chemotherapy Role of Plasmodium vivax dihydropteroate synthase polymorphisms in sulfa 
drug resistance

24 APMIS FRY site-specific methylation differentiates pancreatic ductal adenocarcinoma  
from other adenocarcinomas

25 Applied Biochemistry and Biotechnology A novel potential signal peptide sequence and overexpression of ER-resident  
chaperones enhance heterologous protein secretion in thermotolerant  
methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica

26 Applied Biochemistry and Biotechnology High cell density process for constitutive production of a recombinant  
phytase in thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica 
using table sugar as carbon source

27 Applied Bionics and Biomechanics SEFRE: semiexoskeleton rehabilitation system

28 Applied Catalysis A: General Copper ferrite spinel oxide catalysts for palm oil methanolysis

29 Applied Catalysis A: General Influence of Mg modifier on cis-trans selectivity in partial hydrogenation of 
biodiesel using different metal types

30 Applied Catalysis A: General Water gas shift reaction over monometallic and bimetallic catalysts supported 
by mixed oxide materials

31 Applied Microbiology and Biotechnology Systematic optimization of fed-batch simultaneous saccharification and  
fermentation at high-solid loading based on enzymatic hydrolysis and  
dynamic metabolic modeling of Saccharomyces cerevisiae

32 Applied Physics A Impact of precursor purity on optical properties and radiation detection of 
CsI:Tl scintillators

33 Applied Physics Letters Identification of nitrogen acceptor in Cu
2
O: first-principles study

34 Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism Pinocembrin reduces cardiac arrhythmia and infarct size in rats subjected to 
acute myocardial ischemia/reperfusion.

35 Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism Protocatechuic acid protects brain mitochondrial function in streptozotocin- 
induced diabetic rats.

36 Applied Surface Science A DFT study of arsine adsorption on palladium doped graphene: Effects of 
palladium cluster size

37 Applied Surface Science Capability of defective graphene-supported Pd13 and Ag13 particles for  
mercury adsorption

38 Applied Surface Science Characterization of transparent superconductivity Fe-doped CuCrO
2 
 

delafossite oxide

39 Applied Surface Science Controlling the preferential orientation in sol-gel prepared CaCu
3
Ti4O

12
 thin 

films by LaAlO
3
 and NdGaO

3
 substrates

40 Applied Surface Science Density functional theory study of elemental mercury adsorption on boron 
doped graphene surface decorated by transition metals

41 Applied Surface Science Fabrication, structure, and magnetic properties of electrospun Ce
0.96

Fe
0.04

O
2
 

nanofibers

42 Applied Surface Science Hydrogenation of CO
2
 to formic acid over a Cu-embedded graphene: a DFT 

study

43 Applied Surface Science Optical and magnetic properties of La
1−x

Ga
x
Fe

O3
 nanoparticles synthesized by 

polymerization complex method

44 Aquaculture Epr3 is a conserved immunogenic protein among Aeromonas species and 
able to induce antibody response in Nile Tilapia

45 Aquaculture Expression of catechol O-methyltransferase during ovarian development and 
association between its SNP and reproduction-related parameters of the  
giant tiger shrimp Penaeus monodon

ลำาดับที่ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง
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46 Aquaculture Francisella noatunensis subsp. orientalis infects striped catfish (Pangasian-
odon hypophthalmus) and common carp (Cyprinus carpio) but does not kill 
the hosts

47 Aquaculture Hahella chejuensis is the etiological agent of a novel red egg disease in tilapia 
(Oreochromis spp.) hatcheries in Thailand

48 Aquaculture Review of current disease threats for cultivated penaeid shrimp in Asia

49 Aquaculture Sensitivity improvement of immunochromatographic strip test for infectious 
myonecrosis virus detection

50 Aquaculture In situ DIG-labeling, loop-mediated DNA Amplification (ISDL) for highly  
sensitive detection of infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus 
(IHHNV)

51 Aquaculture Research A potential application of shrimp antilipopolysaccharide factor in disease  
control in aquaculture

52 Aquaculture Research Vertical transmission and concurrent infection of multiple bacterial pathogens 
in naturally infected red tilapia (Oreochromis spp.)

53 Aquatic Botany Variations of tidal exposures and seasons on growth, morphology, anatomy 
and physiology of the seagrass Halophila ovalis (R.Br.) Hook. f. in a seagrass 
bed in Trang Province, Southern Thailand

54 Archives of Virology Human norovirus genogroup II recombinants in Thailand, 2009-2014.

55 Archives of Virology Lineage-specific detection of influenza B virus using real-time polymerase 
chain reaction with melting curve analysis

56 Archives of Virology Immunobiological properties of influenza A (H7N9) hemagglutinin and  
neuraminidase proteins

57 Asian Biomedicine Antiaging phenotype in skeletal muscle after endurance exercise is  
associated with the oxidative phosphorylation pathway

58 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Cross-reactive antibodies against H7N9 and H5N1 avian influenza viruses in 
Thai population

59 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Strategies to improve the immunogenicity of prM+E dengue virus type-2 
DNA vaccine

60 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention mRNA expression of Bax, Bcl-2, p53, Cathepsin B, Caspase-3 and Caspase-9 
in the HepG2 cell line following induction by a novel monoclonal Ab Hep88 
mAb: cross-talk for paraptosis and apoptosis

61 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Plasma lipidomics as a tool for diagnosis of extrahepatic cholangiocarcinoma 
in biliary strictures: a pilot study

62 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Plasma peptidome as a source of biomarkers for diagnosis of Cholangio-
carcinoma

63 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Protein profiles associated with anoikis resistance of metastatic MDA-
MB-231 breast cancer cells

64 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Seroprevalence of anti-EBV IgG among various age groups from Khon Kaen 
province, Thailand

65 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Sex steroids regulate expression of genes containing long interspersed  
elements-1s in breast cancer cells.

66 Asian Pacific Journal of Tropical Medicine Nevirapine induces apoptosis in liver (HepG2) cells

67 Beilstein Journal of Organic Chemistry Co-solvation effect on the binding mode of the α-mangostin/β-cyclodextrin 
inclusion complex

68 Biochemical and Biophysical Research  
Communications

A novel IgE-binding epitope of cat major allergen, Fel d 1

ลำาดับที่ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง
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69 Biochemical and Biophysical Research  
Communications

Inhibition of HCV replication by humanized-single domain transbodies to 
NS4B

70 Biochemical and Biophysical Research  
Communications

Production, characterization, and in vitro effects of a novel monoclonal  
antibody against Mig-7

71 Biochemical Biophysical Research Communications Drug repurposing of minocycline against dengue virus infection

72 Biochimica et Biophysica Acta (BBA) -Proteins 
and Proteomics

Mass spectrometric analysis of host cell proteins interacting with dengue 
virus nonstructural protein 1 in dengue virus-infected HepG2 cells

73 Biocontrol Science and Technology Alanine-162 of Bacillus thuringiensis Cyt2Aa2 toxin is essential for membrane 
binding and oligomerisation

74 Biological Conservation Biodiversity gap analysis of the protected area system of the Indo-Burma 
Hotspot and priorities for increasing biodiversity representation

75 Biomass and Bioenergy Effect of chitosan on reactor performance and population of specific  
methanogens in a modified CSTR treating raw POME

76 Biomass and Bioenergy Production of ethanol by thermophilic oligosaccharide utilising Geobacillus  
thermoglucosidasius TM242 using palm kernel cake as a renewable  
feedstock

77 BioMed Research International LINE-1 methylation patterns as a predictor of postmolar gestational  
trophoblastic neoplasia

78 BioMed Research International Sequence- and structure-based functional annotation and assessment of 
metabolic transporters in Aspergillus oryzae: a representative case study

79 BioMed Research International X-ray scatter correction on soft tissue images for portable cone beam CT

80 Biomedical Engineering Online Temporal fluctuations of tremor signals from inertial sensor: a preliminary 
study in differentiating Parkinson’s disease from essential tremor

81 Biomed Mater Eng. Biocompatibility of hydroxyapatite scaffolds processed by lithography-based 
additive manufacturing

82 Bioresource Technology Economical and green biodiesel production process using river snail 
shells-derived heterogeneous catalyst and co-solvent method

83 Bioresource Technology Effects of hydraulic retention time and carbon to nitrogen ratio on micro- 
pollutant biodegradation in membrane bioreactor for leachate treatment

84 Bioscience Reports Bacillus thuringiensis Cyt2Aa2 toxin disrupts cell membranes by forming large 
protein aggregates

85 Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry Cloning, expression, and characterization of Aureobasidium melanogenum 
lipase in Pichia pastoris

86 Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry Culture-independent study of bacterial communities in tropical river sediment

87 Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry Production of high activity Aspergillus niger BCC4525 β-mannanase in  
Pichia pastoris and its application for mannooligosaccharides production 
from biomass hydrolysis

88 Biosens Bioelectron Graphene based aptasensor for glycated albumin in diabetes mellitus  
diagnosis and monitoring

89 Biosensors and Bioelectronics Dopaminergic receptor-ligand binding assays based on molecularly imprinted 
polymers on quartz crystal microbalance sensors

90 Biosensors and Bioelectronics Graphene based aptasensor for glycated albumin in diabetes mellitus  
diagnosis and monitoring

91 Biosensors and Bioelectronics Printed organo-functionalized graphene for biosensing applications

92 Biotechnology for Biofuels Identification and functional characterization of novel xylose transporters from 
the cell factories Aspergillus Niger and Trichoderma reesei

ลำาดับที่ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง
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93 Biotechnology for Biofuels Model-based optimization and scale up of multi-feed simultaneous  
saccharification and co-fermentation of steam pre-treated lignocellulose  
enables high gravity ethanol production

94 Biotropica Behavioral and social structure effects on seed dispersal curves of a  
forest-interior bulbul (Pycnonotidae) in a tropical evergreen forest

95 Blood Cells Mol Dis. Therapeutic γ-globin inducers reduce transcriptional repression in hemoglob-
inopathy erythroid progenitors through distinct mechanisms

96 BMC Biotechnology Large-scale production and antiviral efficacy of multi-target double-stranded 
RNA for the prevention of white spot syndrome virus (WSSV) in shrimp

97 BMC Complementary and Alternative Medicine Efficacy of cinnamon bark oil and cinnamaldehyde on anti-multidrug resistant 
Pseudomonas aeruginosa and the synergistic effects in combination with 
other antimicrobial agents

98 BMC Genomics Automatic DNA diagnosis for 1D gel electrophoresis images using bio-image 
processing technique

99 BMC Genomics Insights from the genome of Ophiocordyceps polyrhachis-furcata to  
pathogenicity and host specificity in insect fungi

100 BMC Genomics Plasmodium parasites mount an arrest response to dihydroartemisinin, 
as revealed by whole transcriptome shotgun sequencing (RNA-seq) and  
microarray study

101 Botanica Marina Photosynthesis and calcification in two Halimeda species from Phuket,  
Thailand

102 Cancer Epidemiology Survival rate and prognostic factors of conventional osteosarcoma in  
Northern Thailand: a series from Chiang Mai University Hospital

103 Carbohydrate Polymers Chitosan-based DNA delivery vector targeted to gonadotropin-releasing  
hormone (GnRH) receptor

104 Carbohydrate Polymers Chitosan-phenylalanine-mPEG nanoparticles: from a single step water-based 
conjugation to the potential allergen delivery system

105 Carbohydrate Polymers Hydroxyapatite-hybridized chitosan/chitin whisker bionanocomposite fibers 
for bone tissue engineering applications

106 Carbohydrate Polymers Multicarboxylic acids as environment-friendly solvents and in situ crosslinkers 
for chitosan/PVA nanofibers with tunable physicochemical properties and 
biocompatibility

107 Carbon Electronic structures and quantum capacitance of monolayer and multilayer  
graphenes influenced by Al, B, N and P doping, and monovacancy:  
theoretical study

108 Catalysis Science and Technology Mechanistic insight into the selective catalytic reduction of NO by NH
3
 over 

low-valent titanium-porphyrin: a DFT study

109 Catalysis Science and Technology Morphology-dependent performance of Zr–CeVO
4
/TiO

2
 for selective  

catalytic reduction of NO with NH
3

110 Catalysis Today Efficient photocatalytic degradation of Rhodamine B by a novel CeO
2
/ 

Bi
2
WO

6
 composite film

111 Catalysis Today InVO
4
–BiVO

4
 composite films with enhanced visible light performance for 

photodegradation of methylene blue

112 Ceramics International Effects of Mg2+ doping ions on giant dielectric properties and electrical  
responses of Na

1/2
Y

1/2
Cu

3
Ti4O

12
 ceramics

113 Ceramics International Fast microwave syntheses of fly ash based porous geopolymers in the  
presence of high alkali concentration

114 Ceramics International Improving compressive strength of fly ash-based geopolymer composites by 
basalt fibers addition
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115 Ceramics International Local structure study of phase transition behavior in Ba(Ti,Sn)O
3
 perovskite 

by X-ray absorption fine structure

116 Ceramics International Photodegradation of organic dyes by CeO
2
/Bi

2
WO

6
 nanocomposite and its 

physicochemical properties investigation

117 Ceramics International Preparation and characterization of Co-Cu-ZrO
2
 nanomaterials and their  

catalytic activity in CO
2
 methanation

118 Ceramics-Silikaty Utilization basalt fibers as a raw material for ceramic production

119 ChemElectroChem Bipolar electrografting on the inner wall of carbon nanotubes

120 Chemical Engineering Journal Advanced reforming of agro-waste by modular gasifier for fuel generation

121 Chemical Engineering Journal CO
2
 hydrogenation to methanol over Cu/ZrO

2
 catalysts: effects of zirconia 

phases

122 Chemical Engineering Journal Effect of calcination temperature on catalytic performance of alkaline earth 
phosphates in hydrolysis/dehydration of glucose and cellulose

123 ChemPhysChem A DFT study of tungsten-methylidene formation on a W/ZSM-5 zeolite: the 
metathesis active site

124 ChemPhysChem Density functional theory study of hydrogen adsorption in a Ti-decorated  
Mg-based metal–organic framework-74

125 Chiang Mai Journal of Science Gut bacterial diversity in Plasmodium-infected and Plasmodium-uninfected 
Anopheles minimus

126 Chiang Mai Journal of Science Identification of bioactive molecules from Thai centipede, Scolopendra  
subspinipes dehaani, venom

127 Chiang Mai Journal of Science Physical and mechanical properties of Zirconia toughened alumina (ZTA) 
composites fabricated by powder injection moulding

128 Chiang Mai Journal of Science Physicochemical and microbial characteristics of anaerobic granule nuclei 
developed by cationic polymer additions under syntroph-specific substrate

129 Chiang Mai Journal of Science Properties and colloidal behavior of casting slip containing Ratchaburi red 
clay

130 Chiang Mai Journal of Science Sintered dual-phase steels produced from pre-alloyed Fe-Cr-Mo powder

131 Chiang Mai Journal of Science Use of by-product sulfur from petroleum refinery as vulcanizing agent in 
natural rubber

132 Chiang Mai Journal of Science Woody plant diversity in sacred forests and fallows in Chiang Mai, Thailand

133 Clinical and Experimental Reproductive Medi-
cine

Epigenetic modification of long interspersed elements-1 in cumulus cells of 
mature and immature oocytes from patients with polycystic ovary syndrome

134 Clinical Cancer Research Lenalidomide, thalidomide, and pomalidomide reactivate the Epstein-Barr 
virus lytic cycle through phosphoinositide 3-kinase signaling and Ikaros  
expression

135 Clinical Pharmacology and Therapeutics Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guidelines for 
human leukocyte antigen B (HLA-B) genotype and allopurinol dosing: 2015 
update

136 Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 
Engineering Aspects

Embedding luminescent iridium complex into polydiacetylenevesicles as 
a means of development of responsive luminescent systemfor imaging  
applications

137 Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 
Engineering Aspects

Fine tuning the colorimetric response to thermal and chemical stimuli of 
polydiacetylene vesicles by using various alcohols as additives

138 Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 
Engineering Aspects

Versatile route to prepare reversible thermochromic polydiacetylene  
nanocomposite using low molecular weight poly(vinylpyrrolidone)
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139 Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 
Engineering Aspects

Surfactant effect on the physicochemical characteristics of γ-oryanol- 
containing solid lipid nanoparticles

140 Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Physical and biological characterization of sericin-loaded copolymer  
liposomes stabilized by polyvinyl alcohol

141 Comparative Immunology, Microbiology and  
Infectious Diseases

Identification of Hsp90 as a species independent H5N1 avian influenza A 
virus PB2 interacting protein

142 Computers in Biology and Medicine New feature selection for gene expression classification based on degree of 
class overlap in principal dimensions

143 Computational Materials Science In search of molecular scale devices: theoretical study of linearly fused 
straight single-walled carbon nanotube junctions based on the pentagon/ 
heptagon pair defects

144 Computational Materials Science Effect of ternary additions to structural properties of NiTi alloys

145 Computational Materials Science Effects of negative response of electron transport to thermoelectric properties 
of Bi

2
O

2
Se

146 Computer Applications in Engineering Educa-
tion

A novel automated course generation system embedded in the online  
lecturing platform for higher education

147 Computers and Electronics in Agriculture Fault-tolerant optical-penetration-based silkworm gender identification

148 Computers, Environment and Urban Systems Multi-modal transportation with multi-criteria walking (MMT-MCW):  
Personalized route recommender

149 Construction and Building Materials Aluminium hydroxide waste based geopolymer composed of fly ash for  
sustainable cement materials

150 Construction and Building Materials Enhancement of compressive strength and thermal shock resistance of fly 
ash-based geopolymer composites

151 Construction and Building Materials Potassium alkali concentration and heat treatment affected metakaolin-based 
geopolymer

152 Current Applied Physics Affected annealing time treatment on preferred orientation and thermoelectric 
properties of h-GeSbTe

0.5
 alloy thin film

153 Dental Materials Journal Stress relieving behaviour of flowable composite liners: a finite element  
analysis

154 Developmental and Comparative Immunology A snake-like serine proteinase (PmSnake) activates prophenoloxidase- 
activating system in black tiger shrimp Penaeus monodon

155 Developmental and Comparative Immunology Differentially expressed transcripts in stomach of Penaeus monodon in  
response to AHPND infection

156 Developmental and Comparative Immunology WSV399, a viral tegument protein, interacts with the shrimp protein PmVRP15 
to facilitate viral trafficking and assembly

157 Diamond and Related Materials Hybrid gas sensor based on platinum nanoparticles/poly(methyl  
methacrylate)-coated single-walled carbon nanotubes for dichloromethane 
detection with a high response magnitude

158 Diseases of Aquatic Organisms Duplex PCR assay and in situ hybridization for detection of Francisella spp. 
and Francisella noatunensis subsp. orientalis in red tilapia

159 Diseases of Aquatic Organisms Shewanella putrefaciens in cultured tilapia detected by a new  
calcein-loop-mediated isothermal amplification (Ca-LAMP) method

160 Drug Design, Development and Therapy Rationale and clinical utility of the darunavir–cobicistat combination in the 
treatment of HIV /AIDS

161 Drug Metabolism and Pharmacokinetics Inhibitory and inductive effects of Phikud Navakot extract on human  
cytochrome P450

162 Drying Technology Evolution of mechanical properties of parboiled brown rice kernels during 
impinging stream drying
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163 Drying Technology Improving head rice yield of glutinous rice by novel parboiling process

164 Dyes and Pigments 3,12-Dimethoxy-5,6,9,10-tetrahydro-7,8-dicyano-[5]helicene as a new emitter 
for blue and white organic light-emitting diodes

165 Ecological Engineering Nitrogen removal from a recirculating aquaculture system using a pumice 
bottom substrate nitrification-denitrification tank

166 Ecology Effectiveness of primate seed dispersers for an “oversized” fruit, Garcinia 
benthamii

167 Economic Botany Woody plant diversity in urban homegardens in northern Thailand

168 Electroanalysis Development of electrochemical immunosensors towards point-of-care  
cancer diagnostics: clinically relevant studies

169 Electronic Materials Letters Raman and photoluminescence properties of type II GaSb/GaAs quantum 
dots on (001) Ge substrate

170 Energy Conversion and Management Biodiesel production from palm oil using hydrated lime-derived CaO as a 
low-cost basic heterogeneous catalyst

171 Energy Conversion and Management Lean hydrous and anhydrous bioethanol combustion in spark ignition engine 
at idle

172 Energy Conversion and Management Rice husk-derived sodium silicate as a highly efficient and low-cost basic 
heterogeneous catalyst for biodiesel production

173 Energy Conversion and Management Tuning of catalytic CO2 hydrogenation by changing composition of  
CuO–ZnO–ZrO2 catalysts

174 Environmental Engineering and Management 
Journal

Photocatalytic degradation of atrazine using zinc oxide texturally modified 
with sticky rice starch template and doped with transition metals

175 Environment Protection Engineering Recycling of non-metallic powder from printed circuit board waste as filler 
material in a fiber reinforced polymer

176 Environmental Technology Performance of Ni/dolomite pellet catalyst on gas distribution from cassava 
rhizome gasification with a modular fixed-bed gasifier

177 Environmental Technology Synergistic effects of the chitosan addition and polysaccharides-EPS on the 
formation of anaerobic granules

178 Epidemiology and Infection Epidemic outbreak of acute haemorrhagic conjunctivitis caused by  
coxsackievirus A24 in Thailand, 2014

179 Epigenomics Breast cancer upregulating genes in stromal cells by LINE-1 hypermethylation  
and micrometastatic detection

180 Estuarine, Coastal and Shelf Science Species specific effects of three morphologically different belowground  
seagrasses on sediment properties

181 European Journal of Pharmacology Current and future treatment strategies for iron overload cardiomyopathy

182 EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music 
Processing

A hybrid input-type recurrent neural network for LVCSR language modeling

183 EURASIP Journal on Wireless Communications 
and Networking

Localization based on standard wireless LAN infrastructure using  
MIMO-OFDM channel state information

184 European Biophysics Journal Conditions for homogeneous preparation of stable monomeric and  
oligomeric forms of activated Vip3A toxin from Bacillus thuringiensis

185 European Journal of Organic Chemistry (D-π-)2D-π-A-Type organic dyes for efficient dye-sensitized solar cells

186 European Polymer Journal Effect of silver-loaded kaolinite on real ageing, hydrolytic degradation, and 
biodegradation of composite blown films based on poly(lactic acid) and 
poly(butylene adipate-co-terephthalate)

187 Experimental Biology and Medicine Human microRNAs profiling in response to influenza A viruses (subtypes 
pH1N1, H3N2, and H5N1)
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188 Experimental Physiology Dual T-type and L-type calcium channel blocker exerts beneficial effects 
in attenuating cardiovascular dysfunction in iron-overload thalassemic mice

189 Experimental and Toxicologic Pathology Iron distribution and histopathological study of the effects of deferoxamine 
and deferiprone in the kidneys of iron overloaded β-thalassemic mice

190 Ferroelectrics Calculated XANES spectra of cation off-centering in Bi(Mg
0.5

Ti
0.5

)O
3

191 Ferroelectrics Dielectric properties and characterizations of binary Cu
(2-x)

Mg
x
P

2
O

7
 pyrophosphates

192 Ferroelectrics Dielectric, ferroelectric and piezoelectric properties of the lead free  
0.9BaTiO

3-(0.1-x)
B

0.5
Na

0.5
TiO

3-x
Bi(Mg

0.5
Ti

0.5
)O

3
 solid solution

193 Ferroelectrics Fine grain BaTiO
3
-Co

0.5
Ni

0.5
Fe

2
O

4
 ceramics prepared by the two-stage  

sintering technique

194 Ferroelectrics Influence of BCZT dopant on dielectric properties of PZT ceramics

195 Ferroelectrics Physical, electrical and optical properties of F/Sb Codoped SnO
2 
 

synthesized via sonochemical process

196 Ferroelectrics The effect of zirconium on the perovskite phase formation of barium  
zirconium titanate aanoparticles by the sonochemical method

197 Field Crops Research Improvement of the submergence tolerance and the brown planthopper  
resistance of the Thai jasmine rice cultivar KDML105 by pyramiding Sub1 
and 

Qbph12

198 Fish and Shellfish Immunology The cellular death pattern of primary haemocytes isolated from the black tiger 
shrimp (Penaeus monodon)

199 Fish and Shellfish Immunology The interaction between PmHtrA2 and PmIAP and its effect on the activity 
of Pm caspase

200 Fish and Shellfish Immunology YHV-responsive gene expression under the influence of PmRelish regulation

201 Food and Bioprocess Technology Argon plasma treatment of tapioca starch using a semi-continuous downer 
reactor

202 Food and Bioprocess Technology Performance evaluation of top-spray fluidized bed coating for healthy coated 
rice production

203 Food and Bioprocess Technology Process of producing parboiled rice with different colors by fluidized bed 
drying technique including tempering.

204 Food and Bioproducts Processing Application of microwaves for drying of durian chips

205 Food and Bioproducts Processing Drying of aloe vera puree using hot air in combination with far-infrared  
radiation and high-voltage electric field: drying kinetics, energy consumption 
and product quality evaluation

206 Food Chemistry Bioavailability of angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides 
derived from Virgibacillus halodenitrificans SK1-3-7 proteinases hydrolyzed 
tilapia muscle proteins

207 Food Chemistry Fluorescence sensor array for identification of commercial milk samples  
according to their thermal treatments

208 Food Science and Biotechnology Detection of Campylobacter DNA using magnetic nanoparticles coupled with 
PCR and a colorimetric end-point system

209 Frontiers in Immunology Human transbodies to HCV NS3/4A protease inhibit viral replication and 
restore host innate immunity

210 Frontiers in Plant Science Cellular and pectin dynamics during abscission zone development and ripe 
fruit abscission of the monocot oil palm

211 Fuel CO
2
 and H

2
S binary sorption on polyamine modified fumed silica

212 Fuel Optimizing Jatropha biodiesohol composition for a suitable kinematic viscosity  
by a phase diagram and mixture design
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213 Fungal Diversity Dictyosporiaceae fam. nov.

214 Fungal Diversity Families of Sordariomycetes

215 Fungal Diversity Fungal diversity notes 111–252—taxonomic and phylogenetic contributions 
to fungal taxa

216 Fungal Diversity Fungal diversity notes 253–366: taxonomic and phylogenetic contributions 
to fungal taxa

217 Fungal Diversity The Faces of Fungi database: fungal names linked with morphology,  
phylogeny and human impacts

218 Gene Comparative mitochondrial genome analysis of Pythium insidiosum and  
related oomycete species provides new insights into genetic variation and 
phylogenetic relationships

219 Gene Genome-scale metabolic modeling of Mucor circinelloides and comparative 
analysis with other oleaginous species

220 Genetics and Molecular Research Influence of gender on ABCC2 expression in peripheral blood mononuclear 
cells

221 Helvetica Chimica Acta Seco-Tremulanes from Cultures of the basidiomycete Flavodon flavus BCC 
17421

222 Hematology/Oncology Clinics of North America Progress toward the control and management of the thalassemias

223 Hemoglobin Molecular epidemiology of hemoglobinopathies in Cambodia

224 Hormones and Behavior Obesity accelerates cognitive decline by aggravating mitochondrial  
dysfunction, insulin resistance and synaptic dysfunction under estrogen- 
deprived condition

225 IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical 
Insulation

Experimental study on breakdown behavior and vacuole isolation of  
protoplasts under electrical pulses

226 IEEE Transactions on Neural Systems and Re-
habilitation Engineering

Swing phase control of semi-active prosthetic knee using neural network 
predictive control with particle swarm optimization

227 IEICE Electronics Express Fast bidirectional shortest path on GPU

228 IEICE Transactions on Information and Systems An Interoperability Framework of Open Educational Resources and Massive 
Open Online Courses for Sustainable e-Learning Platform

229 IEICE Transactions on Information and Systems Singular-spectrum analysis for digital audio watermarking with automatic  
parameterization and parameter estimation

230 IET Power Electronics Implementation of automatic interleaving and load current sharing techniques 
using single interleaving bus

231 Indian Journal of Animal Sciences Potential of fungal exopolysaccharide as novel source for prebiotic  
supplement to broiler chicken diet

232 Industrial and Engineering Chemistry Research Sulfur-free prevulcanization of natural rubber latex by ultraviolet irradiation

233 Industrial Crops and Products An environmentally friendly xylanase-assisted pretreatment for cellulose  
nanofibrils isolation from sugarcane bagasse by high-pressure homogenization

234 Infection, Genetics and Evolution The prevalence and genotype diversity of Human Rotavirus A circulating in 
Thailand, 2011-2014

235 Infection Genetics and Evolution Full-length genome analysis of two genetically distinct variants of porcine 
epidemic diarrhea virus in Thailand

236 International Journal of Cardiology Effects of PPARγ agonist on heart rate variability and cardiac mitochondrial 
function in obese-insulin resistant rats

237 International Journal of Nanomedicine Transformation of eutectic emulsion to nanosuspension fabricating with  
solvent evaporation and ultrasonication technique

238 International Journal of Oncology Overexpression of KH-type splicing regulatory protein regulates proliferation, 
migration, and implantation ability of osteosarcoma
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239 International Journal of RF and Microwave 
Computer-Aided Engineering

Single-fed broadband circularly polarized unidirectional antenna using folded 
plate with parasitic patch for universal UHF RFID readers

240 Integrated Ferroelectrics Characterization of bismuth vanadate (BiVO
4
) nanoparticle prepared by  

solvothermal method

241 Integrated Ferroelectrics Effect of strong correlation of Mg2+-doped into Cr3+ sites of CuCrO
2
 on ther-

moelectric properties

242 Integrated Ferroelectrics Effect of temperature, humidity, and crack initiation on properties of PZT 
micro-actuator

243 Integrated Ferroelectrics Effects of magnetic field on synthesis and thermoelectric properties of Na-
CoO

2

244 Integrated Ferroelectrics Indium Tin Oxide conductive nanoparticles synthesized by sonochemical 
method

245 Integrated Ferroelectrics MPB phase transition and microstructure of (1-x)PMN-xPZT activated by 
0.05BZN ceramics

246 Integrated Ferroelectrics Structural properties of Ga-doped ZnO nanoparticles synthesized by co- 
precipitation process

247 International Food Research Journal Effects of charcoal composition and oil droplet combustion on the polycyclic 
aromatic hydrocarbon content of smoke during the grilling process

248 International Journal for Parasitology Estimating mRNA lengths from Plasmodium falciparum genes by virtual 
northern RNA-seq analysis

249 International Journal for Parasitology Identifying antimalarial compounds targeting dihydrofolate reductase- 
thymidylate synthase (DHFR-TS) by chemogenomic profiling

250 International Journal of Biological Macromole-
cules

A comparison of eugenol and menthol on encapsulation characteristics with 
water-soluble quaternized β-cyclodextrin grafted chitosan

251 International Journal of Biological Macromole-
cules

Super-paramagnetic loaded nanoparticles based on biological macromolecules  
for in vivo targeted MR imaging

252 International Journal of Cast Metals Research Microstructural characteristics of the surface layer in high-pressure die castings

253 International Journal of Chemical Reactor En-
gineering

Catalytic activity of bimetallic Cu-Ag/MgO-SiO
2
 toward the conversion of 

ethanol to 1,3-butadiene

254 International Journal of Energy Research Comparative life cycle assessment of diesel production from crude palm oil 
and waste cooking oil via pyrolysis

255 International Journal of Fatigue Fretting-contact-induced crack opening/closure behaviour in fretting fatigue

256 International Journal of Food Microbiology Validation of a high-throughput immunobead array technique for multiplex 
detection of three foodborne pathogens in chicken products

257 International Journal of Food Properties Effect of freezing rate and starch granular morphology on ice formation and 
non-freezable water content of flour and starch gels

258 International Journal of Food Science and Tech-
nology

Comparative evaluation of atmospheric and vacuum microwave-assisted  
extraction of bioactive compounds from fresh and dried Centella asiatica L. 
leaves

259 International Journal of Food Science and Tech-
nology

Effects of film permeability on reducing pericarp browning, preventing  
postharvest decay and extending shelf life of modified atmosphere-retail 
packaged longan fruits

260 International Journal of Food Science and Tech-
nology

Effects of pretreatment and drying methods on molecular structure,  
functional properties and thermal stability of fibre powder exhibiting colour 
from Centella asiatica L.

261 International Journal of GEOMATE Solidification/stabilization of nonvaluable residue from waste printed circuit 
board assembly

262 International Journal of Hematology Elevated levels of miR-210 correlate with anemia in β-thalassemia/HbE  
patients
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263 International Journal of Hydrogen Energy Investigation of bipolar plate materials for proton exchange membrane fuel 
cells

264 The International Journal of Life Cycle Assess-
ment

10-year experience with the Thai national LCI database: case study of  
“refinery products”

265 The International Journal of Life Cycle Assessment Environmental impact assessment of centralized municipal wastewater  
management in Thailand

266 The International Journal of Life Cycle Assessment Review of LCA datasets in three emerging economies: a summary of learnings

267 International Journal of Microwave and Wireless 
Technologies

An optimized ink-reducing hollowed-out arm meander dipole antenna  
structure for printed RFID tags

268 International Journal of Oral and Maxillofacial 
Implants

Bone regeneration potential of biphasic nanocalcium phosphate with high 
hydroxyapatite/tricalcium phosphate aatios in aabbit calvarial defects

269 International Journal of Pharmaceutics pH-Responsive polymeric micelles based on amphiphilic chitosan derivatives: 
effect of hydrophobic cores on oral meloxicam delivery

270 International Journal of Photoenergy Efficiency improvement of three-phase cascaded H-bridge multilevel inverters 
for photovoltaic systems

271 International journal of Photoenergy Influence of acid modification multiwall carbon nanotube counter electrodes 
on the glass and flexible dye-sensitized solar cell performance

272 International Journal of Software Engineering 
and Knowledge Engineering

OAM: an ontology application management framework for simplifying  
ontology-based semantic web application development

273 International Journal of Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Actinoplanes subglobosus sp. nov., isolated from mixed deciduous forest soil

274 International Journal of Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Amycolatopsis stemonae sp. Nov., isolated from a Thai medicinal plant

275 International Journal of Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Asanoa endophytica sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from the 
rhizome of Boesenbergia rotunda

276 International Journal of Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Description of Diutina gen. nov., Diutina siamensis, f.a. sp. nov., and  
reassignment of Candida catenulata, Candida mesorugosa, Candida  
neorugosa, Candida pseudorugosa, Candida ranongensis, Candida rugose 
and Candida scorzettiae to the genus Diutina

277 International Journal of Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Micromonospora fluostatini sp. nov isolated from marine sediment

278 International Journal of Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Micromonospora sediminis sp. nov., isolated from mangrove sediment

279 International Journal of Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Phytohabitans kaempferiae sp. nov., an endophytic actinomycete isolated 
from the leaf of Kaempferia larsenii

280 International Journal of Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Planomonospora corallina sp. nov., isolated from soil

281 International Journal of Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Streptomyces phyllanthi sp. nov., isolated from the stem of Phyllanthus amarus

282 International Journal of Systematic and  
Evolutionary Microbiology

Streptomyces verrucosisporus sp. nov., isolated from marine sediments

283 Japanese Journal of Applied Physics Application of surface plasmon resonance biosensor for the detection of 
Candida albicans

284 Japanese Journal of Applied Physics Au-loaded TiO2 and Ag-loaded TiO2 synthesized by modified sol-gel/ 
impregnation method as photocatalysts

285 Japanese Journal of Applied Physics Effects of microwave and oxygen plasma treatments on capacitive  
characteristics of supercapacitor based on multiwalled carbon nanotubes

286 Japanese Journal of Applied Physics Poly(methyl methacrylate) and thiophene-coated single-walled carbon  
nanotubes for volatile organic compound discrimination
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287 Japanese Journal of Applied Physics Effects of microwave and oxygen plasma treatments on capacitive  
characteristics of supercapacitor based on multiwalled carbon nanotubes

288 Japanese Journal of Infectious Diseases Prevalence and phylogenetic characterization of enterovirus D68 in pediatric 
patients with acute respiratory tract infection in Thailand

289 Journal of Advanced Transportation A streaming algorithm for online estimation of temporal and spatial extent 
of delays

290 Journal of Agricultural and Food Chemistry Effects of environmental pH on antioxidant interactions between rosmarinic 
acid and α-tocopherol in oil-in-water (O/W) emulsions

291 Journal of Alloys and Compounds Electrochemical energy storage performance of electrospun AgO
x
-MnO

x
/CNF 

composites

292 Journal of Alloys and Compounds Flame-spray-made Zn-In-O alloyed nanoparticles for NO
2
 gas sensing

293 Journal of Analytical and Applied Pyrolysis Effect of in-situ addition of alcohol on yields and properties of bio-oil derived 
from fast pyrolysis of eucalyptus bark

294 Journal of Applied Electrochemistry Performance and reliability of cellulose acetate-based gel electrolyte for  
electrochromic devices

295 Journal of Applied Microbiology Detection of natural infection of infectious spleen and kidney necrosis virus in 
farmed tilapia by hydroxynapthol blue-loop-mediated isothermal amplification 
assay

296 Journal of Applied Phycology Different effect of the combined stress of nitrogen depletion and high  
temperature than an individual stress on the synthesis of biochemical  
compounds in Arthrospira platensis C1 (PCC 9438)

297 Journal of Applied Polymer Science Effects of silanization temperature and silica type on properties of silica-filled 
solution styrene butadiene rubber (SSBR) for passenger car tire tread  
compounds

298 Journal of Applied Polymer Science Tara tannin as active ingredient in electrospun fibrous delivery system

299 Journal of Bioactive and Compatible Polymers Biocompatibility study of quaternized chitosan on the proliferation and  
differentiation of Caco-2 cells as an in vitro model of intestinal barrier

300 Journal of Bioinformatics and Computational 
Biology

Gene-set activity toolbox (GAT): a platform for microarray-based cancer  
diagnosis using an integrative gene-set analysis approach

301 Journal of Biomaterials Applications Highly cytocompatible and flexible three-dimensional graphene/polydimeth-
ylsiloxane composite for culture and electrochemical detection of L929  
fibroblast cells

302 Journal of Biomaterials Applications Physical characteristics and biocompatibility of the polycaprolactone– 
biphasic calcium phosphate scaffolds fabricated using the modified melt 
stretching and multilayer deposition

303 Journal of Biomaterials Science Polymer Edition Mechanical and biological properties of photocurable oligolactide-HA  
composites investigated under accelerated degradation

304 Journal of Biomedical Materials Research Part 
B: Applied Biomaterials

Hydroxyapatite nanoparticles formed under a wet mechanochemical method

305 Journal of Biomedical Materials Research Part 
B: Applied Biomaterials

PCL/PHBV blended three dimensional scaffolds fabricated by fused  
deposition modeling and responses of chondrocytes to the scaffolds

306 Journal of Biomolecular Structure and Dynamics Exploring the interactions of a DNA aptamer with human serum albumins: 
simulation studies

307 Journal of Biomolecular Structure and Dynamics Protein–protein interactions between SWCNT/ chitosan/EGF and EGF  
receptor: a model of drug delivery system

308 Journal of Biomolecular Structure and Dynamics Understanding the effects of two bound glucose in Sudlow site I on structure 
and function of human serum albumin: theoretical studies

309 Journal of Biotechnology A novel salt-inducible vector for efficient expression and secretion of  
heterologous proteins in Bacillus subtilis
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310 Journal of Biotechnology Knockdown of Litopenaeus vannamei HtrA2, an up-regulated gene in  
response to wssv infection, leading to delayed shrimp mortality

311 Journal of Biotechnology Metabolic engineering of long chain-polyunsaturated fatty acid biosynthetic 
pathway in oleaginous fungus for dihomo-gamma linolenic acid production

312 Journal of Catalysis Homogeneous and heterogeneous catalysts of organopalladium  
functionalized-polyhedral oligomeric silsesquioxanes for Suzuki–Miyaura  
reaction

313 Journal of Chromatography B Expedient screening for HIV-1 protease inhibitors using a simplified  
immunochromatographic assay

314 Journal of Cleaner Production Comparative assessment of global warming impact and eco-efficiency of 
PS (polystyrene), PET (polyethylene terephthalate) and PLA (polylactic acid) 
boxes

315 Journal of Cleaner Production Hydrothermal synthesis of calcium sulfoaluminate-belite cement from  
industrial waste materials

316 Journal of Cleaner Production LCA of biofuels in Thailand using Thai Ecological Scarcity method

317 Journal of Clinical Laboratory Analysis Hemoculture and direct sputum detection of mecA-mediated methicillin- 
resistant Staphylococcus aureus by loop-mediated isothermal amplification in 
combination with a lateral-flow dipstick

318 Journal of Clinical Laboratory Analysis Magnetic nanoparticles PCR enzyme-linked gene assay for quantitative  
detection of BCR/ABL fusion gene in chronic myelogenous leukemia

319 Journal of Colloid and Interface Science Fine tuning the color-transition temperature of thermoreversible polydiacety-
lene/zinc oxide nanocomposites: the effect of photopolymerization time

320 Journal of Colloid and Interface Science Phospholipid-chitosan hybrid nanoliposomes promoting cell entry for drug 
delivery against cervical cancer

321 Journal of Dental Research Dentin bonding testing using a mini-interfacial fracture toughness approach

322 Journal of Dental Research Mechanical force–induced TGFB1 increases expression of SOST/POSTN by 
hPDL cells

323 Journal of Electroanalytical Chemistry Loading of silicon nanoparticle labels with redox mediators for detection of 
multiple DNA targets within a single voltammetric sweep

324 Journal of Electrochemical Energy Conversion 
and Storage

Study of water droplet removal on etched-metal surfaces for proton  
exchange membrane fuel cell flow channel

325 Journal of Electronic Materials Complementary studies of phase formation during fabrication of Fe
0.65

Co
0.35

 
nanoparticles by mechanical alloying

326 Journal of Electrostatics An experimental study of relative humidity and air flow effects on positive and 
negative corona discharges in a corona-needle charger

327 Journal of Endocrinology Effects of fibroblast growth factor 21 on the heart

328 Journal of Engineering for Gas Turbines and 
Power

The physics of H-Darrieus turbine starting behavior

329 Journal of Entomological Research Fumigant toxicity of plant essential oils in controlling thrips, Frankliniella  

schultzei (Thysanoptera: Thripidae) and mealybug, Pseudococcus  
jackbeardsleyi (Hemiptera: Pseudococcidae)

330 Journal of Environmental Sciences Differences in nitrite-oxidizing communities and kinetics in a brackish  
environment after enrichment at low and high nitrite concentrations

331 Journal of Fluorescence Salicylyl fluorene derivatives as fluorescent sensors for Cu(II) ions

332 Journal of Food Biochemistry Major trypsin like-serine proteinases from albacore tuna (Thunnus alalunga) 
spleen: biochemical characterization and the effect of extraction media

333 Journal of General and Applied Microbiology Enhanced production of histamine dehydrogenase by Natrinema gari BCC 
24369 in a non-sterile condition
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334 Journal of Global Antimicrobial Resistance Mutations in rrs, rpsL and gidB in streptomycin-resistant Mycobacterium  
tuberculosis isolates from Thailand

335 Journal of Global Antimicrobial Resistance Plasmid metagenomics reveals multiple antibiotic resistance gene classes 
among the gut microbiomes of hospitalised patients

336 Journal of Hazardous Materials Complete reaction mechanisms of mercury oxidation on halogenated  
activated carbon

337 Journal of Hazardous Materials New turn-on fluorescent and colorimetric probe for cyanide detection based 
on BODIPY-salicylaldehyde and its application in cell imaging

338 Journal of Human Genetics Patterns and functional roles of LINE-1 and Alu methylation in the  
keratinocyte from patients with psoriasis vulgaris

339 Journal of Invertebrate Pathology Bacterial dynamics in intestines of the black tiger shrimp and the Pacific 
white shrimp during Vibrio harveyi exposure

340 Journal of Magnetism and Magnetic Materials Efficiency of SPIONs functionalized with polyethylene glycol bis(amine) for 
heavy metal removal

341 Journal of Magnetism and Magnetic Materials Microfluidic magnetic switching valves based on aggregates of magnetic 
nanoparticles: effects of aggregate length and nanoparticle sizes

342 Journal of Material Cycles and Waste Management Possible use of sludge ash as filler in natural rubber

343 Journal of Materials Science Hollow segmented-pie PLA/PBS and PLA/PP bicomponent fibers: an  
investigation on fiber properties and splittability

344 Journal of Materials Science: Materials in Medicine Bilayer oxidized regenerated cellulose/poly ε-caprolactone knitted fabric- 
reinforced composite for use as an artificial dural substitute

345 Journal of Materials Science: Materials in Medicine Characterization and physiological effect of tapioca maltodextrin colloid  
plasma expander in hemorrhagic shock and resuscitation model

346 Journal of Materials Science: Materials in Medicine Enhancement of mechanical properties of 3D printed hydroxyapatite by com-
bined low and high molecular weight polycaprolactone sequential infiltration.

347 Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic Synthesis of long-chain isomaltooligosaccharides from tapioca starch and an 
in vitro investigation of their prebiotic properties

348 Journal of Molecular Modeling How strong is the edge effect in the adsorption of anticancer drugs on a 
graphene cluster?

349 Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics Mesocellular foam-modified water-gated organic field effect transistor  
enzyme biosensors for Chlorpyrifos detection

350 Journal of Nanomaterials Light-regulated release of entrapped drugs from photoresponsive gold 
nanoparticles

351 Journal of Nanomaterials Reinforcement of multiwalled carbon nanotube in nitrile rubber: in comparison 
with carbon black, conductive carbon black, and precipitated silica

352 Journal of Nanoparticle Research Determination of silver in personal care nanoproducts and effects on dermal 
exposure

353 Journal of Nanoparticle Research Pt-doped In
2
O

3
 nanoparticles prepared by flame spray pyrolysis for NO

2
 

sensing

354 Journal of Natural Products Antimalarial oxoprotoberberine alkaloids from the leaves of Miliusa cuneata

355 Journal of Natural Products Antitubercular lanostane triterpenes from cultures of the basidiomycete  
Ganoderma sp. BCC 16642

356 Journal of Natural Products Lovastatin analogues from the soil-derived fungus Aspergillus sclerotiorum 
PSU-RSPG178

357 Journal of Neuro-Oncology SHP-1 promoter 2 methylation in cerebrospinal fluid for diagnosis of  
leptomeningeal epithelial-derived malignancy (carcinomatous meningitis)
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358 Journal of Pharmacological Sciences Depositing α-mangostin nanoparticles to sebaceous gland area for acne 
treatment

359 Journal of Photochemistry and Photobiology A: 
Chemistry

Theoretical design of coumarin derivatives incorporating auxiliary acceptor 
with D-π-A-π-A configuration for dye-sensitized solar cells

360 Journal of Physics D: Applied Physics Interfacial behavior of resistive switching in ITO–PVK–Al WORM memory  
devices

361 Journal of Plant Research Cassava root membrane proteome reveals activities during storage root  
maturation

362 Journal of Proteome Research Proteome, allergenome, and novel allergens of house dust mite  
Dermatophagoides farinae

363 Journal of Rehabilitation Research and  
Development

Capturing nighttime symptoms in Parkinson disease: technical development 
and experimental verification of inertial sensors for nocturnal hypokinesia

364 Journal of Renewable and Sustainable Energy Seasonal variations in performance loss of photovoltaic modules: a case 
study in Thailand Science Park

365 Journal of Rheology Shear and normal stress measurements in non-Brownian monodisperse and 
bidisperse suspensions

366 Journal of Sol-Gel Science and Technology A new sol–gel precursor for preparation of La
0.56

Sr
0.42

Co
0.2

Fe0.8O
3−δ

 film

367 Journal of Sol-Gel Science and Technology Hard coatings for CR
-39

 based on Al
2
O

3
–ZrO

2
 3-glycidoxypropyltrimethoxysi-

lane (GPTMS) and tetraethoxysilane (TEOS) nanocomposites

368 Journal of Sol-Gel Science and Technology Synthesis, dielectric properties, and influences oxygen vacancies have on 
electrical properties of Na

1/2
Bi

1/2
Cu

3
Ti

4
O

12
 ceramics prepared by a urea com-

bustion method

369 Journal of the American Ceramic Society Non-Ohmic properties and electrical responses of grains and grain  
boundaries of Na

1/2
Y

1/2
Cu

3
Ti

4
O

12
 ceramics

370 Journal of the American Oil Chemists’ Society Role of water and selected minor components on association colloid  
formation and lipid oxidation in bulk oil

371 Journal of the Chinese Chemical Society Hybrid functional calculation of defects in pseudo-binary indium oxynitride

372 Journal of The Electrochemical Society Non-traditional cell geometry for improved copper plating uniformity

373 Journal of the Korean Physical Society Effect of fabrication method on the structural and the magnetic properties 
of copper ferrite

374 Journal of the Mechanical Behavior of Biomed-
ical Materials

Mini-interfacial fracture toughness as a new validated enamel-bonding  
effectiveness test

375 Journal of The Minerals, Metals and Materials 
Society

Nanocrystalline materials at equilibrium: a thermodynamic review

376 Journal of The Minerals, Metals and Materials 
Society

Thermal stability comparison of nanocrystalline Fe-based binary alloy pairs

377 Journal of the Science of Food and Agriculture Optimum condition of producing crisp osmotic banana using superheated 
steam puffing

378 Journal of Thermal Science & Technology Investigation on the relation between exergy loss and NTU

379 Journal of Toxicological Sciences Molecular identification of poisonous mushrooms using nuclear ITS region 
and peptide toxins: a retrospective study on fatal cases in Thailand

380 Journal of Virological Methods High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with  
colorimetric gold-nanoparticle probes for visual detection of high risk human 
papillomavirus genotypes 16 and 18

381 Journal of Virology Neuraminidase activity and resistance of 2009 pandemic H1N1 influenza  
virus to antiviral activity in bronchoalveolar fluid

382 Journal of X-Ray Science and Technology Metal artifact reduction and image quality evaluation of lumbar spine CT 
images using metal sinogram segmentation
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383 Key Engineering Materials Acid surface treatment of sol-gel derived ZnO thin films for anti-reflection 
coating application

384 Key Engineering Materials Fabrication of Zinc oxide nanorods for photoelectrochemical water splitting 
application

385 Key Engineering Materials Hydrothermal synthesis and characterization of ZnO:F nanorod structure

386 Key Engineering Materials Structural and electronic properties of β – CuPc: first principles study

387 Key Engineering Materials Structural and optical properties of structural and optical Properties of 
F-doped ZnO nanoparticles synthesized by co-precipitation process

388 KGK Rubberpoint Mechanical properties of peroxide/coagent cured hydrogenated acrylonitrile 
butadiene rubber: effect of processing aids

389 KGK Rubberpoint Processability and mouldability of hydrogenated acrylonitrile butadiene  
rubber (HNBR): effects of co-agent, processing aids and softener

390 KONA Powder and Particle Journal Present advancement in production of carbon nanotubes and their derivatives 
from industrial waste with promising applications

391 Latin American Journal of Pharmacy Etidronate loaded gelatin nanoparticles by nanoprecipitation

392 Lupus Elevated expressions of myeloid-related proteins-8 and -14 are danger  
biomarkers for lupus nephritis

393 Maejo International Journal of Science and 
Technology

Automatic electrocardiogram signal quality assessment in continuous  
wireless monitoring

394 Maejo International Journal of Science and 
Technology

Exploring linguistic structure for aspect-based sentiment analysis

395 Malaria Journal Biochemical and functional characterization of Plasmodium falciparum DNA 
polymerase δ

396 Marine Ecology Enhalus acoroides responses to experimental shoot density reductions in 
Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand

397 Materials Multi-layered TiO
2
 films towards enhancement of Escherichia coli inactivation

398 Materials & Design Improved dielectric properties of (Y + Mg) co-doped CaCu
3
Ti

4
O

12
 ceramics 

by controlling geometric and intrinsic properties of grain boundaries

399 Materials Characterization Characterization of liquid-phase sintered materials produced from  
mechanically alloyed Cu + Sn powder compacts

400 Materials Chemistry and Physics A simple route to Cu
x
Sn

(100-x)
 intermetallic nanoparticle catalyst for  

ultra-phenol hydroxylation

401 Materials Chemistry and Physics Electron Microscopy investigation of Sb
2-x

Bi
x
Te

3
 hexagonal crystal structure 

growth prepared from sole-gel method

402 Materials Letters Synthesis and electrical property study of La
3
Ni

2
MO

9
 (M=Nb and Ta)

403 Materials Research Bulletin Dielectric and ferroelectric properties modification of 0.7Pb(Mg
1/3

Nb
2/3

)
O

3
–0.3Pb(Zr

0.52
Ti

0.48
)O

3
 ceramics by Ba(Zn

1/3
Nb

2/3
)O

3

404 Materials Research Bulletin Microstructural evolution and strongly enhanced dielectric response in  
Sn-doped CaCu

3
Ti

4
O

12
/CaTiO

3
 ceramic composites

405 Materials Research Bulletin Structure and phase formation behavior and dielectric and magnetic  
properties of lead iron tantalate-lead zirconate titanate multiferroic ceramics

406 Materials Science and Engineering A Geometry anisotropy and mechanical property isotropy in titanium foam  
fabricated by replica impregnation method

407 Materials Science and Engineering A Microstructure and mechanical properties of commercially pure titanium foam 
with varied cell size fabricated by replica impregnation method

408 Materials Science and Engineering: C Blue photoluminescent carbon nanodots from limeade
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409 Materials Science and Engineering: C Impact of pore characteristics of silica materials on loading capacity and 
release behavior of ibuprofen

410 Materials Science and Engineering C ynthesis of doxorubicin-PLGA loaded chitosan stabilized (Mn, Zn)Fe2O4 
nanoparticles: biological activity and pH-responsive drug release

411 Materials Science Surface property and stability of transparent superhydrophobic coating based 
on SiO2-polyelectrolyte multilayer

412 Materials Testing Effects of nitrogen and hydrogen in argon shielding gas on bead profile, 
delta-ferrite and nitrogen contents of the pulsed GTAW welds of AISI 316L 
stainless steel

413 Materials Testing Reheat cracking failure of a welded alloy 803 outlet pigtail tube used in a 
steam hydrocarbon reforming furnace

414 Meat Science Bacteriocins from lactic acid bacteria and their applications in meat and 
meat products

415 Medical and Biological Engineering and Com-
puting

Biomechanical performance of retrograde nail for supracondylar fractures 
stabilization

416 Microbial Ecology Comparative study of bacterial communities in Nepenthes pitchers and their 
correlation to species and fluid acidity

417 Microchimica Acta Competitive binding of polyethyleneimine-coated gold nanoparticles to  
enzymes and bacteria: a key mechanism for low-level colorimetric detection 
of gram-positive and gram-negative bacteria

418 Micron Challenges and strategies of surface modification of electrogalvanized  
coatings for electron microscopy analysis

419 Microscopy Research and Technique Time influence on the interaction between Cyt2Aa2 and lipid/cholesterol  
bilayers

420 Mobile Information Systems Robust floor determination algorithm for indoor wireless localization systems 
under reference node failure

421 Molecular Biotechnology Proteomic analysis of isogenic rice reveals proteins correlated with aroma 
compound biosynthesis at different developmental stages

422 Molecular Genetics and Genomics ACC oxidase and miRNA 159a, and their involvement in fresh fruit bunch 
yield (FFB) via sex ratio determination in oil palm

423 Molecules Development of an in Vitro System to simulate the adsorption of self-emulsi-
fying tea (Camellia oleifera) seed Oil

424 Molluscan Research The effect of increasing seagrass root complexity and redox potential on 
the population of Pillucina vietnamica (Bivalvia: Lucinidae) in southwestern 
Thailand

425 Monatshefte fur Chemie - Chemical Monthly Hydrogen production from methanol-steam reforming at low temperature 
over Cu–Zn/ZrO

2
-doped Al

2
O

3

426 Mycological Progress Two new Cordyceps species from a community forest in Thailand

427 Mycoscience Conoideocrella krungchingensis sp. nov., an entomopathogenic fungus from 
Thailand

428 Mycosphere Investigation of airborne fungi and their ability to grow on formalin-fixed  
human cadavers

429 Natural History Bulletin of the Siam Society Species diversity, abundance and environmental associations of loaches 
(Nemacheilidae and Balitoridae) in the central region of Thailand

430 Nature A human neurodevelopmental model for Williams syndrome

431 Nature Immunology Dengue virus sero-cross-reactivity drives antibody-dependent enhancement 
of infection with zika virus

432 New Journal of Chemistry Metal cluster-deposited graphene as an adsorptive material for m-xylene
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433 Nucleic Acids Research World data centre for microorganisms: an information infrastructure to  
explore and utilize preserved microbial strains worldwide

434 Optical Materials Band gap profiles of intrinsic amorphous silicon germanium films and their 
application to amorphous silicon germanium heterojunction solar cells

435 Optical and Quantum Electronics Surface plasmon resonance-enhanced light interaction in an integrated  
ormocomp nanowire

436 Optik-International Journal for Light and  
Electron Optics

Generation of multi-photon entangled states based on weak measurement 
and linear optical elements

437 Organic and Biomolecular Chemistry Design, synthesis and biological evaluation of 6-aryl-1,6-dihydro-1,3,5- 
triazine-2,4-diamines as antiplasmodial antifolates

438 Organometallics Mechanism of Ullmann coupling reaction of chloroarene on Au/Pd alloy 
nanocluster: a DFT study

439 Parkinsonism and Related Disorders How well do Parkinson’s disease patients turn in bed? Quantitative analysis of 
nocturnal hypokinesia using multisite wearable inertial sensors

440 Pattern Recognition Letters Kernel matrix decomposition via empirical kernel map

441 PeerJ A simple grid implementation with Berkeley Open Infrastructure for Network 
Computing using BLAST as a model

442 PeerJ Genetic analysis of Thai cattle reveals a Southeast Asian indicine ancestry

443 PeerJ Genetic signatures of Mycobacterium tuberculosis Nonthaburi genotype  
revealed by whole genome analysis of isolates from tuberculous meningitis 
patients in Thailand

444 Peptides Two novel antimicrobial defensins from rice identified by gene coexpression 
network analyses

445 Persoonia Fungal Planet description sheets: 400–468

446 Pharmaceutical Development and Technology Computer-aided design of dry powder inhalers using computational fluid 
dynamics to assess performance

447 Pharmaceutical Development and Technology Evaluation of nicotinamide microemulsion on the skin penetration enhancement

448 Pharmaceutical Development and Technology Nano spray-dried pyrazinamide-L-leucine dry powders, physical properties 
and feasibility used as dry powder aerosols

449 Pharmacogenetics and Genomics Associations between HLA class I and cytochrome P450 2C9 genetic  
polymorphisms and phenytoin-related severe cutaneous adverse reactions 
in a Thai population

450 Phycological Research Comparison of suitable protein measurement for Thalassiosira weissflogii 
(Bacillariophyta) and Tetraselmis chuii (Chlorophyta)

451 Physical Review B Effects of structural relaxation, interdiffusion, and surface termination on 
two-dimensional electron gas formation at the LaAlO

3
/SrTiO

3
 (001) interface

452 Phytochemistry A Solanum torvum GH3 β-glucosidase expressed in Pichia pastoris  
catalyzes the hydrolysis of furostanol glycoside

453 Phytochemistry Highly oxygenated chromones from mangrove-derived endophytic fungus 
Rhytidhysteron rufulum

454 Phytochemistry Phenalenone derivatives and the unusual tricyclic sesterterpene acid from the 
marine fungus Lophiostoma bipolare BCC25910

455 Phytochemistry Terezine derivatives from the fungus Phoma herbarum PSU-H256

456 Phytochemistry Letters Antimicrobial and anti-oxidant activities of quinoline alkaloids from  
Pseudomonas aeruginosa BCC76810

457 Phytochemistry Letters Trichothecenes from the fungus Acremonium crotocinigenum BCC 20012
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458 Plant Molecular Biology Reporter De novo transcriptome analysis of apical meristem of Jatropha spp. using 454  
pyrosequencing platform and identification of SNP and EST-SSR markers

459 Plant Physiology and Biochemistry Salt-responsive mechanisms in chromosome segment substitution lines of 
rice (Oryza sativa L. cv. KDML105)

460 Plant Science De novo transcriptome assembly and identification of the gene conferring a 
“pandan-like” aroma in coconut (Cocos nucifera L.)

461 Plastics, Rubber and Composites Synthesis and properties of a novel epoxidised natural rubber-g-cassava 
starch polymer and its use as an impact strengthening agent

462 PLOS ONE Mitochondrial changes in β0-thalassemia/Hb E disease

463 PLOS ONE Actin interacts with dengue virus 2 and 4 envelope proteins

464 PLOS ONE Assessing antigenic drift of seasonal influenza A(H3N2) and A(H1N1)pdm09 
viruses

465 PLOS ONE Distribution and genetic profiles of Campylobacter in commercial broiler  
production from breeder to slaughter in Thailand

466 PLOS ONE High-quality large-magnification polymer lens from needle moving technique 
and thermal assisted moldless fabrication process

467 PLOS ONE ICP35 is a TREX-like protein identified in white spot syndrome virus

468 PLOS ONE Immunologic function and molecular insight of recombinant interleukin-18

469 PLOS ONE In vitro and in vivo attenuation of vesicular stomatitis virus (VSV) by 
phosphoprotein deletion

470 PLOS ONE Influenza neuraminidase subtype N1: immunobiological properties and  
functional assays for specific antibody response

471 PLOS ONE Mitochondrial changes in β0-Thalassemia/Hb E disease

472 PLOS ONE Mouse model of cat allergic rhinitis and intranasal liposome-adjuvanted  
refined Fel d 1 vaccine

473 PLOS ONE Riparian Ficus tree communities: the distribution and abundance of riparian 
fig trees in northern Thailand

474 PLOS ONE Salivary gland proteome during adult development and after blood feeding of 
female Anopheles dissidens mosquitoes (Diptera: Culicidae)

475 PLOS ONE SB203580 modulates p38 MAPK signaling and dengue virus-induced liver 
injury by reducing MAPKAPK2, HSP27, and ATF2 phosphorylation

476 PLOS ONE Sensitive visual detection of AHPND bacteria using loop-mediated  
isothermal amplification combined with DNA-Functionalized gold  
nanoparticles as probes

477 PLOS ONE The success of a universal hepatitis B immunization program as part of  
Thailand’s EPI after 22 Years’ implementation

478 PLOS ONE Utilization of whole-cell MALDI-TOF mass spectrometry to differentiate  
Burkholderia Pseudomallei wild-type and constructed mutants

479 PLOS ONE Whole-genome sequencing analysis of serially isolated multi-drug and  
extensively drug resistant Mycobacterium tuberculosis from Thai patients

480 Polymer Coating of porous PVC-PEG memebrane with crosslinkable XSBR for O2/
N2and CO2/N2 separation

481 Polymer Electron beam radiation grafting of styrene on natural rubber using Taguchi’s 
design

482 Polymer Hollow core-shell particles via NR latex seeded emulsion polymerization

483 Polymer Synthesis of poly (siloxane/double-decker silsesquioxane) via dehydrocar-
bonative condensation reaction and its functionalization

ลำาดับที่ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง



รายงานประจำาปี 2559

134

484 Polymer Composites Biodegradable poly(lactic acid)/poly(butylene succinate)/wood flour  
composites: physical and morphological properties

485 Polymer Composites Poly(vinyl chloride)/Poly(butylene succinate)/wood flour composites: physical 
properties and biodegradability

486 Polymer Engineering and Science Novel poly(l-lactide-co-caprolactone)/gelatin porous scaffolds for use in  
articular cartilage tissue engineering: comparison of electrospinning and wet 
spinning processing methods

487 Preparative Biochemistry and Biotechnology Continuous production of diatom Entomoneis sp. in mechanically stirred-tank 
and flat-panel airlift photobioreactors

488 Process Biochemistry An imprinted dopamine receptor for discovery of highly potent and selective 
D

3
 analogues with neuroprotective effects

489 Process Biochemistry Molecularly imprinted polymer microprobes for manipulating neurological 
function by regulating temperature-dependent molecular interactions

490 Process Biochemistry Synergistic effects of cell wall degrading enzymes on rheology of cassava 
root mash

491 Process Biochemistry Synthesis of large-ring cyclodextrin from tapioca starch by amylomaltase and 
complex formation with vitamin E acetate for solubility enhancement

492 Progress in Electromagnetics Research Multilayer notch loaded antenna with superstrate layer of 90 deg tilted  
elements for wireless communications

493 Progress in Organic Coatings Development of abrasion resistance SiO
2
 nanocomposite coating for teak 

wood

494 Raffles Bulletin of Zoology Sleeping site selection in two Asian viverrids: effects of predation risk,  
resource access and habitat characteristics

495 Reliability Engineering and System Safety System redundancy optimization with uncertain stress-based component  
reliability: minimization of regret

496 Renewable Energy Field performance and degradation rates of different types of photovoltaic 
modules: a case study in Thailand

497 Renewable Energy Optimization and techno-economic assessment of high-solid fed-batch  
saccharification and ethanol fermentation by Scheffersomyces stipitis and 
Saccharomyces cerevisiae consortium

498 Research in Microbiology Antimicrobial compounds from endophytic Streptomyces sp. BCC72023  
isolated from rice (Oryza sativa L.)

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

500 RSC Advances A Cr-phthalocyanine monolayer as a potential catalyst for NO reduction  
investigated by DFT calculations

501 RSC Advances Controlled synthesis of barium chromate multi-layered microdiscs and their 
photocatalytic activity

502 RSC Advances Harmonization of upconverting nanocrystals and photosensitizer for  
antimicrobial application

503 RSC Advances Investigation on temperature stability performance of giant permittivity (In 
+ Nb) in co-doped TiO2 ceramic: a crucial aspect for practical electronic 
applications

504 RSC Advances New D-D-π-A type organic dyes having carbazol-N-yl phenothiazine moiety 
as a donor (D-D) unit for efficient dye-sensitized solar cells: experimental and 
theoretical studies

505 RSC Advances One-pot synthesis of novel hierarchical bifunctional Ga/HZSM-5 nanosheets 
for propane aromatization
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506 RSC Advances Penicillanthone and penicillidic acids A-C from the soil-derived fungus  
Penicillium aculeatum PSU-RSPG105

507 RSC Advances Synthesis, characterization, and hole-transporting properties of pyrenyl N 
-substituted triazatruxenes

508 RSC Advances Texture orientation of silver thin films grown via gas-timing radio frequency 
magnetron sputtering and their SERS activity

509 RSC Advances The effect of iron doping on the photocatalytic activity of a Bi
2
WO

6
-BiVO

4
 

composite

510 RSC Advances Thermal relaxation in combination with fiberglass confined interpenetrating 
networks: a key calcination process for as-desired free standing metal oxide 
nanofibrous membranes

511 Rubber Chemistry and Technology Adsorption of water-extractable proteins in natural rubber latex serums by 
poly(methyl methacrylate)/polyethyleneimine core-shell nanoparticles

512 Rubber Chemistry and Technology Effects of blend ratio and SBR type on properties of silica-filled SBR/NR tire 
tread compounds

513 Saudi Pharmaceutical Journal Why sildenafil and sildenafil citrate monohydrate crystals are not stable?

514 Science and Engineering Ethics Mandatory and self-citation; types, reasons, their benefits and disadvantages

515 Science of Advanced Materials Cu-based spinels for catalytic hydrogenolysis of glycerol to 1,2-propanediol

516 science of the Total Environment Water footprints of products of oil palm plantations and palm oil mills in 
Thailand

517 Scientia Horticulturae Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) improved water deficit tolerance in two 
different sweet potato genotypes involves osmotic adjustments via soluble 
sugar and free proline

518 Scientific Reports A dye sensitized solar cell using natural counter electrode and natural dye 
derived from mangosteen peel waste

519 Scientific Reports Global methylation, oxidative stress, and relative telomere length in biliary 
atresia patients

520 Scientific Reports Highly-sensitive surface-enhanced raman spectroscopy (SERS)-based 
chemical sensor using 3D graphene foam decorated with silver nanoparticles 
as SERS substrate

521 Scientific Reports The two chromosomes of the mitochondrial genome of a sugarcane cultivar: 
assembly and recombination analysis using long PacBio reads

522 Scientific Reports Theoretical assessment of feasibility to sequence DNA through interlayer 
electronic tunneling transport at aligned nanopores in bilayer graphene

523 Sensors and Actuators B: Chemical Enhancement of H
2
S-sensing performances with Fe-doping in CaCu

3
Ti

4
O

12
 

thin films prepared by a sol-gel method

524 Sensors and Actuators B: Chemical Enhancement of p-type gas-sensing performances of NiO nanoparticles  
prepared by precipitation with RuO

2
 impregnation

525 Sensors and Actuators B: Chemical Highly-sensitive H
2
S sensors based on flame-made V-substituted SnO

2  
sensing films

526 Sensors and Actuators B: Chemical Role of molybdenum substitutional dopants on H
2
S-sensing enhancement of 

flame-spray-made SnO
2
 nanoparticulate thick films

527 Sensors and Actuators B: Chemical Triple signal amplification strategy based on size and shape transformation of 
ultrasmall sub-10 nm gold nanoparticles tag towards sensitivity improvement 
of electrochemical immunosensors

528 Sensors and Actuators B: Chemical Ultra-responsive hydrogen gas sensors based on PdO nanoparticle- 
decorated WO

3
 nanorods synthesized by precipitation and impregnation 

methods
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529 Sensors and Actuators B: Chemical Ultra-sensitive and highly selective H
2
 sensors based on FSP-made  

Rh-substituted SnO
2
 sensing films

530 Sensors and Actuators, B: Chemical Detection of methamphetamine/amphetamine in human urine based on  
surface-enhanced Raman spectroscopy and acidulation treatments

531 Sensors and Actuators, B: Chemical Ultra-sensitive NO
2
 sensor based on vertically aligned SnO

2
 nanorods  

deposited by DC reactive magnetron sputtering with glancing angle  
deposition technique

532 Sensors and Materials Glassy carbon electrode with decorated gold nanoparticles for horseradish 
peroxidase/polypyrrole nanorod biosensor

533 Shock and Vibration Experimental investigation into vibration characteristics for damage  
minimization in a lapping process

534 Soft Materials Formulation and stability of Moringa oleifera oil microemulsion

535 Solid State Communications Strong influence of off-site symmetry positions of hydrogen atoms in ScH
3
 

hcp phases

536 Solid State Ionics Synthesis and characterisation of Pd–Ni–Sn electrocatalyst for use in direct 
ethanol fuel cells

537 Songklanakarin Journal of Science and Tech-
nology

Effects of insecticidal essential oil fumigations on physiological changes in 
cut Dendrobium Sonia orchid flower

538 Southeast Asian J Trop Med Public Health Prevalence of human enterovirus among patients with hand, foot, and mouth 
disease and herpangina in Thailand, 2013

539 SpringerPlus OmpA signal peptide leads to heterogenous secretion of B. subtilis  
chitosanase enzyme from E. coli expression system

540 Starch - Starke Assessing variation in physicochemical, structural, and functional properties 
of root starches from novel Tanzanian cassava (Manihot esculenta Crantz.) 
landraces

541 Starch - Starke Physicochemical properties of cross-linked cassava

542 Stem Cells International Endothelial progenitor cell migration-enhancing factors in the secretome of 
placental-derived mesenchymal stem cells

543 Surface and Coatings Technology Ag nanoparticle-doped SiO
2
/TiO

2
 hybrid optical sensitive thin film for optical 

element applications

544 Surface and Coatings Technology Durable nitrate sensor by surface modification

545 Surface and Coatings Technology Loss of Y from NiCrAlY powder during air plasma spraying

546 Surface and Coatings Technology Non-enzymatic urea sensor using molecularly imprinted polymers surface 
modified based-on ion-sensitive field effect transistor (ISFET)

547 Surface and Coatings Technology Optical band engineering of metal-oxynitride based on tantalum oxide thin 
film fabricated via reactive gas-timing RF magnetron sputtering

548 Surface and Coatings Technology Power factor investigation of RF magnetron sputtered c-GeSbTe thin film

549 Sustainability Integrated multi-trophic recirculating aquaculture system for nile tilapia  
(Oreochlomis niloticus)

550 Systematic Botany Phylogenetic analyses of molecular data and reconstruction of morphological 
character evolution in asian Impatiens section Semeiocardium (Balsamina-
ceae)

551 Tetrahedron Acremonidins F-H and acremoxanthones F-G, antimicrobial substances from 
the insect fungus Verticillium sp. BCC33181

552 Tetrahedron Allahabadolactones A and B from the endophytic fungus, Aspergillus  
allahabadii BCC45335

553 Tetrahedron Astraeusins A-L, lanostane triterpenoids from the edible mushroom Astraeus 
odoratus

ลำาดับที่ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง
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554 Tetrahedron Bioactive oxygen-bridged cyclooctadienes from endophytic fungus  
Phomopsis sp. BCC 45011

555 Tetrahedron β-Resorcylic macrolide and octahydronaphthalene derivatives from a  
seagrass-derived fungus Fusarium sp. PSU-ES123

556 Tetrahedron Dimeric chromanone, cyclohexenone and benzamide derivatives from the 
endophytic fungus Xylaria sp. PSU-H182

557 Tetrahedron Polycyclic tetrahydroxanthones from Streptomyces chrestomyceticus BCC 
24770

558 Tetrahedron Letters A pyrone, naphthoquinone, and cyclic urea from the marine-derived fungus 
Astrosphaeriella nypae BCC 5335

559 Tetrahedron Letters Antimalarial and antimycobacterial agents from Streptomyces sp. BCC27095

560 Tetrahedron Letters Chaetone G, a new dibenzo[b,e]oxepinone from the insect pathogenic fungus 
Aschersonia luteola BCC 31749

561 Tetrahedron Letters Depsidone and phthalide derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus 
unguis PSU-RSPG199

562 The Journal of Antibiotics Amethysione and amethysamide, new metabolites from Streptosporangium 
amethystogenes BCC 27081

563 The Journal of Physical Chemistry C Investigation of the facet-dependent catalytic performance of Fe
2
O

3
/CeO

2
 for 

the selective catalytic reduction of NO with NH3

564 The Thai Journal of Veterinary Medicine Diversity of non-Flavobacterium columnare bacteria associated with  
columnaris-like diseased fish

565 The Thai Journal of Veterinary Medicine Seroprevalence of influenza A in domestic dogs in Thailand 2013

566 Theoretical Chemistry Account Theoretical insights into photoinduced proton transfer of 7-hydroxyquinoline 
via intermolecular hydrogen-bonded wire of mixed methanol and water

567 Theoretical Chemistry Accounts Coumarin-based donor–π–acceptor organic dyes for a dye-sensitized solar 
cell: photophysical properties and electron injection mechanism

568 Toxicon Comparative proteomic analysis of two wasps venom, Vespa tropica and 
Vespa affinis

569 Toxins Structural characterization of humanized nanobodies with neutralizing activity 
against the Bordetella pertussis CyaA-hemolysin: implications for a potential 
epitope of toxin- protective antigen

570 Transactions of the IMF Wear prediction of die coatings in strip ironing by finite element simulation

571 Tuberculosis Cloning, expression and characterization of histidine-tagged biotin synthase 
of Mycobacterium tuberculosis

572 Tumor Biology High expression of apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated 3 
(AIFM3) in human cholangiocarcinoma

573 Ultrasound in Medicine and Biology Polymer-based materials in cancer treatment: from therapeutic carrier and 
ultrasound contrast agent to theranostic applications

574 Virology Genomic diversity of large-plaque-forming podoviruses infecting the  
phytopathogen Ralstonia solanacearum

575 Virology Influenza B virus M2 protein can functionally replace its influenza A virus 
counterpart in promoting virus replication

576 Virology Two asian jumbo phages, ϕRSL2 and ϕRSF1, infect Ralstonia solanacearum 
and show common features of ϕKZ-related phages

577 Virus Genes Complete genome sequence analysis of enterovirus 71 isolated from children 
with hand, foot, and mouth disease in Thailand, 2012-2014

ลำาดับที่ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง
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578 Virus Research Deciphering the biology of porcine epidemic diarrhea virus in the era of 
reverse genetics

579 Vox Sanguinis Microfluidic PMMA-based microarray sensor chip with imaging analysis for 
ABO and RhD blood group typing

580 Walailak Journal of Science and Technology An integrated event detection and decision support system for managing the 
health of ocean and climatic sensor

581 Water Environment Research Enhancement of Cr(VI) ion removal using nanochitosan coated on bituminous 
activated carbon

582 Welding Journal Effects of ultrasonic power on the hardness of aluminum 3003-H18 alloy

583 World Journal of Microbiology and Biotechnol-
ogy

Integrative computational approach for genome-based study of microbial  
lipid degrading enzymes

584 World journal of Virology Hepatitis E virus infection: Epidemiology and treatment implications

585 World Neurosurgery High carbonic anhydrase-9 expression identifies a subset of 1p/19q  
co-deletion and favorable prognosis in oligodendroglioma

ลำาดับที่ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง
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รางวัลและเกียรติยศ จำานวน 68 รางวัล
ระดับนานาชาติ จำานวน 23 รางวัล

ณรงค์ อรัญรุตม์, จันทนา คำาภีระ และวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
ห้องปฏิบัติก�รเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภ�พและก�รตรวจวัด/ไบโอเทค

ผลง�น: Development of loop-mediated isothermal amplification combined with lateral flow dipstick for sensitive and rapid 
detection of EMS/AHPND

 ร�งวัลโปสเตอร์ดีเด่น ร�งวัลที่ 1 จ�กง�น The 27th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and  
International Conference (TSB 2015) จ�กสม�คมเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งประเทศไทย ร่วมกับภ�ควิช�จุลชีวิทย� คณะ
วิทย�ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิก�ยน 2558 ณ โรงแรมแมนด�ริน แมนเนจ บ�ย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ 
กรุงเทพมห�น�คร

มัลลิกา มะกรวัฒนะ, รัฐพล เฉลิมโรจน์, นิศรา การุณอุทัยศิริ, อรวรรณ หิมานันโต, อรประไพ คชนันทน์ และ
ชาญณรงค์ ศรีภิบาล
ห้องปฏิบัติก�รไมโครอะเรย์แบบครบวงจร/ไบโอเทค

ผลง�น: A practical application of a microsphere immunoassay for multiplex detection of plant diseases

 ร�งวัลโปสเตอร์ดีเด่น ร�งวัลที่ 2 จ�กง�น The 27th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and Interna-
tional Conference (TSB 2015) จ�กสม�คมเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งประเทศไทย ร่วมกับภ�ควิช�จุลชีวิทย� คณะวิทย�ศ�สตร์ 
จฬุ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิก�ยน 2558 ณ โรงแรมแมนด�ริน แมนเนจ บ�ย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมห�น�คร

สกาว ประทีปจินดา
ห้องปฏิบัติก�รน�โนเวชสำ�อ�ง/น�โนเทค

ผลง�น: Characterization of sericin extracted from white raw silk by re-crystallization process

 ร�งวัล Excellence Oral Presentation Award จ�กก�รนำ�เสนอผลง�นเเบบ oral presentation ในง�น The 6th International 
Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) เมื่อวันที่ 21-23 มกร�คม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน 
จังหวัดขอนแก่น

คุณัช สุขธรรม
ห้องปฏิบัติก�รระบบนำ�ส่ง/น�โนเทค

ผลง�น: Development and Characterization of Hinoki nanoemulsion as a carrier for delivery system

 ร�งวัล Excellence Oral Presentation Award จ�กก�รนำ�เสนอผลง�นเเบบ oral presentation ในง�น The 6th International 
Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) เมื่อวันที่ 21-23 มกร�คม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน 
จังหวัดขอนแก่น

พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล
ห้องปฏิบัติก�รน�โนเวชสำ�อ�ง/น�โนเทค

ผลง�น: Comparison of sericin from different types of silk for cosmeceutical products

 ร�งวัล Very Good Poster Presentation Award จ�กก�รนำ�เสนอผลง�นเเบบ Poster presentation ในง�น The 6th  
International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) เมื่อวันที่ 21-23 มกร�คม 2559 ณ 
โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

ผุศนา หิรัญสิทธิ์
ห้องปฏิบัติก�รคำ�นวณระดับน�โน/น�โนเทค

ผลง�น: CO
2
 Electrochemical Reduction to Methanol and Methane on Copper-Based Alloys: Theoretical Insight

 ร�งวัล Best Oral Presentation Award จ�ก Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON 2016) 
เมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� กรุงเทพมห�นคร
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ลัพธ์พร วยาจุต
ห้องปฏิบัติก�รวัสดุน�โนเฉพ�ะท�งและโครงสร้�งพื้นผิว/น�โนเทค

ผลง�น: Bio-inspired surface for slow-released fertilizer

 ร�งวัล Best Oral Presentation Award จ�ก Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON 
2016) เมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� กรุงเทพมห�นคร

มนัสชัย คุณาเศรษฐ
ห้องปฏิบัติก�รคำ�นวณระดับน�โน/น�โนเทค

ผลง�น: Theoretical Study of Mercury Adsorbent Based on Metal Nanocluster and Titanium Dioxide Composites

 ร�งวัล Best Poster Presentation Award จ�ก Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON 
2016) เมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� กรุงเทพมห�นคร

ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, สุริยกมล มณฑา, วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ และฉวีวรรณ คงแก้ว
หน่วยเฉพ�ะท�งด้�นย�งธรรมช�ติ/เอ็มเทค

ผลง�น: Innovation of Natural Rubber-Silica Masterbatch Production

 ร�งวัล Gold Medal with the Congratulation of the Jury จ�กง�นนิทรรศก�รสิ่งประดิษฐ์น�น�ช�ติเจนีว� ครั้งที่ 44 จัดโดย
รัฐบ�ลสม�พันธรัฐสวิส และองค์กรทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งโลกเมื่อวันที่ 13 เมษ�ยน 2559 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, สุริยกมล มณฑา, วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ และฉวีวรรณ คงแก้ว
หน่วยเฉพ�ะท�งด้�นย�งธรรมช�ติ/เอ็มเทค

ผลง�น: Innovation of Natural Rubber-Silica Masterbatch Production

 ร�งวัล Special Prize “Firi Award for the Best Invention” จ�กง�นนิทรรศก�รสิ่งประดิษฐ์น�น�ช�ติเจนีว� ครั้งที่ 44 จัดโดย
รัฐบ�ลสม�พันธรัฐสวิส และองค์กรทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งโลกเมื่อวันที่ 13 เมษ�ยน 2559 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อรประไพ คชนันทน์, อรวรรณ หิมานันโต, มัลลิกา กำาภูศิริ และเพลินพิศ ลักษณะนิล
ห้องปฏิบัติก�รผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี และห้องปฏิบัติก�รระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล/ไบโอเทค

ผลง�น: Fruit Blotch Easy Kits

 ร�งวัลเหรียญเงิน จ�กง�นนิทรรศก�รสิ่งประดิษฐ์น�น�ช�ติเจนีว� ครั้งที่ 44 จัดโดยรัฐบ�ลสม�พันธรัฐสวิส และองค์กร
ทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งโลก เมื่อวันที่ 13 เมษ�ยน 2559 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อรประไพ คชนันทน์, อรวรรณ หิมานันโต, มัลลิกา กำาภูศิร และเพลินพิศ ลักษณะนิล
ห้องปฏิบัติก�รผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี และห้องปฏิบัติก�รระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล/ไบโอเทค

ผลง�น: Fruit Blotch Easy Kits

 ร�งวัล Special Award จ�กง�นนิทรรศก�รสิ่งประดิษฐ์น�น�ช�ติเจนีว� ครั้งที่ 44 จัดโดยรัฐบ�ลสม�พันธรัฐสวิส และองค์กร
ทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งโลก เมื่อวันที่ 13 เมษ�ยน 2559 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และจันทนา คำาภีระ
ห้องปฏิบัติก�รเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภ�พและก�รตรวจวัด/ไบโอเทค

ผลง�น: เครื่องตรวจวัดอะฟล�ทอกซินแบบรวดเร็วขน�ดพกพ� (AflaSense Plus)

 ร�งวัล Gold Medal จ�กง�นนิทรรศก�รสิ่งประดิษฐ์น�น�ช�ติเจนีว� ครั้งที่ 44 จัดโดยรัฐบ�ลสม�พันธรัฐสวิส และองค์กร
ทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งโลก เมื่อวันที่ 13 เมษ�ยน 2559 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และจันทนา คำาภีระ
ห้องปฏิบัติก�รเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภ�พและก�รตรวจวัด/ไบโอเทค

ผลง�น: เครื่องตรวจวัดอะฟล�ทอกซินแบบรวดเร็วขน�ดพกพ� (AflaSense Plus)

 ร�งวัล Special Prize จ�กง�นนิทรรศก�รสิ่งประดิษฐ์น�น�ช�ติเจนีว� ครั้งที่ 44 จัดโดยรัฐบ�ลสม�พันธรัฐสวิส และองค์กร
ทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งโลก เมื่อวันที่ 13 เมษ�ยน 2559 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, ฉวีวรรณ คงแก้ว, ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต, นันทินา มูลประสิทธิ์, ทิพย์จักร ณ ลำาปาง,
 ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, อรพินท์ ยามาโมโตะ, โสภิตา จิตบุญ, ธงศักดิ์ แก้วประกอบ และภูริพงศ์ วรรณวิไล
หน่วยเฉพ�ะท�งด้�นย�งธรรมช�ติ/เอ็มเทค

ผลง�น: ระบบรักษ�สภ�พน้ำ�ย�งธรรมช�ติไร้แอมโมเนีย (TAPS)

 ร�งวัลเหรียญทอง ITEX Gold Medal ในง�น International Invention & Innovation Exhibition 2016 (ITEX2016) ครั้งที่ 27 
จ�ก The Minister of Science, Technology and Innovation, Malaysia เมื่อวันที่ 12 พฤษภ�คม 2559 ณ ประเทศม�เลเซีย

สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, ฉวีวรรณ คงแก้ว, ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต, นันทินา มูลประสิทธิ์, ทิพย์จักร ณ ลำาปาง, 
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, อรพินท์ ยามาโมโตะ, โสภิตา จิตบุญ, ธงศักดิ์ แก้วประกอบ และภูริพงศ์ วรรณวิไล
หน่วยเฉพ�ะท�งด้�นย�งธรรมช�ติ/เอ็มเทค

ผลง�น: ระบบรักษ�สภ�พน้ำ�ย�งธรรมช�ติไร้แอมโมเนีย (TAPS)

 ร�งวัล Special Prize “Great Prize ITEX 2016” ในง�น International Invention & Innovation Exhibition 2016 (ITEX2016) 
ครั้งที่ 27 จ�ก The Association of European Inventors (AEI) เมื่อวันที่ 12 พฤษภ�คม 2559 ณ ประเทศม�เลเซีย

ปิติ อ่ำาพายัพ
ห้องปฏิบัติก�รอณูพันธุศ�สตร์และเทคโนโลยีชีวภ�พสัตว์น้ำ�/ไบโอเทค

ผลง�น: ระบบโพรฟีนอลออกซิเดสและบทบ�ทสำ�คัญในก�รตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อก�รต้�นเชื้อก่อโรคที่สำ�คัญในกุ้ง

 ร�งวัล The 2016 Thailand Frontier Researcher Awards ส�ข� Plant and Animal Science จ�ก Thomson Reuters เมื่อ
วันที่ 25 สิงห�คม 2559 ณ โรงแรมเชอร�ตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมห�น�คร 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
ศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี)

ผลง�น: ก�รบริห�รง�นอย่�งมืออ�ชีพ

 ร�งวัล AABI Incubator of the Year 2016 Award จ�ก Asian Association of Business Incubation (AABI) ในง�น The AABI 
Annual Conference ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 24 กันย�ยน 2559 ณ Shanghai International Conference Center เมืองเซี่ยงไฮ้ 
ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน

พรรณรำาเพย นามพระจันทร์ ฟรานซ์
ห้องปฏิบัติก�รไวรัสวิทย�และเซลล์เทคโนโลยี/ไบโอเทค

ผลง�น: (PIGYVAX) Making a yeast-based candidate vaccine against Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV)

 ได้รับทุนวิจัย Marie Skodowska-Curie Individual Fellowship โครงก�รวิจัยร่วมระหว่�งไบโอเทค และ Virale Genomique 
and Vaccination Laboratory, INSTITUT PASTEUR ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวล� 2 ปี (1 มิถุน�ยน 2559 – 31 พฤษภ�คม 
2561)

ชัญญา พุทธิขันธ์, ปรีดา มาลาสิทธิ์, ศันสนีย น้อยสคราญ และฐนียา รอยตระกูล
ห้องปฏิบัติก�รเทคโนโลยีชีวภ�พท�งก�รแพทย์/ไบโอเทค

ผลง�น: The dynamic of anti-dengue antibodies over time

 ได้รับทุนวิจัยภ�ยใต้โครงก�ร UK-Thailand: Joint Health Research Call โครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�ง สวทช. และ Medical 
research Council (MRC) สหร�ชอ�ณ�จักร

ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ
ห้องปฏิบัติก�รเทคโนโลยีเอนไซม์/ไบโอเทค

ผลง�น: ENZease: “two-in-one” enzyme for one-step desizing and scouring process of cotton fabric in textile industry

 ได้รับทุนโครงก�ร Leaders in Innovation Fellowships (LIF) จ�ก The Royal Academy of Engineering (RAEng) สหร�ช
อ�ณ�จักร

เบญญาภา สุวรรณ์
ฝ่�ยคว�มร่วมมือและประช�สัมพันธ์/น�โนเทค

 ได้รับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships จ�กรัฐบ�ลออสเตรเลีย
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มัตถกา คงขาว
ห้องปฏิบัติก�รน�โนเวชสำ�อ�ง/น�โนเทค

 ได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณจ�กสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ทรงคัดเลือกให้เข�้ร่วมง�น Global Young 
Scientists Summit (GYSS) ณ The Singapore University of Technology and Design ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ ระหว่�งวันที่ 
11-17 มกร�คม 2559

 

ระดับชาติ จำานวน 45 รางวัล
สมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
หน่วยบริก�รเทคโนโลยีเพื่อก�รพัฒน�ชนบท/ไบโอเทค
ผลง�น: ก�รประยุกต์ใช้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กรฐ�นชุมชน

 ได้รับปริญญ�วิทย�ศ�สตร์มห�บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�ก�รจัดก�รทรัพย�กรชีวภ�พ คณะทรัพย�กรชีวภ�พและเทคโนโลยี 
จ�กมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2558

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ผลง�น: ก�รจัดก�รพลังง�นและอนุรักษ์พลังง�น

 ร�งวัล Thailand Energy Awards 2015 ประเภทผู้ส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�นและพลังง�นทดแทน จ�กกระทรวงพลังง�น ใน
ง�นมอบร�งวัล สุดยอดร�งวัลด้�นพลังง�นไทยสู่ระดับส�กล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิก�ยน 2558 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
กรุงเทพมห�นคร

ศิขริน ศรโชติ, ปิยะ คำาสุข, อำานวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์, วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์, โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว, 
วิษณุพงษ์ คนแรง และเอกรัตน์ ไวยนิตย์
ห้องปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์คว�มเสียห�ยของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว/เอ็มเทค

ผลง�น: ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รกัดกร่อนของเหล็กกล้�ในบรรย�ก�ศช�ยฝั่งทะเลของไทย

 ร�งวัลรองชนะเลิศก�รประกวดโปสเตอร์ Corrosion Session จ�กก�รประชุมวิช�ก�รท�งโลหะวิทย� ครั้งที่ 9 จัดโดย
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิก�ยน 2558 ณ ช�โต เดอ เข�ใหญ่ จังหวัดนครร�ชสีม�

ศิริวรรณ อ่วมปาน, สยาม แก้วคำาไสย์ และณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน
ห้องปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์คว�มเสียห�ยของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว/เอ็มเทค

ผลง�น: ก�รวิเคร�ะห์รูปแบบก�รเสียห�ยของท่อลดคว�มร้อนยิ่งยวด

 ร�งวัลรองชนะเลิศก�รประกวดโปสเตอร์ จ�กก�รประชุมวิช�ก�รท�งโลหะวิทย� ครั้งที่ 9 จัดโดยมห�วิทย�ลัยเทคโนโลย ี
สุรน�รี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิก�ยน 2558 ณ ช�โต เดอ เข�ใหญ่ จังหวัดนครร�ชสีม�

กิตติชัย โศจิพันธุ์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ (เอ็มเทค)

ผลง�น: เทคโนโลยีก�รพิมพ์ส�มมิติด้วยคลื่นเสียงคว�มถี่สูงสำ�หรับก�รออกแบบโครงสร้�งและคุณสมบัติของอะลูมิเนียมอัลลอยด์

 ร�งวัล Best Poster Award จ�กก�รประชุมวิช�ก�รท�งโลหะวิทย� ครั้งที่ 9 จัดโดยมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิก�ยน 2558 ณ ช�โต เดอ เข�ใหญ่ จังหวัดนครร�ชสีม�

นาตยา ต่อแสงธรรม, มนภาส มรกฎจินดา, รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง, ธัญพร ยอดแก้ว และเรืองเดช ธงศรี
ห้องปฏิบัติก�รย�นยนต์/เอ็มเทค

ผลง�น: ซินเตอริงแบบเฟสของเหลวชนิดใหม่สำ�หรับ TiC-Ni Cermet

 ร�งวัลรองชนะเลิศก�รประกวดก�รนำ�เสนอบทคว�ม จ�กก�รประชุมวิช�ก�รท�งโลหะวิทย� ครั้งที่ 9 จัดโดยมห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีสุรน�รี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิก�ยน 2558 ณ ช�โต เดอ เข�ใหญ่ จังหวัดนครร�ชสีม�

ปิติชน กล่อมจิต
ห้องปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์คว�มเสียห�ยของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว/เอ็มเทค

ผลง�น: Localized Corrosion Inhibition of Aluminum alloys 7075-T6 by Calsium Sulfate

 ร�งวัลชนะเลิศก�รประกวดก�รนำ�เสนอบทคว�ม จ�กก�รประชุมวิช�ก�รท�งโลหะวิทย� ครั้งที่ 9 จัดโดยมห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีสุรน�รี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิก�ยน 2558 ณ ช�โต เดอ เข�ใหญ่ จังหวัดนครร�ชสีม�
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อติกร ปัญญา
ห้องปฏิบัติก�รเทคโนโลยีชีวภ�พท�งอ�ห�ร/ไบโอเทค

ผลง�น: Apolar Radical Initiated Conjugated Autoxidizable Triene (ApoCAT) Assay: Effects of Oxidant Locations on  
Antioxidant Capacities and Interactions

 ร�งวัลนำ�เสนอผลง�นวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในง�นประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอ�วุโส สกว. ครั้งที่ 15 จ�กสำ�นักง�น
กองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอุดมศึกษ� (สกอ.) เมื่อวันที่ 6 มกร�คม 2559 ณ โรงแรม เดอะ 
รีเจ้นท์ ชะอำ� บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

จิตติมา พิริยะพงศา
ห้องปฏิบัติก�รชีวสถิติและส�รสนเทศ/ไบโอเทค

ผลง�น: ก�รใช้ชีวส�รสนเทศในก�รศึกษ�กลไกก�รทำ�ง�นของไมโครอ�ร์เอ็นเอและโรคในมนุษย์

 ร�งวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards ในง�นประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอ�วุโส สกว. ครั้งที่ 
15 จ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอุดมศึกษ� (สกอ.) เมื่อวันมี่ 6 มกร�คม 2559 
ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ� บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ศิษเฎศ ทองสิมา
ห้องปฏิบัติก�รชีวสถิติและส�รสนเทศ/ไบโอเทค

ผลง�น: กระบวนก�รท�งคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยค้นห�ตำ�แหน่งของเครื่องหม�ยท�งพันธุกรรมจ�กก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ของจีโนไทป์
กับโรคซับซ้อนที่พบได้บ่อย

 ร�งวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards ในง�นประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอ�วุโส สกว. ครั้งที่ 
15 จ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอุดมศึกษ� (สกอ.) เมื่อวันมี่ 6 มกร�คม 2559 
ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ� บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

มัลลิกา กำาภูศิริ, อรวรรณ หิมานันโต, อรประไพ คชนันทน์ และศิวัช สังข์ศรีทวงษ์
ห้องปฏิบัติก�รผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี/ไบโอเทค

ผลง�น: ก�รพัฒน�วิธี competitive enzyme-linked immunosorbent assay เพื่อตรวจวัดปริม�ณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในน้ำ�นมโค

 ร�งวัลผลง�นวิจัยระดับดี ในก�รประชุมวิช�ก�รมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ วิทย�เขตบ�งเขน กรุงเทพมห�นคร

ชัยวุฒิ กมลพิลาส, ภาวดี เมธะคานนท์ และจารุวรรณ ครองศิลป์
หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ และหน่วยวิจัยด้�นสิ่งแวดล้อม/เอ็มเทค

ผลง�น: ส�รปรับเนื้อสัมผัส/สมบัติรีโอโลยีจ�กเปลือกส้มโอและก�รประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

 ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: ร�งวัลผลง�นวิจัย ประจำ�ปี 2558 ระดับดีม�ก ส�ข�เกษตรศ�สตร์และชีววิทย� จ�กสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� กรุงเทพมห�นคร

ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ, วรนุช อิทธิเบญจพงศ์, วราภรณ์ นวลแปง, รุ่งนภา แก้วมีศรี และณัฏฐิพร 
วณิชธนานนท์
หน่วยวิจัยวัสดุน�โนและวิศวกรรมระบบน�โน และฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจและถ�่ยทอดเทคโนโลยี/น�โนเทค

ผลง�น: ตัวเร่งปฏิกิริย�ส�หรับก�รผลิตไบโอดีเซลที่ผลิตจ�กเปลือกไข่เหลือทิ้ง

 ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: ร�งวัลผลง�นวิจัย ประจำ�ปี 2558 ระดับดี ส�ข�วิทย�ศ�สตร์เคมีและเภสัช จ�กสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� กรุงเทพมห�นคร

จิตติมา พิริยะพงศา
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม/ไบโอเทค

ผลง�น: วิวัฒน�ก�ร ท�งพันธุกรรมของยีนโออ�ร์เอฟ 5 และยีนเอ็นเอสพี 2 ของเชื้อไวรัสพีอ�ร์อ�ร์เอสในฝูงสุกรที่เกิดก�รระบ�ด
ของเชื้อไวรัสพี อ�ร์อ�ร์เอสส�ยพันธุ์รุนแรง

 ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: ร�งวัลผลง�นวิจัย ประจำ�ปี 2558 ระดับดี ส�ข�เกษตรศ�สตร์และชีววิทย� จ�กสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� กรุงเทพมห�นคร

ธีรพงศ์ ยะทา
หน่วยวิจัยน�โนเทคโนโลยีเพื่อคุณภ�พชีวิตและสุขภ�พ/น�โนเทค

ผลง�น: วิทย�นิพนธ์ เรื่อง “แบคทิริโอฟ�จ: จ�กแบคทีเรียสู่ก�รนำ�ส่งยีนอย่�งมีเป้�หม�ยในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม”

 ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: ร�งวัลวิทย�นิพนธ์ ประจำ�ปี 2558 ระดับดีเด่น ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ จ�กสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� กรุงเทพมห�นคร
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ต้องใจ ชูขจร
หน่วยวิจัยด�้นประสิทธิผลก�รใช้ง�นวัสดุ/เอ็มเทค

ผลง�น: วิทย�นิพนธ์ เรื่อง “ก�รเพิ่มคว�มเสถียรของโลหะผสมทังสเตน-ไทเทเนี่ยมแบบผงผลึกน�โน ด้วยหลักอุณหพลศ�สตร์”

 ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: ร�งวัลวิทย�นิพนธ์ ประจำ�ปี 2558 ระดับดีม�ก ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์และอุตส�หกรรมวิจัย จ�ก
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� 
กรุงเทพมห�นคร

วิรัลดา ภูตะคาม
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม/ไบโอเทค

ผลง�น: วิทย�นิพนธ์ เรื่อง “กระบวนก�รลำ�เลียงซัลเฟตเข�้สู่เซลล์และกลไกก�รควบคุมโปรตีนนำ�ส่งซัลเฟตในส�หร่�ยสีเขียว 
Chlamydomonas reinhardtii”

 ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: ร�งวัลวิทย�นิพนธ์ ประจำ�ปี 2558 ระดับดี ส�ข�เกษตรศ�สตร์และชีววิทย� จ�กสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� กรุงเทพมห�นคร

ชาลี วรกุลพิพัฒน์, สุนทร ศิระไพศาล, วิศุทธิ์ แสวงสุข และเอกฉันทร์ รัตนเลิศนุสรณ์
ห้องปฏิบัติก�รวิจัยคว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์/เนคเทค

ผลง�น: ระบบนำ�ท�งคนไข้ในโรงพย�บ�ลรัฐ (EasyHos)

 ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: ร�งวัลผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2559 ระดับดี ส�ข�สังคมวิทย� จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
วิจัยแห่งช�ติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� กรุงเทพมห�นคร

คทา จารุวงศ์รังสี
หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ/เนคเทค

ผลง�น: เครือข่�ยเซนเซอร์ไร้ส�ยเพื่อก�รเฝ้�ระวังน้ำ�ป่�ไหลหล�กและดินถล่มสำ�หรับหมู่บ�้นเสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มน้ำ�

 ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: ร�งวัลผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2559 ระดับดี ส�ข�เทคโนโลยีส�รสนเทศและนิเทศศ�สตร์ 
จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� 
กรุงเทพมห�นคร

เฉลิมพล สายประเสริฐ ธัญสิทธิ์ ผลประสิทธิ์ และคณะ
ปฏิบัติก�รวิจัยเทคโนโลยีก�รวิเคร�ะห์กระบวนก�รเชิงคำ�นวณ/เนคเทค

ผลง�น: Safe Mate ระบบประเมินพฤติกรรมขับขี่ด้วยโทรศัพท์ Smartphone

 ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: ร�งวัลผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2559 ระดับดี ส�ข�เทคโนโลยีส�รสนเทศและนิเทศศ�สตร์ 
จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� 
กรุงเทพมห�นคร

ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ, ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร, วีระวัฒน์ แช่มปรีดา, จุฑามาส สุวรรณประทีป, พิษณุ ปิ่นมณี, 
นกุล รัตนพันธ์, มณฑล นาคปฐม, นุชศรา นฤมลต์ และนางสาวบุปผา สมบูรณ์
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพย�กรชีวภ�พ/ไบโอเทค และหน่วยวิจัยโพลิเมอร์/เอ็มเทค

ผลง�น: เอนไซม์ 2 in 1 สำ�หรับก�รลอกแป้งและกำ�จัดแว๊กซ์บนผ้�ฝ้�ยแบบขั้นตอนเดียวในอุตส�หกรรมสิ่งทอ (ENZease)

 ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: ร�งวัลผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2559 ระดับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณ ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์
และอุตส�หกรรมวิจัย จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและ
ก�รประชุมไบเทคบ�งน� กรุงเทพมห�นคร

อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว, รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์, และสถาพร จันทน์หอม
หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ/เนคเทค

ผลง�น: เครื่องวัดคว�มหน�แบบไม่สัมผัสสำ�หรับควบคุมคุณภ�พก�รผลิตเลนส์ส�ยต�และเลนส์ขน�ดเล็ก

 ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: ร�งวัลผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2559 ระดับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณ ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์
และอุตส�หกรรมวิจัย จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและ
ก�รประชุมไบเทคบ�งน� กรุงเทพมห�นคร

ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
หน่วยวิจัยวิทย�ก�รสื่อส�รของมนุษย์และคอมพิวเตอร์/เนคเทค

ผลง�น: The NECTEC 2015 Thai Open-Domain Automatic Speech Recognition System

 ร�งวัล Best Paper Award จ�กก�รประชุมวิช�ก�ร The 11th International Symposium on Natural Language Processing 
(SNLP 2016) ระหว่�งวันที่ 10 - 12 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
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วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์
ห้องปฏิบัติก�รระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล/ไบโอเทค

ผลง�น: ก�รพัฒน�ระบบ MultiCRISPR ที่ง�่ยและรวดเร็วในก�รปรับระดับก�รแสดงออกของยีนต�่ง ๆ ที่เหม�ะสมใน pathway เพื่อ
เพิ่มคว�มส�ม�รถของยีสต์ในก�รผลิตส�รที่ต้องก�ร

 ได้รับทุนช่วยเหลือท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี จ�กมูลนิธิโทเรเพื่อก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 
มีน�คม 2559 ณ โรงแรมป�ร์คน�ยเลิศ กรุงเทพมห�นคร

สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล
ห้องปฏิบัติก�รก�รวิเคร�ะห์และประยุกต์ใช้ส�รชีวโมเลกุล/ไบโอเทค

ผลง�น: กรรมวิธีก�รตรวจห�และจำ�แนกเชื้อม�ล�เรียในตัวอย�่งเลือดด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับเทคนิคแอลเอฟดี

 ร�งวัล DMSc Award จ�กก�รประชุมวิช�ก�รวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจำ�ปีงบประม�ณ 2559 จัดโดยกรม
วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข เมื่อวันที่ 21 มีน�คม 2559 ณ อ�ค�รอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธ�นี 
จังหวัดนนทบุรี

อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช
ห้องปฏิบัติก�รก�รวิเคร�ะห์และประยุกต์ใช้ส�รชีวโมเลกุล/ไบโอเทค

ผลง�น: Plasmodium serine hydroxymethyltransferase for antimalarial drug development

 ร�งวัล DMSc Award จ�กก�รประชุมวิช�ก�รวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจำ�ปีงบประม�ณ 2559 จัดโดยกรม
วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข เมื่อวันที่ 21 มีน�คม 2559 ณ อ�ค�รอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธ�นี 
จังหวัดนนทบุรี

สุวัฒน์ โสภิตพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์/เนคเทค

ผลง�น: นักวิจัยแกนนำ� ปี 2558

 ได้รับพระร�ชท�นเกียรติบัตรจ�กสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เนื่องจ�กเป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยที่ได้รับ
ทุน นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2558 ในโครงก�ร “โครงสร�้งควอนตัมน�โนกลุ่มแอนติโมนีสำ�หรับก�รพัฒน�ตัวตรวจจับแสง
อินฟร�เรด” เมื่อวันที่ 30 มีน�คม 2559

ข้าว ต้นสมบูรณ์
ห้องปฏิบัติก�รไมโครอะเรย์แบบครบวงจร/ไบโอเทค

ผลง�น: ก�รนำ�เสนอเรื่องคว�มทรงจำ�ของมนุษย์ (ก�รบันทึกคว�มทรงจำ�อันเลวร้�ย)

 ร�งวัลชนะเลิศ จ�กก�รแข่งขัน FameLab Thailand ก�รนำ�เสนอท�งด�้นวิทย�ศ�สตร์ จัดโดยบริติช เค�นซิล ประเทศไทย 
ร่วมกับ สวทช. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.) และกลุ่มทรู บริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) เมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร

ข้าว ต้นสมบูรณ์
ห้องปฏิบัติก�รไมโครอะเรย์แบบครบวงจร/ไบโอเทค

ผลง�น: ก�รนำ�เสนอเรื่องคว�มทรงจำ�ของมนุษย์ (ก�รบันทึกคว�มทรงจำ�อันเลวร้�ย)

 ร�งวัลป๊อปปูล่�ร์โหวต จ�กก�รแข่งขัน FameLab Thailand ก�รนำ�เสนอท�งด�้นวิทย�ศ�สตร์ จัดโดยบริติช เค�นซิล 
ประเทศไทย ร่วมกับ สวทช. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.) และ
กลุ่มทรู บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) เมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร

ธวิน เอี่ยมปรีดี
ห้องปฏิบัติก�รน�โนโมเลกุลเป้�หม�ย/น�โนเทค

ผลง�น: ก�รนำ�เสนอเรื่องของธรรมช�ติว่�ธรรมช�ติเป็นสิ่งสำ�คัญที่เร�ส�ม�รถนำ�ม�ประดิษฐ์อะไรที่มีประโยชน์ได้ และก�รสื่อส�รถึง
สิ่งมีชีวิตบนโลกที่อยู่ร่วมกับไวรัสบ�งชนิด

 ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จ�กก�รแข่งขัน FameLab Thailand ก�รนำ�เสนอท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ จัดโดยบริติช เค�นซิล 
ประเทศไทย ร่วมกับ สวทช. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.) และ
กลุ่มทรู บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) เมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร
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วนนิตย์ วิมุตติสุข
ห้องปฏิบัติก�รตรวจห�ส�รออกฤทธิ์ท�งชีวภ�พ/ไบโอเทค

ผลง�น: ก�รนำ�เสนอเรื่องปัญห�ของแบคทีเรียที่ดื้อย�

 ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จ�กก�รแข่งขัน FameLab Thailand ก�รนำ�เสนอท�งด�้นวิทย�ศ�สตร์ จัดโดยบริติช เค�นซิล 
ประเทศไทย ร่วมกับ สวทช. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.) และ
กลุ่มทรู บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) เมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร

นพดล อรุณยะเดช
ห้องปฏิบัติก�รจัดเรียงโครงสร้�งและอนุภ�คระดับน�โน/น�โนเทค

ผลง�น: Development of Highly Sensitive Top-Down Fabricated Indium Oxide Nanoribbon Field Effect Transistor Biosensor 
Chips with Integrated the On-Chip Gate for Early Disease Diagnosis and Prognosis

 ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ จ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 20 พฤษภ�คม 2559

คทาวุธ นามดี
ห้องปฏิบัติก�รระบบนำ�ส่ง/น�โนเทค

ผลง�น: Multifunctional Alginate Microfiber for Cell Encapsulation based on Dual Control Release alginate lyase and Basic 
Fibroblast Growth factor Nanoparticles

 ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ จ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 20 พฤษภ�คม 2559

สินีนาฏ ไทยบุญรอด
ห้องปฏิบัติก�รวัสดุวิศวกรรมน�โนเพื่อสิ่งแวดล้อม/น�โนเทค

ผลง�น: A Novel Preparation of Poly (2-Aminoethyl Methacrylate Hydrochloride) Nanoparticles Via One Step Reaction and 
Engineering Their Surface

 ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ จ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 20 พฤษภ�คม 2559

ชยาภัสร์ วงษ์สมบัติ
ห้องปฏิบัติก�รวิศวกรรมโปรตีนลิแกนด์และชีววิทย�โมเลกุล/ไบโอเทค

ผลง�น: Bacterial model for identification of new drug resistance mutations in P. falciparum dihydrofolate reductase

 ร�งวัล Good poster presentation award จ�กก�รประชุมวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติส�ข�ชีวเคมีและชีววิทย�โมเลกุล ครั้งที่ 5 
ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภ�คม 2559 ณ โรงเเรมบีพี สมิหล� บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขล�

วาสนา น้อยศรีภูมิ
ห้องปฏิบัติก�รปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทย�/ไบโอเทค

ผลง�น: ร� 2 ชนิดใหม่ในสกุล Shimizuomyces จ�กป่�ชุมชนบ้�นเผ่�ไทย จังหวัดพิษณุโลก

 ร�งวัลชมเชยจ�กก�รนำ�เสนอภ�คบรรย�ย จ�กก�รประชุมวิช�ก�รอนุกรมวิธ�นและซีสเทม�ติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภ�คม 2559 ณ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ศรัญญู วงกระนวน
ห้องปฏิบัติก�รปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทย�/ไบโอเทค

ผลง�น: Durotheca macrostroma sp. nov ร�ชนิดใหม่จ�กประเทศไทย

 ร�งวัลโปสเตอร์ดีเด่น จ�กก�รประชุมวิช�ก�รอนุกรมวิธ�นและซีสเทม�ติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 พฤษภ�คม 
2559 ณ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สุทธินันท์ เจริญเสถียรโชค
ห้องปฏิบัติก�รเทคโนโลยีพลังง�นแสงอ�ทิตย์/เนคเทค

ผลง�น: ก�รทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ถูกใช้ในแผงเซลล์แสงอ�ทิตย์ชนิด BIPV ที่มีสีสันสวยง�ม

 ร�งวัลบทคว�มดีเยี่ยม จ�กก�รประชุมวิช�ก�รเครือข่�ยพลังง�นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference On Energy 
Network of Thailand: E-NETT) ระหว่�งวันที่ 8 - 10 มิถุน�ยน 2559 ณ โรงแรม วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
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ศศิวิมล ทรงไตร
ห้องปฏิบัติก�รเทคโนโลยีพลังง�นแสงอ�ทิตย์/เนคเทค

ผลง�น: ก�รศึกษ�ผลกระทบของฝุ่นส�มชนิดที่มีผลต่อประสิทธิภ�พของเซลล์แสงอ�ทิตย์

 ร�งวัลบทคว�มดีเด่น จ�กก�รประชุมวิช�ก�รเครือข่�ยพลังง�นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference On Energy 
Network of Thailand: E-NETT) ระหว่�งวันที่ 8 - 10 มิถุน�ยน 2559 ณ โรงแรม วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผลง�น: หน่วยง�นผู้ ใช้เสื้อผ้� CoolMode หรือเสื้อผ�้ลดโลกร้อน

 ได้รับเกียรติบัตร CoolMode หรือเสื้อผ้�ลดโลกร้อน ในฐ�นะหน่วยง�นผู้ ใช้เสื้อผ้� CoolMode จ�กโครงก�รส่งเสริมก�ร
พัฒน�เสื้อผ�้ลดโลกร้อน ในพิธีมอบเกียรติบัตรและก�รสัมมน�เสื้อผ้� CoolMode กับก�รจัดซื้อจัดจ้�งของภ�ครัฐ จัดโดย
องค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) และสถ�บันพัฒน�อุตส�หกรรมสิ่งทอ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ 
เมื่อวันที่ 17 มิถุน�ยน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมห�นคร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ผลง�น: สถ�นประกอบกิจก�รต้นแบบดีเด่นด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น

 ร�งวัลสถ�นประกอบกิจก�รต้นแบบดีเด่นด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น (ระดับประเทศ) 
ประจำ�ปี 2559 ในง�นสัปด�ห์คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นแห่งช�ติ ครั้งที่ 30 จ�กกรมสวัสดิก�รคุ้มครองแรงง�น กระทรวง
แรงง�น เมื่อวันที่ 30 มิถุน�ยน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� กรุงเทพมห�นคร

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผลง�น: ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำ�ปี 2559

 ร�งวัลประสิทธิภ�พด้�นก�รบริห�รจัดก�รดีเด่น ในฐ�นะหน่วยง�นที่ดูแลกองทุนเพื่อก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
จัดโดยกรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง เมื่อวันที่ 11 กรกฎ�คม 2559 ณ ช�เลนเจอร์ฮอล์ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี จังหวัด
นนทบุรี

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผลง�น: ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำ�ปี 2559

 ร�งวัลก�รพัฒน�ดีเด่น ในฐ�นะหน่วยง�นที่ดูแลกองทุนเพื่อก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี จัดโดยกรมบัญชีกล�ง 
กระทรวงก�รคลัง เมื่อวันที่ 11 กรกฎ�คม 2559 ณ ช�เลนเจอร์ฮอล์ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี จังหวัดนนทบุรี

สุภาวดี นาเมืองรักษ์
ห้องปฏิบัติก�รคำ�นวณระดับน�โน/น�โนเทค

ผลง�น: ก�รประยุกต์ใช้แบบจำ�ลองโมเลกุลส�มมิติ และก�รคำ�นวณด้วยเทคนิคท�งเคมีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อก�รออกแบบและ 
พัฒน�วัสดุโครงสร้�งระดับน�โนสำ�หรับก�รใช้ง�นด้�นพลังง�นและสิ่งแวดล้อมอย�่งยั่งยืน

 ร�งวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในง�นวิทย�ศ�สตร์” (For Women in Science) ประจำ�ปี 2559 ส�ข�เคมี จ�ก
โครงก�รทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในง�นวิทย�ศ�สตร์ โดย ลอรีอัล กรุ๊ป และยูเนสโก เมื่อวันที่ 21 กันย�ยน 2559 ณ โรงแรม
เรเนซองส์ กรุงเทพมห�นคร

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผลง�น: ก�รปรับปรุงเครือข่�ยของบริก�รให้รองรับ IPv6 ทั้ง 3 ด้�น ประกอบด้วย บริก�รเว็บไซต์ บริก�รจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ และ

บริก�รโดเมนเนม

 ร�งวัลหน่วยง�นที่มีคว�มพร้อมในก�รให้บริก�รรองรับ IPv6 ประจำ�ปี 2559 จ�กกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อ
วันที่ 23 กันย�ยน 2559 ณ โรงแรมมิร�เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมห�นคร
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ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 
(สวทช.) ประกอบด้วยอนุกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท�่น โดยมีน�งส�ววลัยรัตน์ ศรีอรุณ เป็นประธ�นอนุกรรมก�ร  
น�งญ�ด� มุกด�พิทักษ์ น�ยโกศัลย์ คูสำ�ร�ญ น�งศิริลักษณ์ โรจนกิจอำ�นวย น�ยธวัชชัย กิจรัตนะกุล เป็นอนุกรรมก�ร
ตรวจสอบ และหัวหน้�สำ�นักตรวจสอบภ�ยในทำ�หน�้ที่เลข�นุก�ร

คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่คณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (กวทช.)  
ได้มอบหม�ยให้กำ�กับดูแลต�มอำ�น�จหน�้ที่ที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับ กวทช. ว่�ด้วยก�รตรวจสอบและประเมินผลก�ร
ดำ�เนินง�นของ สวทช. พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎบัตรคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบ โดยมีภ�รกิจหลัก ได้แก่ เสริมสร้�งและ
กำ�กับให้มีก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน ระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน ระบบ
ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงินให้มีคว�มน�่เชื่อถือ สอบท�นผลก�รประเมินก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง และส่งเสริมให้มีระบบก�รให้คำ�ปรึกษ� เพื่อให้สำ�นักง�นฯ ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้บรรลุเป�้หม�ยอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบได้จัดให้มีก�รประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีผู้บริห�รระดับสูง  
ฝ่�ยบริห�ร และสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน เข้�ร่วมประชุมในว�ระที่เกี่ยวข้อง สรุปส�ระสำ�คัญในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ 
คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบได้ ดังนี้

1. ก�รสอบท�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบได้เห็นชอบก�รทบทวน 
หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของ สวทช. ที่ได้จัดทำ�ขึ้นในปีก่อนหน�้ โดยเห็นว�่ยังไม่จำ�เป็นต้องแก้ไขและให้คง
เนื้อห�ต�มฉบับเดิม ซึ่งยังมีคว�มเหม�ะสมต่อก�รปฏิบัติง�น และสอบท�นให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและ
ถูกต้อง เพื่อให้ส�ม�รถติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของ สวทช. ได้ ทั้งนี้ ได้มีก�รแจกจ�่ยหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
ที่ดีฯ ให้กับคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และบุคล�กรของ สวทช. รวมทั้งได้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ 
คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองต�มกฎบัตรคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบซึ่งผลสรุป
อยู่ในเกณฑ์ที่น่�พอใจ

2. ก�รสอบท�นก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยใน คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบได้เห็นชอบผลก�รสอบท�นก�รประเมิน 
ระบบก�รควบคุมภ�ยในของ สวทช. ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558 โดยผลก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
ในระดับศูนย์แห่งช�ติท่ีประเมินต�มระเบียบคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน ว่�ด้วยก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รควบคุม 
ภ�ยใน พ.ศ. 2544 ซ่ึงประเมินโดยฝ่�ยบริห�รและสำ�นักตรวจสอบภ�ยในมีคว�มเห็นว่�ก�รควบคุมภ�ยในของ สวทช.  
มีคว�มเพียงพอและเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นฯ รวมท้ังได้ส่งเสริมให้นำ�แนวท�งก�รประเมินก�รควบคุม 
ภ�ยในด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) ไปทดลองใช้ในสำ�นักตรวจสอบภ�ยในและเขตอุตส�หกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) เพื่อพัฒน�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของ สวทช. ต่อไป

3. ก�รกำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นและให้คว�มเห็นชอบแผนก�รตรวจสอบ 
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559 ของสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน และส่งเสริมให้มีก�รพัฒน�บุคล�กรของสำ�นัก 
ตรวจสอบภ�ยในเพื่อเพิ่มคุณค่�ของง�นตรวจสอบภ�ยในให้สอดคล้องต�มม�ตรฐ�นส�กลก�รปฏิบัติง�นวิช�ชีพ
ก�รตรวจสอบภ�ยใน โดยในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559 ได้พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบร�ยง�นผลก�รตรวจสอบจำ�นวน 
10 ร�ยง�น และร�ยง�นก�รให้คำ�ปรึกษ�จำ�นวน 2 ร�ยง�น พร้อมได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่�งๆ เช่น ก�รควบคุมวัสดุวิทย�ศ�สตร์และครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติก�รวิจัย ก�รออกแบบระบบ Network ให้มี

รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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คว�มปลอดภัย ก�รควบคุมสินค้�คงเหลือของศูนย์หนังสือ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีก�รนำ�คว�มเห็นของ 
คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบไปปรับปรุงง�นให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้นต่อไป

4. ก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญของงบก�รเงิน 
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558 และร�ยไตรม�สของปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559 โดยงบก�รเงินได้จัดทำ�ขึ้นต�ม
ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป แสดงฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�นโดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�ม
ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน พร้อมได้สอบท�นในประเด็นที่เป็นส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในทรัพย์สิน หนี้สิน  
ร�ยได้และค�่ใช้จ่�ย และก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินอย�่งเพียงพอ โดยคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบได้ซักถ�ม 
ในประเด็นที่ตรวจพบเรื่องก�รเบิกค่�ใช้จ่�ย ก�รจัดซื้อจัดจ�้งและร�ยก�รผิดปกติอื่นๆ ในงบก�รเงินจ�กผู้รับผิดชอบ 
จนได้คำ�ช้ีแจงท่ีพอใจจึงให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่�งๆ ในงบก�รเงิน ซ่ึงแสดงไว้ในร�ยง�นก�รประชุม 
คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและได้ให้คว�มเห็นชอบงบก�รเงินของ สวทช. ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558 ก่อนที่
จะเสนอ กวทช. อนุมัติต่อไป

5. ก�รสอบท�นผลก�รประเมินก�รบริห�รคว�มเส่ียง คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นผลก�รประเมินก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงของ สวทช. ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559 พบว�่ สวทช. กำ�หนดกระบวนก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
ต�มกรอบม�ตรฐ�น ISO 31000:2009 และได้มีก�รทบทวนปรับปรุงคู่มือก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน โดย
ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�ก กวทช. เมื่อวันที่ 23 ธันว�คม พ.ศ. 2558 พร้อมสนับสนุนให้มีก�รดำ�เนินก�รต�มคู่มือฯ  
และส่งเสริมให้นำ�ระบบบริห�รคว�มเส่ียงไปปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึงของก�รดำ�เนินง�นต�มปกติ อันจะส่งผลให้ก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงกล�ยเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยประเด็นคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญในปีนี้ เช่น ประม�ณก�รร�ยรับที่
ได้มีคว�มเสี่ยงที่จะไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ระบบ ICT ไม่ส�ม�รถให้บริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รใช้
ประโยชน์ของผลง�นวิจัยมีน้อย นอกจ�กนี้ยังได้ให้คว�มเห็นก�รปรับตัวชี้วัดให้ส�ม�รถวัดคว�มสำ�เร็จและสะท้อน
ถึงผลสัมฤทธิ์ของก�รดำ�เนินง�นต�มแผนให้ชัดเจน

6. ก�รสอบท�นก�รปฏิบัติต�มระเบียบและข้อบังคับ คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นก�รปฏิบัติต�มกฎ ระเบียบ  
และข้อบังคับต�่งๆ ของ สวทช. เช่น ข้อบังคับ กวทช. ว�่ด้วยก�รพัสดุ พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
พ.ศ. 2544 ระเบียบ สวทช. ว�่ด้วยก�รเงินและบัญชี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 เป็นต้น โดยพบว�่  
ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559 มีก�รปฏิบัติง�นเป็นไปต�มกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

7. ก�รประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559 ต�มพระร�ชบัญญัติพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ 
เทคโนโลยี พ.ศ. 2534 กำ�หนดให้สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ สวทช. ทุกรอบปีและ
จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รสอบบัญชีเสนอต่อ กวทช. โดยในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบได้
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริห�รของ สวทช. เข้�ร่วม เพื่อรับทร�บผลก�รสอบบัญชี ข้อสังเกตที่เป็นส�ระ
สำ�คัญ รวมทั้งแลกเปลี่ยนคว�มเห็นร่วมกันอย�่งเป็นอิสระ ซึ่ง สตง. มีข้อสังเกตเรื่องก�รควบคุมพัสดุ และก�รใช้
เงินอุดหนุนโครงก�รสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบ�ลท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ซึ่งหน่วยง�นผู้รับผิดชอบได้
รับข้อสังเกตดังกล�่วนี้เพื่อนำ�ไปปรับปรุงต่อไป

คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และก�รควบคุมภ�ยใน  
เพือ่ให้สำ�นักง�นมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี มีก�รควบคุมภ�ยในท่ีเพียงพอและเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินง�น มีก�รประเมิน 
คว�มเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและร�ยง�นท�งก�รเงิน รวมทั้งก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินมีคว�ม
เพียงพอถูกต้องเชื่อถือได้ และมีก�รปฏิบัติต�มกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่�งเหม�ะสมและถูกต้อง

 

ในน�มคณะอนุกรรมก�รตรวจสอบ

   (น�งส�ววลัยรัตน์ ศรีอรุณ)

ประธ�นอนุกรรมก�รตรวจสอบ
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ผู้อำานวยการหน่วยงานเฉพาะทาง

ที่ปรึกษา

น�ยช�ตรี ศรีไพพรรณ
น�ยประสิทธิ์ ผลิตผลก�รพิมพ์
น�ยปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

คณะที่ปรึกษาผู้อำานวยการ สวทช.
ที่ปรึกษาอาวุโส

น�ยหริส สูตะบุตร
น�ยกอปร กฤตย�กีรณ
น�ยไพรัช ธัชยพงษ์
น�งชัชน�ถ เทพธร�นนท์
น�ยศักรินทร์ ภูมิรัตน
น�งส�วมรกต ตันติเจริญ

หัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน
น�งลด�วัลย์ สันทร�นันท์

น�งรุ่งทิพย์ ควันเทียน (รก.ผช.ผพว)

รองผู้อำานวยการ

ผู้บริหาร สวทช. (1 ตุลาคม 2558 – 26 สิงหาคม 2559)

น�ยทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ผู้อำานวยการ
น�ยณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

น�งชฎ�ม�ศ ธุวะเศรษฐกุล

น�งลด�วัลย์ กระแสร์ชล

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

น�งส�ววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์

น�งอ้อมใจ ไทรเมฆ

น�ยเจนกฤษณ์ คณ�ธ�รณ�

น�งสุวิภ� วรรณส�ธพ

น�งเกศวรงค์ หงส์ลด�รมภ์

น�งกุลประภ� น�ว�นุเคร�ะห์

น�งส�วว�รุณี ลีละธน�วิทย์

น�ยสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (น�โนเทค)

น�ยสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง (ไบโอเทค)

น�ยจุลเทพ ขจรไชยกูล (เอ็มเทค)

น�ยศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร (เนคเทค)

รองผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

   เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 3 962,575,001.49 1,073,278,917.03

   เงินลงทุนชั่วคร�ว 4 2,395,295,432.36 2,291,684,274.27

   ลูกหนี้ก�รค้� 5 56,729,362.68 73,617,521.56

   เงินอุดหนุนจ�กงบประม�ณแผ่นดินค้�งรับ 0.00 816,528.16

   เงินให้กู้ยืมแก่พนักง�น 0.00 90,380.00

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6 137,200,881.41 105,819,421.13

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,551,800,677.94 3,545,307,042.15

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   ลูกหนี้กิจกรรมต�มคว�มต้องก�รของบริษัท 7 288,377,342.13 406,157,529.99

   เงินลงทุนเผื่อข�ย 8 346,800,000.00 109,650,000.00

   เงินลงทุนระยะย�ว 8 59,760,000.00 61,490,000.00

   เงินลงทุนหน่วยบริก�ร 9 13,710,000.00 0.00

   อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน 10 2,208,789,389.33 2,356,562,798.13

   ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 11 3,344,542,153.28 3,311,223,938.10

   สินทรัพย์สัญญ�เช่�ก�รเงิน 12 77,064,771.84 95,517,890.55

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 84,318,332.75 62,908,766.44

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14 25,797,452.37 15,381,409.46

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,449,159,441.70 6,418,892,332.67

รวมสินทรัพย์ 10,000,960,119.64 9,964,199,374.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
*งบการเงินปี 2559 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานสถานะทางการเงินประจำาปี*
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2559 2558

หนี้สินและกองทุน

หนี้สินหมุนเวียน

   เจ้�หนี้ก�รค้� 211,177,890.39 164,476,295.56

   เงินรับล่วงหน้� 15,171,008.62 12,908,320.42

   ค่�ใช้จ�่ยค้�งจ่�ย 15 323,915,281.27 290,570,956.73

   หนี้สินสัญญ�เช่�ก�รเงิน-ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ   

      ภ�ยใน 1 ปี 19 45,665,816.96 48,425,688.53

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 68,794,893.46 57,041,437.96

      รวมหนี้สินหมุนเวียน 664,724,890.70 573,422,699.20

หนี้สินไม่หมุนเวียน

   ร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�ครอก�รรับรู้ 17 65,360,174.61 74,393,635.34

   เงินอุดหนุนกันไว้เบิก 0.00 816,528.16

   หนี้สินผลประโยชน์พนักง�น 18 695,175,730.72 673,525,029.30

   หนี้สินสัญญ�เช่�ก�รเงิน 19 31,398,954.88 47,092,202.02

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 20 54,308,000.56 47,260,592.71

      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 846,242,860.77 843,087,987.53

      รวมหนี้สิน 1,510,967,751.47 1,416,510,686.73

ส่วนของกองทุน

   เงินกองทุน 879,852,751.05 879,852,751.05

   กำ�ไรสะสม 7,433,339,617.12 7,600,685,937.04

   องค์ประกอบอื่นของส่วนของกองทุน 8 176,800,000.00 67,150,000.00

      รวมส่วนของกองทุน 8,489,992,368.17 8,547,688,688.09

รวมหนี้สินและเงินกองทุน 10,000,960,119.64 9,964,199,374.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2559 2558

ร�ยได้

   เงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล 21 3,081,906,328.16 3,112,723,368.09 

   เงินอุดหนุนอื่น 22 1,106,778,837.79 907,357,663.22 

   ร�ยได้ค่�บริก�ร 23 710,869,208.81 492,883,902.26 

   ร�ยได้อื่น ๆ 24 28,466,034.69 35,685,754.78 

   ดอกเบี้ยรับ 56,562,693.05 99,739,012.08 

   เงินปันผลรับ 3,929,100.00 1,209,000.00 

      รวมร�ยได้ 4,988,512,202.50 4,649,598,700.43 

ค่�ใช้จ�่ย

   ค�่ใช้จ่�ยบุคล�กร 25 2,150,418,495.13 2,041,961,127.88 

   ค�่ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�รวิจัย 26 811,419,185.16 700,913,332.87 

   ค�่เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 27 858,172,517.23 814,211,470.58 

   ค�่ใช้จ่�ยอื่น 28 1,335,848,324.90 1,265,656,659.36 

      รวมค�่ใช้จ่�ย 5,155,858,522.42 4,822,742,590.69 

กำ�ไร(ข�ดทุน)สำ�หรับปี (167,346,319.92) (173,143,890.26)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น

   กำ�ไร(ข�ดทุน)จ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�

    ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ย 8 109,650,000.00 (51,000,000.00)

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี (57,696,319.92) (1,205,094,559.01)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของกองทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

รายการ ทุนประเดิม กำาไรสะสม

กำาไรจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุน
เผื่อขาย รวม

ยอดยกม� ณ วันที่ 1 ตุล�คม 2558 879,852,751.05 7,600,685,937.04 67,150,000.00 8,547,688,688.09

กำ�ไร(ข�ดทุน)สำ�หรับปี 0.00 (167,346,319.92) 0.00 (167,346,319.92)

กำ�ไร(ข�ดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 0.00 0.00 109,650,000.00 109,650,000.00

ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559 879,852,751.05 7,433,339,617.12 176,800,000.00 8,489,992,368.17

    

ยอดยกม� ณ วันที่ 1 ตุล�คม 2557 879,852,751.05 7,773,829,827.30 118,150,000.00 8,771,832,578.35

กำ�ไรสำ�หรับปี 0.00 (173,143,890.26) 0.00 (173,143,890.26)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น 0.00 0.00 (51,000,000.00) (51,000,000.00)

ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2558 879,852,751.05 7,600,685,937.04 67,150,000.00 8,547,688,688.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ก�รจัดตั้ง

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 29 ธันว�คม 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1 บริห�รกองทุนเพ่ือก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ต�มกฎหม�ยข้อบังคับและมติ คณะกรรมก�ร 

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

2 สำ�รวจ ศึกษ� และวิเคร�ะห์ท�งวิช�ก�รต่�งๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐ�นในก�รว�งเป้�หม�ย นโยบ�ย และ

จัดทำ�แผน ว�งโครงก�รและม�ตรก�รต่�งๆ ในก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

แล้วนำ�เสนอต่อรัฐมนตรี

3 ดำ�เนินก�รวิจัย พัฒน� และดำ�เนินก�รด้�นวิศวกรรมและสนับสนุนก�รวิจัย พัฒน�วิศวกรรมของ

ภ�ครัฐบ�ล ภ�คเอกชนและสถ�บันก�รศึกษ�และส่งเสริมคว�มร่วมมือในกิจกรรมด�้นนี้ระหว่�ง

ภ�ครัฐบ�ล ภ�คเอกชนและสถ�บันก�รศึกษ�ตลอดจนน�น�ประเทศเพ่ือพัฒน�ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์

4 ดำ�เนินก�รและสนับสนุนก�รให้บริก�รในก�รวิเคร�ะห์ ทดสอบคุณภ�พผลิตภัณฑ์ ก�รสอบเทียบ

ม�ตรฐ�นและคว�มถูกต้องของอุปกรณ์ ก�รให้บริก�รข้อมูลและก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งเทคโนโลยี  

และสนับสนุนก�รให้บริก�รอื่นๆ ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

5 สนับสนุนก�รเพิ่มสมรรถนะในก�รเลือกและรับเทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศ ตลอดจนก�รจัดก�ร

โครงก�รลงทุน และโครงก�รพัฒน�ที่เกี่ยวข้องกับก�รรับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีจ�กต�่งประเทศ  

เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภ�พ เหม�ะสม และเพ่ือเก้ือกูลก�รเสริมสร้�งสมรรถนะท�งเทคโนโลยี 

ของประเทศ

6 ดำ�เนินก�รและส่งเสริมก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ 

รวมทั้งก�รพัฒน�กำ�ลังคนด�้นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีทั้งในภ�ครัฐบ�ลและภ�คเอกชน

7 กระทำ�ก�รอ่ืนใดต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดให้เป็นหน้�ท่ีของสำ�นักง�นและต�มท่ีคณะกรรมก�รมอบหม�ย
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1.2 กองทุนเพื่อก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

กองทุนเพื่อก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เป็นกองทุนในสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

แห่งช�ติ ที่จัดตั้งขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ม�ตร� 17 โดยเงิน

ของกองทุนประกอบด้วย

1 เงินทุนประเดิมที่รัฐบ�ลจัดสรรให้

2 เงินและทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวกับโครงก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเพื่อก�รพัฒน�ที่ได้รับโอน 

จ�กสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

3 เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจ�กสำ�นักง�นปลัดกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ในส่วนที่

เกี่ยวกับโครงก�รศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งช�ติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ

4 เงินอุดหนุนที่รัฐบ�ลจัดสรรให้จ�กงบประม�ณแผ่นดินประจำ�ปี

5 เงินอุดหนุนจ�กต่�งประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่�งประเทศ

6 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน

7 ดอกผลหรือร�ยได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จ�กทรัพย์สินท�งปัญญ�และค่�ตอบแทนก�ร

ให้ใช้หรือก�รโอนสิทธิบัตร

8 เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน

ในกรณีกองทุนมีจำ�นวนเงินไม่พอสำ�หรับค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ และค่�ภ�ระต่�งๆ ท่ีเหม�ะสม รัฐพึงจัดสรรเงินงบประม�ณแผ่นดินเข้�สมทบกองทุนเท่� 

จำ�นวนที่จำ�เป็น ทั้งนี้ร�ยได้ของกองทุน ให้นำ�เข�้สมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคืนกระทรวงก�รคลังต�มกฎหม�ย 

ว�่ด้วย เงินคงคลังและกฎหม�ยว่�ด้วยวิธีก�รงบประม�ณ

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงินและนโยบายการบัญชี

2.1 งบก�รเงินนี้จัดทำ�ข้ึนโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมในก�รวัดมูลค่�ขององค์ประกอบของงบก�รเงินและเป็นไป

ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติท�งก�รบัญชีที่ประก�ศใช้โดย สภ�วิช�ชีพบัญชี

ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547

2.2 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นบัญชี และก�รตีคว�ม

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี และก�รตีคว�มม�ตรฐ�น 

ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2557 

ดังต่อไปนี้
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มาตรฐาน      เรื่อง

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)   ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)   งบกระแสเงินสด

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)   ภ�ษีเงินได้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)   สัญญ�เช่�

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)   ร�ยได้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)   ผลประโยชน์ของพนักง�น

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555)   ผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงของอัตร�แลกเปล่ียน 

        เงินตร�ต่�งประเทศ

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555)   ก�รเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจก�รท่ีเก่ียวข้อง

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)   งบก�รเงินระหว่�งก�ล

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)   ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยและก�รดำ�เนิน 

        ง�นที่ยกเลิก

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนง�นดำ�เนินง�น

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 1  ก�รเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจ�กก�รรื้อถอน  

        ก�รบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ  

        คล้�ยคลึงกัน

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับท่ี 4  ก�รประเมินว่�ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือไม่

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 5  สิทธิในส่วนได้เสียจ�กกองทุนก�รรื้อถอนก�รบูรณะ  

        และก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 7  ก�รปรับปรุงย้อนหลังภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รบัญชี   

        ฉบับที่ 29 เรื่อง ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใน 

        สภ�พเศรษฐกิจที่มีภ�วะเงินเฟ้อรุนแรง

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 10  งบก�รเงินระหว่�งก�ลและก�รด้อยค�่

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับท่ี 15   สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น – ส่ิงจูงใจสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับท่ี 27    ก�รประเมินเน้ือห�สัญญ�เช่�ท่ีทำ�ข้ึนต�มรูปแบบกฎหม�ย

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 32   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชี     ก�รโอนและก�รรับโอนสินทรัพย์ท�งก�รเงิน

2.3 ก�รแปลงค่�เงินตร�ต�่งประเทศ

สวทช. แปลงค่�ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบ�ท โดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่

เกิดร�ยก�รและแปลงค่�สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ ณ วันที่ในร�ยง�นให้เป็นเงินบ�ท  
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โดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำ�ไรและข�ดทุนที่เกิดจ�กก�รแปลงค่�ดังกล่�ว และกำ�ไรและข�ดทุนที่

เกิดจ�กก�รรับหรือจ�่ยชำ�ระที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศจะบันทึกใน งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จทันที

2.4 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด หม�ยรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝ�กธน�ค�รประเภทจ่�ยคืนเมื่อ 

ทวงถ�ม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภ�พคล่องสูง ซึ่งมีอ�ยุไม่เกินส�มเดือนนับจ�กวันที่ได้ม�

2.5 เงินลงทุนชั่วคร�ว

เงินลงทุนชั่วคร�ว หม�ยถึง เงินฝ�กธน�ค�รประเภทฝ�กประจำ� ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญ�ใช้เงินซึ่งม ี

อ�ยุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม� รวมถึงพันธบัตรและหุ้นกู้ระยะย�วที่ถึงกำ�หนด

ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

2.6 ลูกหนี้

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค�่ต�มใบแจ้งหนี้และจะแสดงมูลค่� ณ วันสิ้นรอบระยะ

เวล�บัญชีด้วยจำ�นวนหนี้ที่เหลืออยู่หักด้วยค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวทช. จะตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สำ�หรับลูกหนี้ค่�บริก�ร โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

รายการ อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค้�งชำ�ระเกิน 6 เดือน – 1 ปี 50

ค้�งชำ�ระเกินกว่� 1 ปี – 2 ปี 75

ค้�งชำ�ระเกินกว่� 2 ปี 100

2.7 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือแสดงด้วยร�ค�ทุน คำ�นวณต�มวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

2.8 ลูกหนี้กิจกรรมต�มคว�มต้องก�รของบริษัท

ลูกหนี้กิจกรรมต�มคว�มต้องก�รของบริษัท เป็นลูกหนี้ที่เกิดจ�กก�รที่บริษัทได้กู้ยืมเงินจ�ก สวทช. ต�ม

โครงก�รสนับสนุนก�รวิจัยพัฒน�และวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมต�มคว�มต้องก�รของบริษัท (Com-

pany-directed research development and engineering project) เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือบริษัทธุรกิจ

เอกชนในก�รวิจัยพัฒน�และวิศวกรรม ที่ส�ม�รถนำ�ผลไปสู่เชิงธุรกิจ รวมถึงก�รลงทุนจัดตั้งหรือปรับปรุง

ห้องทดลองปฏิบัติก�ร โดยก�รสนับสนุนท�งด�้นก�รเงิน ในก�รให้เงินกู้อัตร�ดอกเบี้ยต่ำ� ผู้ขอกู้ต้องมีทุน

ของตนเองไม่น้อยกว่�จำ�นวนเงินที่ขอกู้ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของทุนทั้งโครงก�ร และทุนของ

แต่ละโครงก�รจะต้องไม่เกิน 30 ล้�นบ�ท ระยะเวล�ผ่อนชำ�ระไม่เกิน 7 ปี (อ�จมีระยะเวล�ปลอดเงินต้น

ไม่เกิน 2 ปี) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถ�บันก�รเงินที่เข้�ร่วมให้ก�รสนับสนุนกับโครงก�รนั้นๆ แหล่งที่ม� 

ของเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบ�ลไทยจัดสรรให้และเงินทุนจ�กสถ�บันก�รเงินที่เข้�ร่วมโครงก�ร โดย

เงินทุนจ�กแหล่งแรกจะจัดสรรให้สองในส�มส่วนของวงเงินกู้ทั้งหมดต่อโครงก�ร โดยสถ�บันก�รเงินที ่

เข้�ร่วมโครงก�รจะเป็นผู้ค้ำ�ประกันก�รจ่�ยเงินต้นคืนแก่ สวทช. สำ�หรับก�รกู้ยืมเงินทุนจ�กสถ�บันก�ร

เงินที่ได้ร่วมโครงก�รนั้น  จะมีก�รคิดดอกเบี้ยในอัตร�พิเศษ โดยใช้อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�ประเภท 

12 เดือน ต�มประก�ศของธน�ค�รบวกด้วย 2.25 แล้วห�รด้วย 2

2.9 เงินลงทุนระยะย�ว

สวทช. ได้จัดประเภทเงินลงทุนที่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดที่ไม่ระบุช่วงเวล�ที่แน่นอนเป็น เงินลงทุน

เผื่อข�ย โดย สวทช. อ�จข�ยเพื่อเสริมสภ�พคล่องหรือเมื่ออัตร�ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงและแสดงรวมอยู่
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ผู้บริห�รจะแสดงเจตจำ�นงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว�่ 12 เดือนนับ

จ�กวันที่ในร�ยง�น หรือผู้บริห�รต้องก�รข�ยเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในก�รดำ�เนินง�นจึงจะจัดประเภทใหม่เป็น

สินทรัพย์หมุนเวียน ทั้งนี้ผู้บริห�รจะจัดประเภทเงินลงทุนทันทีเมื่อซื้อและจะมีก�รประเมินจุดประสงค์ใหม่

อย�่งสม่ำ�เสมอ

สวทช. มีก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือข�ย ซ่ึงประกอบด้วยเงินลงทุนในตร�ส�รทุนท่ีมีตล�ดรองรับ  

เงินลงทุนเผ่ือข�ยท่ีมีตล�ดซ้ือข�ยคล่องรองรับจะวัดมูลค่�ยุติธรรมด้วยร�ค�เสนอซ้ือของตล�ดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ร�ยก�รกำ�ไรหรือข�ดทุนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค�่ยุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของเงิน

ลงทุนเผื่อข�ยจะแสดงรวมไว้ในส่วนของกองทุน

เงินลงทุนที่มีกำ�หนดเวล� ซึ่งผู้บริห�รตั้งใจแน่วแน่และมีคว�มส�ม�รถถือไว้จนครบกำ�หนด ถูกจัดประเภท

เป็นเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำ�หนดและแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่เป็นเงินลงทุนที่จะ

ครบกำ�หนดภ�ยใน 12 เดือน นับแต่วันที่ในร�ยง�นจึงจะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

2.10 เงินร่วมทุนในโครงก�รพิเศษและโครงก�รคว�มร่วมมือ

เงินร่วมทุนในโครงก�รพิเศษและโครงก�รคว�มร่วมมือ หม�ยถึง โครงก�รที่ สวทช. จัดตั้งหรือร่วมกับ

สถ�บันหรือหน่วยง�นของรัฐหรือเอกชน โดยก�รลงทุนและค่�ใช้จ�่ยในก�รบริห�รง�นได้รับคว�มเห็นชอบ

จ�กคณะกรรมก�ร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินก�รวิจัยพัฒน�และดำ�เนินก�ร

ด้�นวิศวกรรม และสนับสนุนก�รวิจัยพัฒน�และวิศวกรรมเพื่อพัฒน�ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์

2.11 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

อสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน ได้แก่ อสังห�ริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือห�ประโยชน์ร�ยได้ค่�เช่�หรือจ�กมูลค่� 

ที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่�ง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อข�ยต�มปกติธุรกิจ ใช้ในก�รผลิต ในก�รจัดห� ในก�รให้

บริก�ร หรือใช้ในก�รบริห�รง�น

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน คือ อ�ค�รของ สวทช. ที่แบ่งพื้นที่ให้บุคคลภ�ยนอกเช่�

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค�่

ต้นทุนของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน รวมค�่ใช้จ�่ยท�งตรงเพื่อให้ได้ม�ซึ่งอสังห�ริมทรัพย์นั้นต้นทุน

ก�รก่อสร้�งที่สำ�นักง�นก่อสร้�งเองจะรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่�แรงท�งตรง ต้นทุนก�รกู้ยืมและต้นทุนท�ง

ตรงอื่นเพื่อให้อสังห�ริมทรัพย์นั้นอยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�น

เมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ง�นของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน สวทช. จะจัดประเภทอสังห�ริมทรัพย์

นั้นเป็น ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ โดยจะไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�ต�มบัญชีและร�ค�ทุน ณ วันที่มีก�รจัด

ประเภทใหม่

2.12 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

ที่ดิน แสดงด้วยร�ค�ทุน ณ วันที่ได้ม�

อ�ค�รและอุปกรณ์ แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�

ร�ค�ทุน หม�ยถึง ต้นทุนท�งตรงที่เกี่ยวข้องกับก�รได้ม�ของสินทรัพย์ ต้นทุนก�รก่อสร�้งของสินทรัพย์

ที่ สวทช. สร้�งเอง ซึ่งรวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงง�นท�งตรงและต้นทุนท�งตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�ร

จัดห�สินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภ�พพร้อมจะใช้ง�นได้ต�มคว�มประสงค์

สว่นประกอบของร�ยก�รท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์แต่ละร�ยก�รท่ีมีอ�ยุก�รให้ประโยชน์ไม่เท่�กัน สำ�นักง�น 

จะบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำ�คัญแยกต่�งห�กจ�กกัน
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อุปกรณ์ที่มีร�ค�ทุนต่ำ�กว่� 10,000 บ�ท จะบันทึกเป็นค�่ใช้จ่�ยในงวดที่เกิดร�ยก�ร โดยจะจัดทำ�ทะเบียน

คุมสินทรัพย์แยกไว้ต่�งห�ก

ค�่เส่ือมร�ค� คำ�นวณจ�กมูลค่�เส่ือมสภ�พของอ�ค�รและอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์ 

โดยประม�ณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ประม�ณก�รอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

อ�ค�รและสิ่งปลูกสร�้ง 20 - 35

อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและติดตั้งสำ�นักง�น 5

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3

อุปกรณ์และเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์ 5 - 8

ย�นพ�หนะ 5

สินทรัพย์ที่รับโอนจ�กหน่วยง�นอื่น สวทช. จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ที่รับโอนจ�กหน่วยง�นอื่นคู่กับร�ยก�ร

เงินกองทุน โดยแสดงร�ยก�รสินทรัพย์รับโอนด้วยร�ค�ต�มบัญชี ณ วันที่ได้รับโอน และคำ�นวณค่�เสื่อม

ร�ค�ต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์นั้น

สำ�หรับสินทรัพย์รับบริจ�ค สวทช. จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ต�มประเภทที่เกี่ยวข้อง คู่กับก�รรับรู้หนี้สินในร�ยก�รร�ยได้จ�ก

ก�รรับบริจ�ครอก�รรับรู้ และคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น คู่กับก�รทยอยตัดบัญชีร�ย

ได้จ�กก�รรับบริจ�ครอก�รรับรู้เป็นร�ยได้ จ�กก�รรับบริจ�คต�มสัดส่วนของก�รบันทึกค่�เสื่อมร�ค�ในสินทรัพย์ดังกล�่ว

2.13 สัญญ�เช่�ระยะย�ว

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีก�รประเมินข้อตกลงใหม่ สวทช. จะพิจ�รณ�ว่�ข้อตกลงดังกล่�วเป็นสัญญ� 

เช่�หรือไม่ โดยพิจ�รณ�สินทรัพย์จ�กระยะเวล�ของข้อตกลงว่�ครอบคลุมอ�ยุก�รให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ แม้ว�่จะไม่มีก�รโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น ข้อตกลงนั้นจะนำ�ไปสู่สิทธิในก�รใช้สินทรัพย์ 

ทำ�ให้ สวทช. มีสิทธิในก�รควบคุมก�รใช้สินทรัพย์นั้น 

กรณีที่ สวทช. เป็นผู้เช�่

สัญญ�เช่�ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ได้โอนไป

ให้แก่ สวทช. ถือเป็นสัญญ�เช่�ก�รเงิน สัญญ�เช่�ก�รเงินจะบันทึกเป็นร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนด้วยมูลค�่ยุติธรรม

ของสินทรัพย์ที่เช่�หรือมูลค�่ปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ�่ยต�มสัญญ�เช่� แล้วแต่มูลค่�ใดจะต่ำ�

กว่� โดยจำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยจะปันส่วนระหว่�งหนี้สินและค�่ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน เพื่อให้ได้อัตร�ดอกเบี้ย

คงที่ต่อหนี้สินคงค้�งอยู่ โดยพิจ�รณ�แยกแต่ละสัญญ� ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�หักค่�ใช้จ�่ยท�งก�ร

เงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะย�ว ส่วนดอกเบี้ยจ่�ยจะบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่� 

สินทรัพย์ที่ได้ม�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินจะคิดค่�เสื่อมร�ค�ตลอดอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่� 

หรืออ�ยุของสัญญ�เช่�แล้วแต่ระยะเวล�ใดจะน้อยกว่�

สัญญ�เช่�สินทรัพย์โดยที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ ให้เช�่ จะ

จัดเป็นสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น เงินที่ต้องจ่�ยภ�ยใต้สัญญ�เช�่ดำ�เนินง�นจะบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนตลอด

ระยะเวล�ของสัญญ�เช่�นั้น

ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�รยกเลิกสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นก่อนหมดอ�ยุก�รเช่� เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่�ยให้แก่

ผู้ ให้เช่� จะบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในรอบระยะเวล�บัญชีที่ก�รยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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กรณีที่ สวทช. เป็นผู้ ให้เช�่

สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

สินทรัพย์ที่ให้เช�่ภ�ยใต้สัญญ�เช�่ดำ�เนินง�นแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ในงบแสดงฐ�นะ

ก�รเงิน และตัดค�่เสื่อมร�ค�ตลอดอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ของ สวทช. ที่

มีลักษณะเหมือนกัน ร�ยได้ค่�เช�่รับรู้ โดยวิธีเส้นตรงต�มระยะเวล�ก�รให้เช่�

2.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค�่ตัดจำ�หน่�ยสะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่� ยกเว้นสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่มีร�ค�ต่ำ�กว่� 20,000 บ�ท จะบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในงวดที่เกิดร�ยก�ร ค่�ตัดจำ�หน�่ยสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณ 5 ปี

2.15 ผลประโยชน์พนักง�น

ผลประโยชน์พนักง�น คือ ก�รประม�ณก�รผลประโยชน์ที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�นของพนักง�นในปัจจุบันและ 

ในงวดก่อน ซึ่งถือเป็นภ�ระผูกพันของ สวทช. ที่มีต่อพนักง�น ก�รบันทึกภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น

นั้น สวทช. จะประม�ณก�รผลประโยชน์ดังกล�่ว โดยจะรับรู้ค่�ใช้จ�่ยผลประโยชน์พนักง�นไว้ในงบกำ�ไร

ข�ดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดร�ยก�ร

ผลประโยชน์พนักง�นที่กำ�หนดไว้ คือ เงินสำ�รองบำ�เหน็จพนักง�น ต�มข้อบังคับของคณะกรรมก�รพัฒน� 

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (กวทช.) ว่�ด้วยก�รเงินบำ�เหน็จพนักง�น สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ พ.ศ. 2543 และข้อบังคับ กวทช. ว่�ด้วยก�รเงินบำ�เหน็จพนักง�น สวทช. ฉบับที่ 

2 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2543 กำ�หนดไว้ว่�เงินบำ�เหน็จเป็นเงินตอบแทนคว�มชอบที่ สวทช.จ่�ยให้พนักง�น

เมื่อออกจ�กง�นโดยจ่�ยให้ครั้งเดียวในก�รคำ�นวณบำ�เหน็จเพ่ือจ่�ยให้กับพนักง�นจะเท่�กับอัตร�เงิน

เดือนเดือนสุดท้�ยคูณระยะเวล�ทำ�ง�น (ปี) คูณอัตร�ผันแปร

อัตร�ผันแปร มีดังนี้

ระยะเวลาทำางาน อัตราผันแปร

0.5 – 5 ปี 0.5

ม�กกว่� 5 ปีขึ้นไป 1.0

  

2.16 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

สำ�นักง�นได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพที่บริห�รโดยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเฉพ�ะส่วนของสำ�นักง�น

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ ดังนี้

- “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ กสิกรไทยทรัพย์มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ได้จัดตั้งเมื่อ 1 พฤศจิก�ยน 

2543 โดยให้พนักง�นที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2543 เข้�เป็นสม�ชิกกองทุนด้วยคว�มสมัคร

ใจ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เค ม�สเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบ�ย

ตร�ส�รหนี้” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2553

- “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เค ม�สเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เพิ่มนโยบ�ยก�รลงทุน คือ 

“นโยบ�ยตร�ส�รทุน” ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2555

- “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สวัสดิก�รพัฒน� ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ได้จัดตั้งเมื่อ 1 มกร�คม 2549 โดยให้

พนักง�นที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2549 เข้�เป็นสม�ชิกกองทุนด้วยคว�มสมัครใจ ปัจจุบันเปลี่ยน

ชื่อเป็น “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เค ม�สเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบ�ยผสมหุ้นไม่เกินร้อย

ละ 25” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2553
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สำ�หรับพนักง�นที่บรรจุก่อนวันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2543 สำ�นักง�นให้สิทธิเลือกที่จะรับบำ�เหน็จพนักง�น

หรือเข�้กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โดยสำ�นักง�นจ่�ยเงินสมทบเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 8 ของเงินเดือน

พนักง�น และรับรู้เงินจ่�ยสมทบเป็นค�่ใช้จ�่ยในงบร�ยได้ค่�ใช้จ�่ยในงวดที่เกิดร�ยก�ร

เงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบจะจ่�ยให้แก่สม�ชิก เมื่อสม�ชิกครบเกษียณอ�ยุ ต�ยหรือออกจ�ก

ง�นโดยไม่มีคว�มผิด ต�มอ�ยุก�รทำ�ง�นดังต่อไปนี้

อายุงานของพนักงาน ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ

ตั้งแต่ 0.5 ปี ถึง 3 ปี 50

ม�กกว่� 3 ปี ถึง 4 ปี 60

ม�กกว่� 4 ปี ถึง 5 ปี 80

ม�กกว่� 5 ปี ขึ้นไป 100

กรณีสม�ชิกกองทุนถูกไล่ออกหรือถูกเลิกสัญญ� เนื่องจ�กประพฤติผิดอย่�งร้�ยแรง ขัดต่อระเบียบข้อ

บังคับก�รทำ�ง�นของ สวทช. หรือฝ่�ฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภ�พก�รปฏิบัติง�นต�มสัญญ� สม�ชิกกองทุน

ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบทั้งหมด

สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพฯ ได้แยกออกจ�กสินทรัพย์ของ สวทช. และบริห�รโดยบริษัทจัดก�ร

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพฯ

2.17 ก�รรับรู้ร�ยได้และค�่ใช้จ่�ย

- ร�ยได้เงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล รับรู้เป็นร�ยได้ในงวดเม่ือได้รับจัดสรรและอนุมัติฎีก�เบิกเงินงบประม�ณ

- ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�และบริก�ร รับรู้เป็นร�ยได้เมื่อมีก�รส่งมอบสินค�้หรือง�นบริก�รให้กับลูกค�้

และลูกค้�ยอมรับสินค้�หรือง�นบริก�รนั้นแล้ว

- ร�ยได้ค่�ทรัพย์สินท�งปัญญ� ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและค่�บริก�รท�งวิช�ก�ร รับรู้เป็นร�ยได้ต�ม

เกณฑ์คงค้�งต�มเนื้อห�ของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในสัญญ�

- ร�ยได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ร�ยได้ต�มเกณฑ์สัดส่วนของเวล� โดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริงของ

สินทรัพย์

- ร�ยได้เงินปันผลจ�กเงินลงทุน รับรู้ร�ยได้เมื่อมีก�รประก�ศจ่�ยเงินปันผล

- ร�ยได้อื่นรับรู้ต�มเกณฑ์คงค้�ง

- ค่�ใช้จ่�ยรับรู้ต�มเกณฑ์คงค้�ง

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

2559 2558

เงินสด 0.01 0.01 

เงินฝ�กธน�ค�ร

-  กระแสร�ยวัน - 6.80 

-  ออมทรัพย์ 657.47 566.47 

-  ประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน 305.09 500.00 

รวม 962.57 1,073.28 
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4. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

2559 2558

เงินฝ�กธน�ค�ร

ประจำ� - 5 เดือน 1,317.56 2,019.38 

ประจำ� - 6 เดือน 800.00 -

ประจำ� - 1 ปี 277.74 272.30 

รวม 2,395.30 2,291.68 

เงินลงทุนชั่วคร�ว ได้รวมเงินฝ�กธน�ค�รของเงินสำ�รองบำ�เหน็จพนักง�น จำ�นวน 277.74 ล้�นบ�ท (ณ วันที่ 30 

กันย�ยน 2558 : 272.30 ล้�นบ�ท)

5. ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย

2559 2558

ลูกหนี้ค่�บริก�ร 62.35 80.09 

ลูกหนี้ดำ�เนินคดี 15.69 13.80 

รวม 78.04 93.89 

หัก ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่�บริก�ร (7.52) (7.31)

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ดำ�เนินคดี (13.79) (12.96)

รวม 56.73 73.62 

ลูกหนี้ก�รค้� ประกอบด้วย ลูกหนี้ผู้เช�่พื้นที่ สวทช. และลูกหนี้ผู้ ใช้บริก�รของ สวทช. เช่น จ�กก�รใช้บริก�รที่ปรึกษ�

ง�นวิจัยหรือบริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ เป็นต้น

ลูกหนี้ก�รค้� ได้รวมลูกหนี้หน่วยง�นภ�ครัฐ ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559 จำ�นวน 9.90 ล�้นบ�ท (ณ วันที่ 30 กันย�ยน 

2558 : 31.86 ล้�นบ�ท)

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2559 2558

เงินยืมทดรองจ่�ย 11.24 12.13 

ดอกเบี้ยเงินฝ�กธน�ค�รค�้งรับ 15.27 15.69 

ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้� 15.04 14.66 

วัสดุคงเหลือ 5.45 5.36 

ลูกหนี้กรมสรรพ�กร 84.02 50.36 

ลูกหนี้อื่น 2.76 3.93 

อื่นๆ 3.42 3.69 

รวม 137.20 105.82 
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7. ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ประกอบด้วย

2559 2558

ยอดยกม� ณ วันที่ 1 ตุล�คม 406.16 425.17 

เพิ่ม (ลด) ในระหว�่งงวด

จ่�ยให้เพิ่ม 12.99 120.04 

รับชำ�ระ (130.77) (139.05)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันย�ยน 288.38 406.16 

8. เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาว สวทช. ได้มีการลงทุนในเงินลงทุนประเภทต่างๆ ดังนี้

เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาว รวมทั้งสิ้น

2559 2558 2559 2558 2559 2558

ตร�ส�รทุน       

บริษัท เทรดสย�ม จำ�กัด - - 6.50 6.50 6.50 6.50 

บริษัท อินโนว� ไบโอเทคโนโลยี จำ�กัด - - - 1.50 - 1.50 

บริษัท พัฒน�โคนมไทย จำ�กัด - - 2.40 2.40 2.40 2.40 

บริษัท ที-เน็ต จำ�กัด - - 0.26 0.49 0.26 0.49 

บริษัท เอทีเซร�มิกส์ จำ�กัด       

บริษัท ครั้งที่ 1 - - 46.55 46.55 46.55 46.55 

บริษัท ครั้งที่ 2 - - 14.70 14.70 14.70 14.70 

บริษัท ไมโครอินโนเวต จำ�กัด       

(บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จำ�กัด) - - 49.00 49.00 49.00 49.00 

บริษัท เลิร์นเทค จำ�กัด - - 1.60 1.60 1.60 1.60 

บริษัท อินเทอร์เนต ประเทศไทย 

      จำ�กัด (มห�ชน) 237.15 160.65 - - 237.15 160.65 

237.15 160.65 121.01 122.74 358.16 283.39 

หัก ค�่เผื่อก�รด้อยค่�เงินลงทุน   (61.25) (61.25) (61.25) (61.25)

บวก กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค�่ยุติธรรม 
ของเงินลงทุนเผื่อข�ย 109.65 (51.00)  109.65 (51.00)

รวมตร�ส�รทุน 346.80 109.65 59.76 61.49 406.56 171.14

รวมเงินลงทุน 346.80 109.65 59.76 61.49 406.56 171.14

บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) ต�มมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 กรกฎ�คม 2559 

มีมติเห็นชอบอนุมัติเพิ่มทุน บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) จำ�นวน 42.50 ล�้นหุ้น มูลค�่หุ้นละ  

3.00 บ�ท คิดเป็นจำ�นวนเงิน 127.50 ล้�นบ�ท โดย ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559 สวทช. ได้วัดมูลค�่เงินลงทุน 

เผื่อข�ย พบว่�เงินลงทุนตร�ส�รทุน มีมูลค�่จำ�นวน 346.80 ล�้นบ�ท กำ�ไรจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ยุติธรรมของ 
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เงินลงทุนเผื่อข�ย สำ�หรับปี 2559 จำ�นวน 109.65 ล�้นบ�ท (ปี 2558 เกิดข�ดทุนจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค�่ยุติธรรมของ 

เงินลงทุนเผื่อข�ย จำ�นวน 51.00 ล้�นบ�ท)

บริษัท เอทีเซร�มิกส์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 9 มีน�คม 2554 คณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

(กวทช.) ได้มีก�รประชุมครั้งที่ 2/2554 และมีมติอนุมัติให้เพิ่มก�รลงทุนในบริษัทเป็นจำ�นวน 14.70 ล้�นบ�ท ทำ�ให้ 

สวทช. มีสัดส่วนก�รลงทุนในบริษัท ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนรวม 30.00 ล้�นบ�ท โดยเมื่อวันที่ 23 มกร�คม 2555 

ได้มีก�รเรียกชำ�ระค�่หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 40 บ�ทจำ�นวน 147,000 หุ้น เป็นเงิน 5.88 ล้�นบ�ท ต�มมต ิ

ที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 19 กันย�ยน 2555 มีมติไม่รับข้อเสนอของผู้สนใจลงทุนซื้อหุ้น บริษัท เอ

ทีเซร�มิกส์ จำ�กัด ในส่วนที่ สวทช. ถือหุ้น และเห็นชอบให้เลิกบริษัทเพื่อดำ�เนินก�รเข้�สู่กระบวนก�รชำ�ระบัญชีและ

ดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 ตุล�คม 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท 

สวทช. จึงได้บันทึกก�รด้อยค�่เงินลงทุนหมดทั้งจำ�นวน 61.25 ล้�นบ�ท เมื่อผู้ชำ�ระบัญชีได้พิจ�รณ�แล้วปร�กฏว่�  

เงนิลงทุนหรือเงินค่�หุ้นของบริษัทได้ใช้เสร็จหมดแล้ว สินทรัพย์ไม่พอกับหน้ีสิน จึงได้ร้องขอให้ศ�ลมีคำ�ส่ังพิทักษ์ทรัพย์  

และพิพ�กษ�ให้บริษัทฯ ล้มละล�ย โดยศ�ลได้มีคำ�สั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดข�ด เมื่อวันที่ 30 พฤษภ�คม 2557 ทั้งนี้ 

ได้มีก�รประชุมเจ้�หนี้เมื่อวันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2558 และปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รของเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ 

โดยอยู่ระหว�่งทำ�คว�มเห็นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้เสนอต่อศ�ลเพื่อพิจ�รณ�ก�รแบ่งชำ�ระหนี้ต่อไป

บริษัท ที-เน็ต จำ�กัด ต�มมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงห�คม 2558 มีมติอนุมัติเห็นชอบก�ร

ข�ยหุ้นบริษัท ที-เน็ต จำ�กัด ที่ สวทช. ถืออยู่ทั้งหมดจำ�นวน 49,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ต�มเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้น 

กลุ่ม ข. เสนอม�ดังนี้

- งวดที่ 1 (เมื่อ สวทช. ได้รับอนุมัติก�รข�ยหุ้น) จำ�นวน 23,000 หุ้น ในร�ค�อ้�งอิงต�มมูลค่�ต�มบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

- งวดที่ 2 (ภ�ยในวันที่ 31 ธันว�คม 2559) จำ�นวน 26,000 หุ้น ในร�ค�อ้�งอิงต�มมูลค่�ต�มบัญชี ณ 

สิ้นเดือนก่อนหน�้ของวันที่ยื่นหนังสือขอซื้อหุ้นงวดที่ 2 แต่เป็นร�ค�ไม่ต่ำ�กว�่ร�ค�อ้�งอิงต�มมูลค่�

ต�มบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 หรือเทียบเท่�ในกรณีที่บริษัทฯ จ่�ยเงินปันผล

ทั้งน้ีร�ค�มูลค่�ต�มบัญชีท่ีใช้ซ้ือข�ยในแต่ละงวดจะต้องผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต โดยจำ�นวน 

หุ้นบริษัทฯ ที่ สวทช. จะข�ยให้แต่ละบุคคลที่ปร�กฏต�มร�ยชื่อในกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ให้เป็นไปต�มร�ยละเอียด

ที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. แจ้ง ก่อนก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยหุ้นในแต่ละงวด สำ�หรับก�รซื้อหุ้นงวดที่ 2 ให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. 

เป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รตรวจสอบบัญชี

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก�ยน 2558 สวทช. ได้ข�ยหุ้น บริษัท ที-เน็ต จำ�กัด งวดที่ 1 จำ�นวน 23,000 หุ้น ในร�ค�มูลค่�

ต�มบัญชี หุ้นละ 201.85 บ�ท จำ�นวน 4.64 ล้�นบ�ท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัท อินโนว� ไบโอเทคโนโลยี จำ�กัด ต�มมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงห�คม 2558 มีมติ

อนุมัติก�รข�ยหุ้นในส่วนของ สวทช. ทั้งหมดจำ�นวน 15,000 หุ้น ให้แก่น�งส�วธ�ร�รัชต์ ธ�ร�กุล ในร�ค�มูลค่�ต�ม

บัญชีจ�กงบก�รเงินที่ผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 คิดเป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น 

182,979.83 บ�ท โดย สวทช. ได้รับชำ�ระค่�หุ้นทั้งจำ�นวนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2558
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9. เงินลงทุนในหน่วยบริการ ประกอบด้วย

รายการ 2559 2558

1.  ศูนย์บริก�รปรึกษ�ก�รออกแบบและวิศวกรรม (DECC) 13.71 -

รวม 13.71 -

ศูนย์บริก�รปรึกษ�ก�รออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ต�มมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 15 มิถุน�ยน 

2558 รับทร�บก�รสิ้นสุดอ�ยุโครงก�รพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของศูนย์บริก�รออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ในวันที่ 

30 กันย�ยน 2558 และเปลี่ยนสถ�นะเป็นหน่วยบริก�รของ สวทช. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2558 เป็นต้นไป โดยได้รับ

อนุมัติจัดตั้งเป็นหน่วยบริก�รของ สวทช. ต�มบันทึกข้อคว�มที่ วท 5405.57.01/287/2558 ลงวันที่ 2 กรกฎ�คม 2558 

และได้รับอนุมัติจัดสรรทุนดำ�เนินก�รหน่วยบริก�รของ สวทช. ต�มบันทึกข้อคว�มที่ วท 5401.57.21/525/2558 ลงวัน

ที่ 16 ตุล�คม 2558

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย

2559 2558

ร�ค�ทุน

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 3,099.16 3,066.31 

เพิ่ม (ลด) ระหว่�งงวด

ซื้อ 7.76 12.66 

รับโอน 0.16 22.65 

โอนออก - (2.46)

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 3,107.08 3,099.16 

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 742.60 588.17 

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับงวด 155.69 154.43 

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 898.29 742.60 

ร�ค�ต�มบัญชี

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2,208.79 2,356.56 

ในระหว�่งปี 2559 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนของ สวทช. ได้รับโอนม�จ�กอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�ง จำ�นวน 0.16 

ล้�นบ�ท (หม�ยเหตุ 11)
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

2559 2558

ที่ดิน
อาคาร
และสิ่ง

ปลูกสร้าง
อุปกรณ์

ยาน 
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง

ทาง

อาคาร
ระหว่าง

ก่อสร้าง
รวม รวม

ร�ค�ทุน  

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 6.40 4,296.43 6,082.62 117.94 73.61 34.72 10,611.72 10,037.44 

เพิ่ม (ลด) ระหว�่งงวด

ซื้อสินทรัพย์ - 56.04 468.79 1.50 35.20 96.60 658.13 765.77 

รับบริจ�ค - - - - - - - 0.57 

รับโอน - 13.09 33.66 9.00 0.02 - 55.77 28.72 

โอนออก - (1.52) (51.30) (0.53) (46.14) (10.13) (109.62) (43.92)

บริจ�ค - - (16.21) - - - (16.21) (50.04)

จำ�หน่�ย - - (77.57) (0.05) - - (77.62) (115.88)

ขอคืนภ�ษีมูลค่�เพิ่ม - - - - - - - (10.94)

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 6.40 4,364.04 6,439.99 127.86 62.69 121.19 11,122.17 10,611.72 

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม  

ณ วันที่ 1 ตุล�คม - 2,422.78 4,809.35 68.37 - - 7,300.50 6,889.02 

เพิ่ม (ลด) ระหว�่งงวด

รับโอน - 0.42 0.95 - - - 1.37 -

โอนออก - (0.95) (51.20) (0.53) - - (52.68) -

บริจ�ค - - (16.21) - - - (16.21) (49.50)

จำ�หน่�ย - - (77.30) (0.05) - - (77.35) (115.81)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับงวด - 220.90 381.59 19.51 - - 622.00 576.79 

ณ วันที่ 30 กันย�ยน     - 2,643.15 5,047.18 87.30 - - 7,777.63 7,300.50 

ร�ค�ต�มบัญชี  

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559 6.40 1,720.89 1,392.81 40.56 62.69 121.19 3,344.54 -

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2558 6.40 1,873.65 1,273.27 49.57 73.61 34.72 - 3,311.22 

ในระหว่�งปี 2559 สวทช. ได้โอนอ�ค�รระหว่�งก่อสร้�งที่แล้วเสร็จในงวดทั้งสิ้น จำ�นวน 10.13 ล้�นบ�ท เป็นส่วน

ปรับปรุงอ�ค�รเพื่อก�รลงทุน จำ�นวน 0.16 ล้�นบ�ท (หม�ยเหตุ 10) เป็นส่วนปรับปรุงอ�ค�ร จำ�นวน 5.89 ล้�นบ�ท 

เป็นสิ่งปลูกสร้�ง จำ�นวน 4.08 ล้�นบ�ท

โอนสินทรัพย์ระหว่�งท�ง จำ�นวน 46.14 ล้�นบ�ท เป็นอุปกรณ์ จำ�นวน 31.88 ล้�นบ�ท เป็นส่วนปรับปรุงอ�ค�ร 

จำ�นวน 2.69 ล้�นบ�ท เป็นย�นพ�หนะ จำ�นวน 9.00 ล้�นบ�ท ไปบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำ�นวน 2.38 ล�้นบ�ท 

(หม�ยเหตุ 13) และเป็นค่�ใช้จ่�ย จำ�นวน 0.19 ล้�นบ�ท
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อุปกรณ์รับโอนม�จ�กส่วนปรับปรุงอ�ค�ร จำ�นวน 1.47 ล้�นบ�ท และรับโอนจ�กสินทรัพย์ระหว่�งท�ง จำ�นวน 32.19 

ล้�นบ�ท โอนออกเป็นส่วนปรับปรุงอ�ค�ร จำ�นวน 0.43 ล้�นบ�ท และเป็นค่�ใช้จ่�ย จำ�นวน 50.87 ล้�นบ�ท

โอนย�นพ�หนะ จำ�นวน 0.53 ล้�นบ�ท เป็นค่�ใช้จ�่ย

อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559 แสดงร�ค�ทุน จำ�นวน 4,364.04 ล้�นบ�ท ได้รวมอ�ค�รหอพัก

สหกรณ์ซึ่งมีร�ค�ทุน จำ�นวน 109.61 ล้�นบ�ท ซึ่ง สวทช. ได้รับรู้เป็นร�ยได้ม�แล้วจนถึงงวดปัจจุบันเป็นจำ�นวนเงิน

ทั้งสิ้น 53.69 ล้�นบ�ท คงเหลือมูลค�่สุทธิ ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559 จำ�นวน 55.92 ล้�นบ�ท (หม�ยเหตุ 17) โดย

อ�ค�รสหกรณ์ดังกล่�ว สวทช. ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอ�ค�รหอพักรวมทั้งส่วนควบของที่ดินจ�กสหกรณ์เมื่อวันที่ 20 

กุมภ�พันธ์ 2551 และรับรู้อ�ค�รดังกล่�วเป็นสินทรัพย์คู่กับหนี้สินในร�ยก�รร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�ครอก�รรับรู้ โดย

จะทยอยรับรู้เป็นร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�ค ต�มสัดส่วนของค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รที่ได้รับโอนต�มอ�ยุของสัญญ�เช่�

ที่ร�ชพัสดุ ซึ่งมีจำ�นวน 30 ปี และ จะสิ้นสุดอ�ยุสัญญ�เช่� ในวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2573 ซึ่งต�มบันทึกข้อตกลงโครงก�ร

ก่อสร้�งหอพักและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกภ�ยในอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิก�ยน 2548 

สวทช. อนุญ�ตให้สหกรณ์เป็นผู้ลงทุนก่อสร้�งตกแต่งอ�ค�รหอพักและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและเป็นผู้มีสิทธิใน 

ก�รจัดเก็บผลประโยชน์จ�กผู้ ใช้บริก�รตลอดระยะเวล�ที่ สวทช. มีสิทธิ์ใช้พื้นที่อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย โดย

ไม่คิดค่�ใช้จ่�ยใดๆ จ�กสหกรณ์ และได้โอนอ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�งออกเป็นอุปกรณ์ จำ�นวน 1.47 ล้�นบ�ท เป็นค่�

ใช้จ่�ย จำ�นวน 0.05 ล้�นบ�ท

12. สินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

2559 2558

อุปกรณ์ตาม
สัญญาเช่า

การเงิน

ยานพาหนะ
ตามสัญญา
เช่าการเงิน

รวม รวม

ร�ค�ทุน

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 187.68 12.69 200.37 191.42 

เพิ่ม (ลด) ระหว่�งงวด

ทำ�สัญญ�เพิ่ม 36.42 - 36.42 51.32 

สัญญ�สิ้นสุด (38.97) - (38.97) (42.37)

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 185.13 12.69 197.82 200.37 

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 99.73 5.12 104.85 94.89 

เพิ่ม (ลด) ระหว่�งงวด

สัญญ�สิ้นสุด (38.97) - (38.97) (42.37)

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับงวด 52.50 2.38 54.88 52.33 

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 113.26 7.50 120.76 104.85 

ร�ค�ต�มบัญชี

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559 71.87 5.19 77.06 -

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2558 87.95 7.57 - 96.52 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีดังนี้

2559 2558

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ร�ค�ทุน

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 331.32 315.03 

ซื้อเพิ่มในงวด 44.62 23.86 

รับโอน 2.38 24.62 

โอนออก (0.02) (0.02)

จำ�หน่�ย (18.11) (32.17)

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 360.19 331.32 

ค่�ตัดจำ�หน�่ยสะสม

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 268.41 269.92 

โอนออก (0.02) (0.02)

จำ�หน่�ย (18.11) (32.17)

ค่�ตัดจำ�หน่�ยในงวด 25.59 30.68 

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 275.87 268.41 

ร�ค�ต�มบัญชี ณ วันที่ 30 กันย�ยน 84.32 62.91 

ในระหว�่งปี 2559 สวทช. รับโอนสินทรัพย์ระหว่�งท�ง จำ�นวน 2.38 ล้�นบ�ท และโอนออกไปเป็นค่�ใช้จ่�ย  

0.02 ล้�นบ�ท (หม�ยเหตุ 11)

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2559 2558

เงินมัดจำ�และเงินประกัน 13.69 13.56 

ค่�วัสดุจ่�ยล่วงหน้� 12.11 1.82 

รวม 25.80 15.38 

15. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

2559 2558

เงินเพิ่มพิเศษ 260.64 248.57 

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ยอื่นๆ 63.28 42.00 

รวม 323.92 290.57 
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16. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2559 2558

เจ้�หนี้อื่น 50.66 37.85 

เงินรอรับรู้ 13.43 13.22 

เงินค้ำ�ประกันและเงินประกันผลง�น 0.88 0.82 

อื่นๆ 3.82 5.15 

รวม 68.79 57.04 

17. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ ประกอบด้วย

2559 2558

อ�ค�รสหกรณ์ 55.92 61.40 

อุปกรณ์ 9.44 12.99 

รวม 65.36 74.39 

18. หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

2559 2558

ณ วันที่ 1 ตุล�คม 673.53 640.49 

เพิ่ม (ลด) ระหว่�งงวด

ตั้งสำ�รองบำ�เหน็จพนักง�น 36.97 44.53 

ผลประโยชน์จ�่ยจริงระหว่�งงวด (15.32) (11.49)

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 695.18 673.53 

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559 สวทช. มีภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 695.18 ล้�นบ�ท เป็นเงิน

สำ�รองบำ�เหน็จพนักง�น ซึ่งคำ�นวณโดยเงินเดือน x ระยะเวล�ก�รทำ�ง�นถึงวันที่พนักง�นเกษียณอ�ยุ x (จำ�นวน 

ถัวเฉลี่ยพนักง�นที่ล�ออกระหว�่งปี / จำ�นวนคงเหลือพนักง�นถัวเฉลี่ยระหว่�งปี x 100)

ก�รคำ�นวณหนี้สินผลประโยชน์พนักง�นในลักษณะที่กล่�วข้�งต้นเกิดจ�ก สวทช. มีเพียงภ�ระผูกพันเงินบำ�เหน็จ

พนักง�นร�ยก�รเดียว และผู้บริห�ร สวทช. ค�ดว่�ก�รคำ�นวณดังกล�่วจะไม่มีผลแตกต่�งที่เป็นส�ระสำ�คัญห�กใช้วิธี

ก�รคำ�นวณต�มที่ม�ตรฐ�นก�รบัญชีได้กำ�หนด
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19. หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559 สวทช. มีสินทรัพย์สัญญ�เช่�ก�รเงิน เป็นอุปกรณ์จำ�นวน 185.13 ล�้นบ�ท และเป็นย�น

พ�หนะจำ�นวน 12.69 ล้�นบ�ท รวมทั้งสิ้น 197.82 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กอัตร�ดอกเบี้ยต�มนัยของสัญญ�ต่ำ�ม�ก สวทช. 

จึงปันส่วนจำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยเป็นเพียงร�ยก�รหนี้สิน และเมื่อสัญญ�สิ้นสุด สวทช. ต้องส่งมอบอุปกรณ์และย�น

พ�หนะคืนให้แก่ผู้ ให้เช�่ จำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ�่ย ณ วันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ดังนี้

2559 2558

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี 45.66 48.43 

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 31.40 47.09 

รวม 77.06 95.52 

20. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2559 2558

เงินมัดจำ� 30.78 27.28 

เงินค้ำ�ประกัน 21.64 19.02 

เงินสมน�คุณ 1.89 0.96 

รวม 54.31 47.26 

21. รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วย

2559 2558

งบดำ�เนินง�น 2,051.54 2,044.19 

งบบุคล�กร 1,030.37 973.13 

งบอุดหนุนเฉพ�ะกิจ - สิ่งก่อสร้�ง - 95.40 

รวม 3,081.91 3,112.72 

22. เงินอุดหนุนอื่น ประกอบด้วย

2559 2558

เงินอุดหนุนโครงก�รวิจัย 622.83 402.25 

หัก เงินเหลือจ่�ยส่งคืน (5.29) (1.03)

617.54 401.22 

เงินสนับสนุนก�รจัดประชุมสัมมน� 489.24 506.14 

รวม 1,106.78 907.36 



รายงานประจำาปี 2559

172

23. รายได้ค่าบริการ ประกอบด้วย

2559 2558

ร�ยได้จ�กก�รให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�และบริก�ร 227.85 111.25 

ร�ยได้จ�กคว�มร่วมมือรับจ้�งวิจัยพัฒน� 219.98 150.76 

ร�ยได้จ�กสิทธิประโยชน์ของง�นวิจัยและพัฒน� 27.64 29.76 

ร�ยได้ค�่ฝึกอบรมและสัมมน� 71.41 52.41 

ร�ยได้ค�่บริก�รสืบค้นและฐ�นข้อมูล - 0.05 

ร�ยได้จ�กก�รข�ยหนังสือ เอกส�ร คู่มือ และค�่สม�ชิกว�รส�ร 1.95 1.22 

ร�ยได้ค�่เช่�และบริก�ร 162.03 147.23 

ร�ยได้ค�่โฆษณ� 0.01 0.20 

รวม 710.87 492.88 

24. รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย

2559 2558

ร�ยได้ค�่ปรับ 7.10 12.57 

ร�ยได้เบ็ดเตล็ด 6.43 4.69 

ร�ยรับจ�กก�รรับบริจ�คพัสดุ 9.25 9.03 

กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สิน - 0.13 

หนี้สูญได้รับคืน 0.41 0.06 

เงินเหลือจ�่ยรับคืน 5.28 9.21 

รวม 28.47 35.69 

25. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

2559 2558

เงินเดือนและค�่จ้�ง 1,812.53 1,724.49 

เงินสวัสดิก�รพนักง�นและครอบครัว 337.89 317.47 

รวม 2,150.42 2,041.96 
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26. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย ประกอบด้วย

2559 2558

เงินอุดหนุนก�รวิจัย 394.99 338.89 

เงินสนับสนุนสถ�บันเครือข่�ย 84.70 73.76 

ทุนบัณฑิตศึกษ� 90.82 101.70 

เงินอุดหนุนอื่น ๆ 48.62 32.18 

ค่�จ้�งศึกษ� ค�่บริห�รง�น และผู้เชี่ยวช�ญ 95.49 69.59 

ค่�เบี้ยประชุมและค่�ตอบแทน 96.80 84.79 

รวม 811.42 700.91 

27. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ประกอบด้วย

2559 2558

ค่�เสื่อมร�ค� - อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน 155.70 154.43 

ค่�เสื่อมร�ค� - อ�ค�รและอุปกรณ์ 622.01 576.77 

ค่�เสื่อมร�ค� - สินทรัพย์สัญญ�เช่�ก�รเงิน 54.87 52.33 

รวมค่�เสื่อมร�ค� 832.58 783.53 

ค่�ตัดจำ�หน่�ย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 25.59 30.68 

รวม 858.17 814.21 
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28. ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย

2559 2558

ค่�ใช้จ�่ยในก�รเดินท�ง 103.77 92.82 

ค่�รับรองและพิธีก�ร 21.19 18.37 

ค่�เช่�สำ�นักง�น ค่�บริก�รเครือข่�ย ค่�เช่�อื่น 61.90 51.22 

ค่�ใช้จ�่ยในก�รซื้อลิขสิทธิ์และบริก�รข้อมูล 43.00 42.41 

ค่�ใช้จ�่ยบริห�รอ�ค�ร 188.18 183.50 

ค่�ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ� 73.28 65.52 

ค่�โฆษณ�และประช�สัมพันธ์ 64.46 52.91 

ค่�ใช้สอย 105.46 52.10 

ค่�วัสดุ 261.12 249.11 

ค่�ส�ธ�รณูปโภค 169.31 176.79 

ค่�ใช้จ�่ยในก�รฝึกอบรม ประชุม สัมมน�และนิทรรศก�ร 205.29 145.18 

ค่�สม�ชิก 1.21 1.33 

ค่�สอบบัญชี 1.52 0.97 

ค่�ใช้จ�่ยในก�รซื้อสินทรัพย์สำ�หรับโครงก�ร/ง�นบริก�ร 37.92 120.21

ส่วนเพิ่ม (ลด) จ�กเงินร่วมทุน (3.09) 8.81

หนี้สงสัยจะสูญ 1.03 3.85

ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ 0.14 -

ข�ดทุนจ�กก�รบริจ�คสินทรัพย์ 0.01 0.54

ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ 0.15 0.02

รวม 1,335.85 1,265.66
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29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 29.1 ภ�ระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559 สวทช. มีภ�ระผูกพันที่ไม่ได้รับรู้ ในงบก�รเงิน จำ�นวน 4,038.96 ล�้นบ�ท  

ร�ยละเอียดมี ดังนี้

1. ภ�ระผูกพันต�มงบลงทุน

- ง�นก่อสร้�ง 433.02

2. ภ�ระผูกพันต�มงบเงินอุดหนุน

- โครงก�รสนับสนุนก�รวิจัยพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ใน 4 กลุ่มง�น ดังนี้

1) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒน�คลัสเตอร์ ประกอบด้วย 940.05

- คลัสเตอร์เกษตรและอ�ห�ร 287.04

- คลัสเตอร์สุขภ�พและก�รแพทย์ 377.91

- คลัสเตอร์พลังง�นและสิ่งแวดล้อม 61.73

- คลัสเตอร์ทรัพย�กร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอก�ส 90.29

- คลัสเตอร์ Cross-cutting Technology 85.28

- คลัสเตอร์อุตส�หกรรมก�รผลิตและบริก�ร 37.80

2) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีฐ�น 374.66

3) กลุ่มโปรแกรมง�นต�มพันธกิจที่จำ�เป็น 1,298.68

4) กลุ่มบริห�รจัดก�รภ�ยใน 992.55

รวมภ�ระผูกพันต�มงบเงินอุดหนุน 3,605.94

รวมทั้งสิ้น 4,038.96

 29.2 สัญญ�เช�่ระยะย�ว

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559 สวทช. มีภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�ระยะย�ว ได้แก่ ก�รเช่�เครื่องคอมพิวเตอร์, 

เครื่อง Printer, เครื่องฉ�ย LCD, เครื่องถ่�ยเอกส�ร, เครื่องอัดตะกอน เป็นจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่�ยใน

อน�คต ดังนี้

2559 2558

ไม่เกิน 1 ปี 8.23 2.75 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4.06 0.64 

รวม 12.29 3.39 

29.3 หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น

สวทช. มีหนี้สินที่อ�จเกิดจ�กก�รถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งและคดีปกครอง ดังนี้

คดีแพ่ง

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559 สวทช. เป็นจำ�เลยในคดีแพ่ง 1 คดี ทุนทรัพย์รวมเป็นจำ�นวนเงิน 0.15 ล�้นบ�ท

คดีปกครอง 

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559 สวทช. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีจำ�นวน 2 คดี ทุนทรัพย์รวมเป็นจำ�นวนเงิน 10.64 ล้�นบ�ท
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