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สารจากประธานกรรมการ
นางอรรชกา สีบุญเรือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระทรวง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี

(วท.)
ดำ � เนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาลในการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม มุ่งเน้นตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 รวมถึง
ให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานเชิงบูรณาการระหว่าง
กระทรวง พร้อมทั้งนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาผู้ประกอบการทั้ง SMEs
และ Startup ให้สามารถสร้างขีดความสามารถใน
การผลิต พัฒนา ต่อยอด เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
โดยให้ความสำ�คัญกับอุตสาหกรรมศักยภาพ S-curve
ทั้งเก่าและใหม่ รวมถึงเร่งขับเคลื่อนการทำ�งานกับ
กลุ่มประชารัฐ (D1 และ D5) เพื่อให้เกิดผลงาน
ที่ชัดเจน ด้วยความเร็ว และมีผลงานเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดี
จะต้องสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ
ถึ งผลงานและตระหนั ก ถึง ความสำ � คัญ ของ วทน.
ที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคมและประชาชน
ในการดำ�เนินงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(สวทช.) เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ
สำ�คัญในการพัฒนา วทน. ของประเทศ โดยดำ�เนินงาน
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการวิจัย พัฒนา
และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ สำ � คั ญ ในสาขาที่ เ ป็ น
ความต้องการของประเทศ ซึ่งผลงานที่ผ่านมาของ
สวทช. แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นสร้างเสริมงานวิจัย
และพัฒนา จนเกิดการนำ�ไปประยุกต์ ใช้ทั้งในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนชนบทอย่าง
กว้างขวาง พร้อมทั้งส่งเสริมด้านการพัฒนากำ�ลัง
คน และโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในนามของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ความ
สำ�เร็จของ สวทช. ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับประเทศอย่างสม่�ำ เสมอ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า สวทช. จะทำ�หน้าที่เป็นเสาหลักทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งเป็น
กำ�ลังขับเคลือ่ นประเทศสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป

นางอรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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สารจากผู้อ�ำ นวยการ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ผู้อ�ำ นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(1 กรกฎาคม 2553 - 26 สิงหาคม 2559)

สวทช.

เป็ น องค์ ก รที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ การพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของ
ประเทศ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทำ�หน้าที่ด้านการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดความรู้สู่ภาค
เอกชน/ชุมชน พัฒนากำ�ลังคน และโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้าน วทน. ของประเทศ ในการส่งมอบผลงานด้าน วทน.
ที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้จริง สร้างผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก
ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีวัสดุ
สาขาเทคโนโลดิจิทัล และสาขาเทคโนโลยีนาโน รวม
ถึงเพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาคการ
ผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม
ปีงบประมาณ 2559 สวทช. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านและเติบโตพร้อมนำ�ผลงานและ
องค์ความรู้ที่สั่งสมมาตลอด เพื่อสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยจับมือกับ
องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน
ทุ ก กลุ่ ม สร้ า งสรรค์ ง านวิ จั ย สวทช. ดำ � เนิ น งาน
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใน
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก วทน.
ผ่ า นการพั ฒ นาผลงานวิ จั ย ที่ ส ามารถนำ � ไปใช้
ประโยชน์ ได้ ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์
รวมทั้งพัฒนากลไกสนับสนุนในด้านต่างๆ สร้างเสริม

ให้ เ กิ ด การวิ จั ย พั ฒ นา ออกแบบ และวิ ศ วกรรม
จนสามารถถ่ า ยทอดไปสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ พร้ อ ม
ส่ ง เสริ ม ด้ า นการพั ฒ นากำ � ลั ง คน และโครงสร้ า ง
พื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 สวทช. สามารถ
สร้ า งผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ กิ ด จาก
การนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 19,529 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 3.82 เท่าของค่าใช้จ่าย และสามารถ
ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การลงทุ น ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค
เกษตรกรรม จำ�นวน 11,407 ล้านบาท หรือคิดเป็น
2.49 เท่าของการลงทุนในปี 2554 (4,590 ล้านบาท)
ซึ่งบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ในแผนกลยุทธ์
สวทช. ฉบับที่ 5 (2555-2559)
ทั้งนี้ การดำ�เนินงานของ สวทช. สามารถสำ�เร็จได้
ตามเป้าหมาย ด้วยข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าจากคณะ
กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(กวทช.) และความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร
ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการศึ ก ษา
รวมทั้งความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้บริหาร และพนักงาน
ของ สวทช. ทุกคน ซึ่งเป็นข้อยืนยันถึงความตั้งใจ
ของ สวทช. ที่จะมีส่วนร่วมในการนำ�พาประเทศสู่
การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่้ง และยั่งยืน

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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สารจากผู้อ�ำ นวยการ
นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อ�ำ นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(27 สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน)

สวทช.

ดำ�เนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และ
วิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำ�ลังคน
และโครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปี ที่ 25 ซึ่ ง ถื อ เป็ น วาระแห่ ง การเปลี่ ย นผ่ า นสู่
ความท้าทายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งศตวรรษที่ 21 จากผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
ของ สวทช. ทั้งจากผลงานที่ถูกนำ�ไปต่อยอดเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และโจทย์จากอุตสาหกรรมที่ ได้รับ
การแก้ ไ ข ตลอดจนผลั ก ดั น โครงการสำ � คั ญ ใน
การเสริมสร้างและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั พัฒนา
และนวัตกรรม ไม่วา่ จะเป็นโครงการจากหิง้ สูห่ า้ ง งาน
Thailand Technology Show บัญชีนวัตกรรมไทย
รวมถึงการปรับปรุงระบบการรับรองภาษี 300 %
จนถึงการรับรองตนเองในการทำ�วิจยั ของภาคเอกชน
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา สวทช.
มีการพัฒนาและปรับปรุงการทำ�งานอย่างสม่ำ�เสมอ
และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
หนึ่งในกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นการทำ�งาน
ต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา ต่อเนื่อง
ไปถึ ง การถ่ า ยทอดและนำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง
พาณิ ชย์ รวมถึ ง การทำ �งานร่ ว มกั บหน่ วยงานและ

ภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้งานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐาน
สำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
นอกจากนี้ ก้าวต่อไป สวทช. จะต้องเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่ง สวทช. มี
ความจำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งเพิ่ ม ความสามารถ
ทางด้านการออกแบบและวิศวกรรม รวมถึงการทำ�งาน
ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีในการส่งเสริมให้ผลงาน
ออกไปสูก่ ารใช้ปรโยชน์ และเป็นส่วนสำ�คัญในการนำ�
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาเพื่อตอบ
โจทย์ประเทศ และเพือ่ ให้แน่ใจว่า สวทช. สามารถขับ
เคลือ่ นองค์กรให้เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
พร้อมกันนี้ขอขอบคุณบุคลากรของ สวทช. ทุกคนที่
ร่วมกันผลักดันการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมทั้งให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาและมุง่ มัน่ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
การดำ�เนินงานทุกระดับประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย
และสามารถสร้างผลงานที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้จริง
ก่อให้เกิดผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อ�ำ นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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บทสรุปผู้บริหาร

สวทช.

ดำ � เนิ น งานภายใต้ แ ผนกลยุ ท ธ์ สวทช.
ฉบับที่ 5 (ปี 2554-2559) สาระสำ�คัญ คือ ส่งเสริมให้
เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาค
การผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม และการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น จนเกิดเป็น
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมทีม่ องเห็นและรับรู้
ได้ชดั เจน นอกจากนี้ ยังมุง่ เน้นการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจัดการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และยก
ระดับความสามารถขององค์กร ทัง้ ด้านบุคลากร และ
โครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ สร้างผลงานทีส่ ามารถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ในปีงบประมาณ 2559 สวทช. มีผล
การดำ�เนินงานที่สำ�คัญโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำ�เนินงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี มีบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ

นานาชาติ ต าม Science Citation Index
Expanded (SCIE) 585 ฉบับ ยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 321 คำ�ขอ มีผลงานวิจยั และพัฒนาทีถ่ กู นำ�ไป
ใช้ประโยชน์ จำ�นวน 220 เรือ่ ง โดยมีหน่วยงาน ชุมชน
เอกชนที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ จำ�นวน 337 ราย มีการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) รวม 1,816 โครงการ สร้าง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำ�
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 19,500 ล้านบาท และ
ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม
จำ�นวน 11,400 ล้านบาท และร่วมผลักดันนโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับชาติ
ที่สำ�คัญ ได้แก่ การผลักดันมาตรการทางภาษี 300%
การผลักดันบัญชีนวัตกรรมไทย และการกระตุ้นการ
ลงทุน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนสนใจลงทุน
วิจัยและพัฒนามากขึ้น

ผลการดำ � เนิ น งานด้ า นพั ฒ นากำ � ลั ง คน

สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา
โท-เอก) รวม 666 ทุน ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้
ความสามารถ และเกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผ่ า นกิ จ กรรมวิ ช าการและค่ า ย
วิทยาศาสตร์ จำ�นวน 2,761 คน เพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ จากทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ให้มีคุณภาพศักยภาพตรงความ
ต้องการของภาคการผลิตและบริการ ผ่านกลไกการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำ�นวน 14,628 คน นอกจาก
นี้ ยั ง ดำ � เนิ น งานด้ า นการสร้ า งความตระหนั ก ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการจัดการประชุม
วิชาการ และผ่านการจัดการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้

บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนที่สนใจทำ�งานวิจัย
พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยและเขตอุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์
ประเทศไทย จำ�นวน 141 ราย คิดเป็นพืน้ ที่ 61,262.20
ตารางเมตร และให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบ
เทียบระดับมาตรฐานสากลแก่บคุ คลภายนอกทัง้ ทีอ่ ยู่
ภายในและภายนอกอุทยานฯ จำ�นวน 45,378 รายการ
ให้บริการฐานข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ สนับสนุนการทำ�งาน
วิจัยรวมทั้งสิ้น 307,081 รายการ

การใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งสิ้น 5,266 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 89 ของแผน (5,900 ล้านบาท) มีราย
ได้จากการดำ�เนินงาน ทั้งสิ้น 1,906 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 116 ของแผน (1,650 ล้านบาท) มีบุคลากร
ทั้งสิ้น 2,753 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิจัยและ
วิชาการ จำ�นวน 1,884 คน และบุคลากรที่ ไม่ใช่สาย
วิจัยและวิชาการ จำ�นวน 869 คน
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ข้อมูลเชิงปริมาณ

ผลการใช้จ่าย 5,266 ล้านบาท
7%

5,266
ล้านบาท

36%

ดำ�เนินงาน 3,031 ล้านบาท

57%

บุคลากร 1,875 ล้านบาท
ก่อสร้าง 360 ล้านบาท

รายได้จากการดำ�เนินงาน 1,906 ล้านบาท
8%

5%
อุดหนุนรับ 982 ล้านบาท
รับจ้าง/ร่วมวิจัย 332 ล้านบาท

11%

1,906
ล้านบาท

5%
2%

ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน์ 42 ล้านบาท

52%

บริการเทคนิค/วิชาการ 100 ล้านบาท
ฝึกอบรม/สัมมนา 201 ล้านบาท
ค่าเช่า/บริการสถานที่ 158 ล้านบาท

17%
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อื่นๆ 91 ล้านบาท

ข้อมูลเชิงปริมาณ

บุคลากร 2,753 คน
21%
34%

ปริญญาเอก 581 คน

2,753
คน

ปริญญาโท 1,226 คน
ปริญญาตรี 945 คน

45%

รางวัลและผลงาน
รางวัลทางวิชาการ 68 รางวัล
(นานาชาติ 23 รางวัล/ระดับชาติ 45 รางวัล)
ผลงานตีพิมพ์ ในวารสาร
นานาชาติ 585 ฉบับ
ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
321 คำ�ขอ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
220 เรื่อง 337 ราย
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วิจัยและพัฒนา

สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
สวทช.

มีภารกิจหลัก คือ ดำ�เนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อนำ�วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาประเทศ โดยดำ�เนินงานวิจัย พัฒนา และสนับสนุน
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ผ่านกลไกต่างๆ อาทิ ร่วมวิจยั
รับจ้างวิจยั ให้ค�ำ ปรึกษา และอนุญาตให้ ใช้สทิ ธิในผลงานวิจยั เพือ่ นำ�วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม าเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ น
ด้านเกษตรและอาหาร ด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม ด้านสุขภาพและการแพทย์
ด้านชุมชนชนบท และด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนำ�ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
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งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรและอาหาร
การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli
ในพืชตระกูลแตง
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตพืชตระกูลแตงและ

เมล็ดพันธุเ์ พือ่ ส่งออก แต่ดว้ ยโรคทีต่ ดิ มากับเมล็ดพันธุ์
นับเป็นปัญหาสำ�คัญในการส่งออก โดยเฉพะเชื้อ
Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ที่เป็นเชื้อ
แบคทีเรียสาเหตุของโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตง ซึง่
จะระบาดมากในแตงโม เมลอน และแคนตาลูป วิธกี าร
กำ � จั ด ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการจั ด การกั บ โรคผลเน่ า
คือ ต้องใช้เมล็ดที่ปลอดเชื้อเพาะปลูก และด้วยเชื้อ
ชนิดนี้สามารถถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ (seed
transmission) จึงต้องมีการตรวจรับรองการปลอด
เชื้อของเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะมีการส่งออก โดยจะทำ�
การตรวจทั้ ง ในแปลงปลู ก และสุ่ ม ตรวจเมล็ ด พั น ธุ์
ก่อนทีจ่ ะส่งออก ด้วยเหตุนฝี้ า่ ยบริหารคลัสเตอร์และ
โปรแกรมวิจัย (CPMO) สวทช. จึงให้การสนับสนุน
คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และไบโอเทค
สวทช. ในการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความ
จำ�เพาะต่อเชื้อ Aac เพื่อนำ�มาใช้กับวิธีการตรวจ

วินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีการแซนด์วิช อิไลซ่า
(sandwich ELISA) ซึง่ วิธนี มี้ ปี ระสิทธิภาพในการตรวจ
หาเชื้อ Aac ได้สูง และไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับเชื้ออื่น
ที่ก่อโรคในพืช วิธีการดังกล่าวมีจุดเด่น คือ สามารถ
ตรวจเชือ้ ในตัวอย่างพืชและเมล็ดพันธุ์ได้ โดยตรง โดย
ไม่ต้องผ่านการนำ�เมล็ดมาเพาะ และสามารถตรวจ
ได้ ค ราวละมากๆ ทั้ ง นี้ ใ นปี ง บประมาณ 2559 ได้
อนุญาตให้บริษทั เอกชนใช้สทิ ธิในผลงานวิจยั ดังกล่าว
ในเชิงพาณิชย์เพื่อการผลิตและจำ�หน่าย
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ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช
ปัญหาสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถ

ในการเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรของไทยคื อ
การระบาดของศัตรูพืชโดยเฉพาะแมลงศัตรูพืช ซึ่ง
สร้างความเสียหายโดยตรงต่อผลผลิตของเกษตรกร
และส่งผลกระทบต่อเนื่อง เมื่อเกษตรกรใช้สารเคมี
ป้ อ งกั น กำ � จั ด แมลงศั ต รู พื ช ฉี ด พ่ น จะทำ � ให้ ต้ น ทุ น
การผลิตสูงขึน้ จนอาจไม่คมุ้ ต่อการลงทุน จากแนวโน้ม
การใช้สารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดศัตรูพชื ทีม่ ากขึน้ ก่อให้เกิด
ปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิต นอกจากนั้นในเวที
การค้าโลกการกำ�หนดระดับของสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตทางการเกษตรทำ�ให้เป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อ
การส่งสินค้าไปจำ�หน่าย
ไวรัสเอ็นพีวี (Nuclear Polyhedrosis Virus: NPV)
เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคกับแมลงที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีความเฉพาะเจาะจงสูง ทำ�ลายเฉพาะหนอน
กระทู้หอม (หรือหนอนหนังเหนียวหรือหนอนเขียว)
ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชสำ�คัญ เอ็นพีวีผ่านการทดสอบ
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แล้วว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
ไม่มีพิษตกค้างบนพืช และได้รับการแนะนำ�ให้ ใช้ ใน
การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ เหมาะกับพืช
ประเภทหอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง แตงโม
พื ช ตระกู ล กะหล่ำ � ถั่ ว ลั น เตา ถั่ ว ฝั ก ยาว พริ ก
กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเทศ ถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด
ฝ้าย ดาวเรือง เบญจมาศ กุหลาบ และกล้วยไม้ เป็นต้น
เมื่ อ หนอนได้ รั บ เชื้ อ ไวรั ส เข้ า ไปจะตายภายใน
3-7 วั น ซึ่ ง เอ็ น พี วี ที่ ผ ลิ ต ได้ นั้ น แมลงศั ต รู พื ช จะ
สร้ า งความต้ า นทานได้ ช้ า กว่ า การใช้ ส ารฆ่ า แมลง
(ยั ง ไม่ พ บการดื้ อ ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ อ็ น พี วี ) มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงต่อแมลงศัตรูพชื จึงปลอดภัยต่อแมลง
ศัตรูธรรมชาติและแมลงที่มีประโยชน์ และสามารถ
นำ�ไปใช้ทดแทนสารเคมีก�ำ จัดแมลงได้ 100 เปอร์เซ็นต์
ปัจจุบันได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนใช้สิทธิในผลงาน
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เอ็นพีวีในเชิงพาณิชย์แล้ว

ไข่ออกแบบได้
ไข่เป็นอาหารพิเศษของโลก มีโปรตีน และสารอาหาร

ที่มีประโยชน์กับร่างกายสูง ไข่ไก่จะมีคุณภาพดีมาก
น้อยแค่ไหนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การเลีย้ งดู แม้จะให้อาหารดีๆ
แต่ไก่เป็นสัตว์ที่มีลำ�ไส้สั้น จึงมีปัญหาเรื่องการดูดซึม
ธาตุอาหาร นักวิจัยนาโนเทค สวทช. จึงวิจัยและ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ม าช่ ว ยให้ ก ารดู ด ซึ ม อาหารของ
ไก่ ดี ขึ้ น ทำ � ให้ ไ ด้ ไ ข่ ไ ก่ ที่ ส ดและมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น
“ไข่ออกแบบได้” เป็นนวัตกรรมการออกแบบไข่ไก่ ให้
มีโภชนาการและคุณภาพตามต้องการด้วยการพัฒนา
อาหารที่ ใช้เลี้ยงแม่ไก่ โดยทำ�การวิจัยและพัฒนา
สารสกัดสมุนไพรที่มีผลต่อค่าความสดของไข่ไก่ ซึ่ง
สารสกัดนีจ้ ะเป็นส่วนผสมหนึง่ ในอาหารไก่ เนือ่ งจาก
ไก่เป็นสัตว์ที่มีลำ�ไส้สั้นนักวิจัยจึงต้องคิดค้นระบบ
ช่วยนำ�ส่งสารออกฤทธิ์สู่อวัยวะเป้าหมายโดยตรง
ด้ ว ยการออกแบบเทคโนโลยี ก ารนำ � พา (Unique
Target Delivery System) พร้อมนำ�นวัตกรรมคีเล
ชันแร่ธาตุมาช่วยพัฒนา และนำ�พาสารออกฤทธิ์ ไป

สู่ระบบการทำ�งานของลำ�ไส้สัตว์ปีกโดยตรง ช่วย
ให้การย่อยและการดูดซึมธาตุอาหาร ของสัตว์ปีกมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น นักวิจัยใช้เทคโนโลยีนาโนแอน
แคปชู เ ลชั่ น ปรั บ ปรุ ง น้ำ � มั น โหระพา และน้ำ � มั น
ออริ ก าโนให้ มี ก ลิ่ น ลดลง ไม่ มี ก ลิ่ น ฉุ น เมื่ อ ผสม
ลงในน้ำ�ให้ ไก่กิน ช่วยทำ�ให้ ไก่กินอาหารได้ง่ายขึ้น
ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่มคี วามสดกว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์
มีคุณสมบัติตามลักษณะไข่ที่ ได้มาตรฐานเกรด AA
เช่น มีเปลือกไข่แข็งแรง ไข่ขาวเป็นวงชัดและเป็น
ไข่เสริมคุณค่าอาหาร 20-40 เปอร์เซ็นต์ ช่วยเพิ่ม
รายได้ ให้กับเกษตรกรอีกด้วย
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ActivePAKTM บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตผลสด
ทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. ภายใต้ โครงการวิจัยที่มุ่งผล

กระทบเชิงเศรษฐกิจระดับสูง (Giga Impact Initiative project หรือ GII project) ได้พัฒนาเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตผลสด (Active Bag) ที่มีการ
พัฒนาฟิล์มดัดแปลงสภาวะบรรยากาศแบบสมดุล
(Equilibrium Modified Atmosphere: EMA) ทําให้มี
สมบัติการผ่านของก๊าซและไอน้ำ�และสมบัติทางกลที่
เหมาะสมต่อการนําไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สําหรับยืด
อายุการเก็บรักษาผลิตผลสด ที่สามารถคงความสด
คุณค่า และรสชาติของผักให้สด อร่อย ได้นานสูงสุด
2-5 เท่า ปีงบประมาณ 2559 สวทช. และ บริษัท
เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จํากัด ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมดัง
กล่าวสู่การใช้งานจริงในภาคธุรกิจ โดยมีกลยุทธ์การ
สื่อสารความรู้ความเข้าใจการใช้บรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการและพฤติกรรมในการเลือกซื้อผัก
ของผู้บริโภค โดยใช้ถุงฟิล์มที่มีโลโก้ ActivePAKTM ที่
ตอบโจทย์ดา้ นคงความสดของผักและความใสของถุง
สําหรับบรรจุผกั สดทีจ่ ําหน่ายในท็อปส์ซเู ปอร์มาร์เก็ต
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ทีส่ ามารถเพิม่ ระยะเวลาการวางจําหน่ายบนชัน้ วางได้
นานขึน้ เฉลีย่ 7 – 8 วัน เมือ่ เทียบกับถุงพลาสติกทัว่ ไป
เจาะรูที่ใส่ผักได้เพียง 3 วัน ช่วยลดอัตราการสูญเสีย
ของผักได้รอ้ ยละ 20 เป็นการตอบโจทย์ความต้องการ
ผู้บริโภค พร้อมตอกย้ำ�จุดยืนของท็อปส์ที่เป็นผู้นำ�
ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ส่งความสดให้ผู้บริโภค

นวัตกรรม ActivePAK BPW
เอ็มเทค

สวทช. ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ส่ ง มอบเห็ ด หอมอร่ อ ยสดนานยิ่ ง ขึ้ น แก่ ผู้ บ ริ โ ภค
ด้วยบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ “ActivePAK BPW” ที่มี
เทคโนโลยี Equilibrium Modified Atmosphere
(EMA) สามารถสร้างสมดุลบรรยากาศภายในบรรจุ
ภัณฑ์ จึงคงความสด คุณค่า และรสชาติของเห็ดหอม
ให้สดอร่อย ได้นานสูงสุด 2-5 เท่า ทีมวิจัยเอ็มเทค
ได้ริเริ่มการพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำ�หรับ
ยืดอายุและรักษาคุณภาพผักผลไม้สดในประเทศไทย
มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี โดยมีการ
รับโจทย์จริงจากผู้ประกอบการผักและผลไม้สด มี
การพัฒนาและร่วมทดสอบกับภาคเอกชนอย่างต่อ
เนื่อง โดยฟิล์มบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ ActivePAK BPW
ได้มีการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ และร่วมทดสอบ
กับมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ ActivePAK
BPW สามารถตอบโจทย์ความต้องการยืดอายุเห็ด
หอมสดให้สดนานขึ้นกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิมที่เป็น

ถาดพลาสติกเจาะรูระบายอากาศ และยังเหมาะสม
กับสภาวะอุณหภูมทิ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลงในกระบวนการ
ขนส่งจากจังหวัดเชียงใหม่มายังกรุงเทพฯ จนได้บรรจุ
ภัณฑ์รุ่นใหม่ “ActivePAK BPW” ที่สามารถยืดอายุ
เห็ดหอมสดให้สดยาวนานถึง 10 วัน ซึ่งเดิมการใช้
ถาดพลาสติกเจาะรูสามารถเก็บเห็ดหอมได้เพียง 3
วันเท่านั้น นับเป็นการเพิ่มโอกาสในการจำ�หน่ายเห็ด
หอมสดจากเดิมที่เคยขายได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ให้สามารถส่งเห็ดหอมสดเข้ามาจำ�หน่าย
ในกรุงเทพฯ และในอนาคตมูลนิธิโครงการหลวงมี
แผนจะนำ�ถุงไปใช้กับเห็ดชนิดอื่นต่อไป ความร่วมมือ
ระหว่าง สวทช. และมูลนิธิโครงการหลวง ประสบ
ความสำ�เร็จสามารถต่อยอดงานวิจัยในห้องทดลอง
สู่การค้าพาณิชย์ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า เพิ่ม
โอกาส และยื ด ระยะเวลาการขายเห็ ด หอมสดให้
เกษตรกร
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ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรแบบพกพา (FAARMis)
FAARMis

เป็ น ผลงานวิ จั ย และพั ฒ นาของ
เนคเทค สวทช. ภายใต้ โครงการระบบขึ้นทะเบียน
เกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ สนับสนุนการเกษตรไทย
(ระยะที่ 2) FAARMis (ชื่ อ เดิ ม TAMIS) เป็ น
แอพพลิเคชันสำ�หรับใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วย
สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตแอนดรอยด์ ทีส่ ามารถเชือ่ มโยง
กับฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลของกรมการปกครอง
และฐานข้อมูลที่ดินของกรมที่ดิน สามารถใช้งาน
ร่ ว มกั บ เครื่ อ งอ่ า นบั ต รประจำ � ตั ว ประชาชนแบบ
สมาร์ทการ์ด และวาดขอบเขตเอกสารสิทธิ์ พร้อมวาด
แปลงกิจกรรมทางการเกษตรบนแผนทีก่ เู กิล (Google
maps) อีกทั้งมีระบบตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข
การขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร ปี พ.ศ. 2559 ในปี
งบประมาณ 2559 ในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล
คณะวิจัยเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูล
กิจกรรมการเกษตร ข้อมูลสมาชิกครัวเรือน และข้อมูล
การใช้ทด่ี นิ จากกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมประมง
เข้ามาที่ระบบคลาวด์ภาครัฐ ออกแบบและพัฒนา
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เว็บไซต์ www.faarmru.in.th ที่สามารถประมวลผล
ข้อมูลเกษตรกรขนาดใหญ่ และแสดงผลข้อมูลสถิติ
ในมุมมองต่างๆ บนเว็บไซต์ ได้ อาทิ สถิติตามเขต
พื้นที่ภูมิศาสตร์ เขตพื้นที่ชลประทาน การถือครอง
ที่ดิน พืชเศรษฐกิจที่ขึ้นทะเบียน (ข้าว ข้าวโพด อ้อย
มั น สำ � ปะหลั ง ยางพารา) ประเภทเอกสารสิ ท ธิ ท์ ี่
นำ�มาขึ้นทะเบียน เป็นต้น ในส่วนของการใช้งาน
แอปพลิเคชัน FAARMis เปลี่ยนชื่อแอปพลิเคชัน
จาก FAARM-TAMIS เป็น FAARMis ที่สามารถ
ดาวน์ โหลดได้จาก Play Store และถ่ายทอดความ
รู้การใช้งาน FAARMis ผ่านการจัดฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จำ�นวน
9 เขต (ชัยนาท ราชบุรี ระยอง ขอนแก่น สงขลา
เชียงใหม่ นครราชสีมา สุราษฎ์ธานี และพิษณุโลก)
จำ�นวน 1,049 ราย

ระบบบูรณาการข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก (What2Grow)
What2Grow เป็นผลงานวิจยั และพัฒนาภายใต้

โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร What2Grow เป็น
ระบบบูรณาการข้อมูลเกีย่ วกับการกำ�หนดพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
ที่เหมาะสมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน อาทิ ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลการผลิต ผลผลิต
สภาพพื้ น ดิ น ข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในการ
เพาะปลูก ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ด้านราคา แหล่ง
รั บ ซื้ อ และเครื่ อ งมื อ สร้ า งแบบจำ � ลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ขนาดใหญ่ เ พื่ อ สร้ า งโมเดลแนะนำ � พื ช ทดแทนให้
เกษตรกร สามารถวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นาเป็ น แบบ
จำ � ลองในการโซนนิ่ ง ภาคการเกษตรที่ เ หมาะสม
สามารถบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและบริหาร
ผลผลิ ต ได้ ดี ขึ้ น อั น เป็ น ผลให้ เ กษตรกรมี ร ายได้ ที่
สูงขึ้น ปีงบประมาณ 2559 คณะวิจัยได้พัฒนาระบบ
What2Grow เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ด้ า นการเกษตรในพื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วเพิ่ ม เติ ม จาก

จังหวัดนำ�ร่อง (กำ�แพงเพชร) อีก 16 จังหวัด ได้แก่
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครนายก นครปฐม ตรัง
สงขลา จันทบุรี เลย มุกดาหาร ขอนแก่น นครราชสีมา
ยโสธร ลำ�พูน พะเยา และเพชรบูรณ์ รวมทั้งบูรณา
การฐานข้อมูลจากทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นระบบ Agri-Map Online ที่สามารถ
แสดงผลเป็นแผนที่เกษตรครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก สำ�หรับใช้เป็นเครื่องมือ
บริหารจัดการการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม
ทุกพื้นที่ โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://
www.what2grow.in.th
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สัณฐานวิทยาของกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าในภาคเหนือ
ปั จ จั ย สำ � คั ญ ในการฟื้ น ฟู ป่ า โดยใช้ พ รรณไม้

ท้ อ งถิ่ น จำ � เป็ น ต้ อ งรวบรวมข้ อ มู ล นิ เวศวิ ท ยาของ
พรรณไม้ยืนต้นจำ�นวนมาก ทั้งการศึกษาชีพลักษณะ
วิทยา (Phenology) การศึกษาการงอกของเมล็ด
การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้าในเรือนเพาะชำ�
และในแปลงปลู ก ป่ า และการศึ ก ษาลั ก ษณะทาง
สัณฐานวิทยาของผลและเมล็ด ข้อมูลเหล่านี้ใช้ ใน
การวางแผนการเก็บเมล็ดและผลิตกล้าไม้ที่สำ�คัญ
ที่ ใ ช้ ในการคั ด เลื อ กพรรณไม้ สำ � หรั บ การฟื้ น ฟู ป่ า
อย่างไรก็ดีข้อมูลเหล่านี้ยังไม่สมบูรณ์ ยังขาดข้อมูล
สำ�คัญทางด้านสัณฐานวิทยาของต้นกล้า ดังนั้นฝ่าย
บริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) สวทช.
จึงสนับสนุนทุนวิจัยให้กับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ ดำ � เนิ น โครงการศึ ก ษาวิ จั ย และรวบรวม
ข้อมูลด้านนิเวศวิทยาของกล้าไม้ ในพื้นที่ภาคเหนือ
โดยเฉพาะลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของกล้ า ไม้ ให้ มี
ความสมบูรณ์ ในทุกด้าน เพื่อใช้สำ�หรับการคัดเลือก
เป็ น พรรณไม้ โครงสร้ า งในป่ า ทางภาคเหนื อ ของ
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ประเทศไทย ผลศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
ต้นกล้า จำ�นวน 119 ชนิด มีการบันทึก จัดทำ�รูปภาพ
ของต้นกล้าในแต่ละช่วงอายุแสดงการเจริญเติบโต
และรายละเอียดของต้นกล้า ซึ่งงานวิจัยในลักษณะ
นี้ถือว่าเป็นงานวิจัยบุกเบิกและเป็นองค์ความรู้ ใหม่
ที่ยังไม่มีการดำ�เนินงานมาก่อนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การระบุชนิดพรรณไม้ โดยใช้ต้นกล้ามี
ความสำ�คัญในการฟื้นฟูป่า และช่วยให้การฟื้นฟูป่า
ไม้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพราะบางครัง้ ในการสำ�รวจ
พรรณไม้ ในแปลงปลูกป่ามีชนิดพรรณไม้ที่ ไม่ได้ปลูก
กระจายเข้ามาในแปลงปลูกป่าด้วย ซึ่งลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของต้นกล้าไม้บางชนิดมีความแตกต่าง
กับต้นแม่อย่างสิน้ เชิง ถ้าไม่มขี อ้ มูลทางสัณฐานวิทยา
ต้นกล้าของพรรณไม้เหล่านั้นอาจทำ�ให้การจำ�แนก
ชนิดผิดพลาดได้

งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ซิลิกาแอโรเจลจากขี้เถ้าแกลบ
ประเทศไทยมีจ�ำ นวนผูผ้ ลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP)
ที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่ม
มากขึน้ โดยขีเ้ ถ้าแกลบทีเ่ ป็นส่วนเหลือจากการเผาไหม้
ของโรงไฟฟ้าถือเป็นวัตถุดบิ ทีม่ ศี กั ยภาพทางเศรษฐกิจ
ทีจ่ ะนำ�ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซลิ กิ าเป็นวัตถุดบิ
ซึ่ ง หนึ่ ง ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ วั ส ดุ จ ากซิ ลิ ก าที่ มี ค วาม
น่าสนใจคือ ซิลิกาแอโรเจล ที่เป็นวัสดุที่เป็นฉนวน
ความร้อนที่ดีที่สุด และเป็นวัสดุของแข็งที่มีความ
หนาแน่นน้อยที่สุด (มีน้ำ�หนักเบา) ดังนั้น สวทช.
โดยฝ่ า ยบริ ห ารจั ด การคลั ส เตอร์ แ ละโปรแกรม
วิจัย (CPMO) จึงสนับสนุนการศึกษาในโครงการ
ซิลิกาแอโรเจลจากขี้เถ้าแกลบ: ฉนวนกันความร้อน
เพื่ อ การประหยั ด พลั ง งาน ให้ กั บ คณะผู้ วิ จั ย จาก
สถาบั น นวั ต กรรมการเรี ย นรู้ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เพื่อสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลจากขี้เถ้าแกลบ และ
ประยุกต์ ใช้ซิลิกาแอโรเจลทำ�เป็นฉนวนกันความร้อน

โดยการวิ จั ย นี้ สั ง เคราะห์ ซิ ลิ ก าแอโรเจลออกมา
2 รูปแบบคือ เป็นแผ่นฉนวนความร้อนจากซิลกิ าแอโรเจล
(silica aerogel blanket) และซิลิกาแอโรเจลที่มี
ลักษณะเป็นผง (silica aerogel powder) ซึ่งสามารถ
นำ�ไปใช้กับงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้วิธีการ
ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น สามารถลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต
ซิลิกาแอโรเจลได้มากกว่า 10 เท่าของราคาขายใน
ต่างประเทศ และวัตถุดิบที่ ใช้ ในการผลิตสามารถ
หาได้ ใ นประเทศไทย และมี ป ริ ม าณเพี ย งพอและ
พร้ อ มใช้ สำ � หรั บ การผลิ ต ในระดั บ อุ ต สาหกรรม
ปีงบประมาณ 2559 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ซิลิกาแอโรเจลจากขี้เถ้าแกลบให้กับบริษัทเอกชน
จำ�นวน 3 ราย อีกทั้งทั้ง 3 บริษัทยังร่วมจัดตั้งโรงงาน
ต้นแบบเพือ่ ผลิตซิลกิ าแอโรเจลในระดับอุตสาหกรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย จากการดำ�เนินงาน
ดังกล่าวก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนเพิ่ม 2 ล้านบาท
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ปั๊มสูบน้ำ�พลังแสงอาทิตย์
เนคเทค

สวทช. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสูบน้ำ�
แบบประหยัด Solar Inverter Pump หรือปั๊มสูบน้ำ�
พลังแสงอาทิตย์ ด้วยระบบ Maximum Power Point
Tracking (MPPT) ช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการ
ใช้พลังงาน อินเวอร์เตอร์ปมั๊ น้�ำ ทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้ เพิม่ ระบบ
MPPT ที่มีความสามารถจัดการพลังงานแบบหาจุด
การถ่ายทอดพลังงานสูงสุดในแต่ละช่วงแสงเพื่อให้
ปั๊มน้ำ�ทำ�งานได้ดีที่สุดที่ความเข้มแสงหนึ่งๆ โดยตัว
อินเวอร์เตอร์ได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสม
ต่อการนำ�ไปใช้งานกลางแจ้งด้วยมีระบบป้องกันความ
เสียหายจากฟ้าผ่าการกันฝุน่ กันน้�ำ ตามมาตรฐาน IP55
อีกทัง้ ไม่จ�ำ เป็นต้องใช้รว่ มกับแบตเตอรี่ สามารถนำ�ไป
ขับมอเตอร์แบบ PSC ได้ตงั้ แต่ 0.5-3 แรงม้า และมีให้
เลือกใช้งานในท้องตลาดได้หลายรูปแบบหลายขนาด
ทัง้ กำ�ลังดูดหรือส่ง (Head) และอัตราการไหล (Flow)
ปั๊มสูบน้ำ�พลังแสงอาทิตย์ สามารถปั๊มน้ำ�จากแหล่ง
น้ำ�หลักเข้าสู่บ่อพักน้ำ�หรือคลองส่งน้ำ�ย่อยในพื้นที่ ที่

26

รายงานประจำ�ปี 2559

สายไฟฟ้าเข้าถึงได้ยาก รวมถึงแนวโน้มราคาน้ำ�มัน
สำ�หรับขับเคลือ่ นปัม๊ น้�ำ ทีส่ งู ขึน้ แผงโซล่าที่ใช้รว่ มกับ
อินเวอร์เตอร์นี้ใช้จำ�นวนแผงน้อยกว่าอินเวอร์เตอร์
ทั่วไปในท้องตลาด ทำ�ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของระบบ
ลงและการพัฒนาแผงโซล่ามีแนวโน้มของเทคโนโลยี
สูงขึ้นขนาดแผงเล็กลง และหากผลิตในปริมาณสูง
ต้นทุนก็จะลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้ ปั๊มสูบน้ำ�พลังแสง
อาทิตย์ได้นำ�มาทดสอบใช้งานในโครงการทำ�นา 1 ไร่
ได้เงิน 1 แสน ในพื้นที่อำ�เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ทีด่ �ำ เนินการโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และหอการค้าไทย เป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิต
แก่ เ กษตรกร ที่ ทำ � เกษตรกรรมในพื้ น ที่ ซึ่ ง จำ � เป็ น
ต้ อ งการผั น น้ำ � จากแหล่ ง น้ำ � หลั ก เข้ า สู่ บ่ อ พั ก น้ำ �
หรื อ เข้ า พื้ น ที่ เ พาะปลู ก โดยตรง นอกจากนี้ มี ก าร
อนุญาตให้บริษทั เอกชนใช้สทิ ธิในผลงานวิจยั ต้นแบบ
อิ น เวอร์ เ ตอร์ สำ � หรั บ ปั๊ ม น้ำ � จากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์
หลายกำ�ลังขับในเชิงพาณิชย์แล้ว จำ�นวน 2 บริษัท

ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน
เนคเทค สวทช. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) พัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูล
ระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety
Remote Monitoring System: DS–RMS) หรือระบบ
ตรวจสุขภาพเขื่อน ที่สามารถแจ้งเตือนและเฝ้าระวัง
เมื่อเกิดความผิดปกติ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน
ความมัน่ คงปลอดภัยของเขือ่ น กฟผ. 14 แห่งทัว่ ประเทศ
ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนพัฒนาให้สามารถสื่อสาร
ข้อมูลจากเครือ่ งมือวัดต่างๆ แบบอัตโนมัติ ทัง้ เครือ่ งมือ
วัดพฤติกรรมเขือ่ น แผ่นดินไหว และน้�ำ หลาก ทีต่ ดิ ตัง้
ไว้ทเี่ ขือ่ นและรอบอ่างเก็บน้�ำ ไปยังระบบคอมพิวเตอร์
แม่ ข่ า ยเพื่ อ นำ � ข้ อ มู ล เข้ า มาประมวลผลหาสถานะ
ความปลอดภัยเขื่อนด้วยระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ
(Expert system) ที่จะช่วยคาดการณ์สาเหตุของ
ความผิดปกติได้ โดยจะแจ้งสถานะความปลอดภัย
เขื่อนผ่านโปรแกรมในรูปแบบ Web Application
ทางหน้าจอเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งแจ้งเตือน

ผ่านทาง SMS และ E-mail ไปยังเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง
ทราบ หากพบความผิดปกติขนึ้ ผูร้ บั ผิดชอบจะสามารถ
ออกไปดำ�เนินการตรวจสอบและแก้ ไขได้ทันการณ์
พร้อมทั้งแจ้งผู้บริหารของ กฟผ. เพื่อสื่อสารให้แก่
สาธารณชนได้รับทราบ ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนที่
เกิ ด ขึ้ น จากการทำ � งานร่ ว มกั น นี้ เป็ น การปรั บ ปรุ ง
เทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม และสร้ า งอุ ป กรณ์ ใ หม่ เ สริ ม
พร้อมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มคี วามทันสมัย
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่ง
ที ม วิ จั ย และพั ฒ นาเชื่ อ มั่ น ว่ า ระบบจะสามารถ
ตอบสนองต่อการเฝ้าระวังและการตรวจสอบสุขภาพ
เขื่อนได้เป็นอย่างดี สามารถนำ�ไปปรับใช้กับเขื่อน
ขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน
ได้ ในอนาคต ทัง้ นี้ เนคเทค สวทช. ได้จดั พิธสี ง่ มอบระบบ
ตรวจสุขภาพเขือ่ นให้กบั กฟผ. เมือ่ วันที่ 27 กันยายน
2559 ณ สำ�นักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี
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ระบบตรวจวัดระดับตะกอนอัตโนมัติ
กระบวนการ ผลิ ต น้ำ � ประปาของการประปา

นครหลวง (กปน.) ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ
ซึ่ ง หนึ่ ง ในขั้ น ตอนที่ มี ค วามสำ � คั ญ ในการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพน้ำ� คือ การตรวจวัดปริมาณตะกอนจากถัง
น้�ำ ดิบทุกๆ 3 ชัว่ โมง โดยกระบวนการตรวจวัดปริมาณ
ตะกอนแต่ละครั้ง พนักงานจะต้องเดินทางไปยังถัง
น้ำ�ดิบเพื่อเปิดวาล์วน้ำ� แล้วทำ�การเก็บตัวอย่างน้ำ�ใน
แต่ละชั้น (5 ชั้น) ของถังน้ำ�ดิบไว้ ในกระบอก จากนั้น
รอประมาณ 5 นาที เพื่อให้น้ำ�ในกระบอกตกตะกอน
เสร็จแล้วจึงวัดปริมาณตะกอนโดยดูจากสเกลของ
กระบอก ทำ�ให้การตรวจวัดระดับตะกอนในถังน้ำ�ดิบ
ทั้งหมดใช้เวลามาก ด้วยเหตุนี้ เนคเทค สวทช. จึง
พัฒนาระบบตรวจวัดระดับตะกอนอัตโนมัติขึ้น เพื่อ
ช่วยให้กระบวนการตรวจวัดฯ มีความสะดวก ถูกต้อง
แม่นยำ� ลดต้นทุน และเวลา รวมทั้งลดอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับพนักงานสำ�หรับการตรวจวัดในเวลา
กลางคืน โดยระบบฯ สามารถเชื่อมต่อเพื่อรับคำ�สั่ง
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และส่งข้อมูลกับระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
ภายในของ กปน. และสามารถอ่านค่าตะกอนได้
แม่นยำ�เทียบเคียงได้กับวิธีที่ กปน. ใช้อยู่ในปัจจุบัน
(± ร้อยละ 3) สามารถบันทึกรูปภาพผลการตรวจสอบ
ได้เป็นเวลา 60 วัน และตัง้ เวลาในการเริม่ ตรวจสอบได้
สามารถใช้งานได้ ในสภาพการใช้งานจริง โดยใช้งาน
กลางแจ้งในโรงผลิตน้ำ�บางเขน และสามารใช้งาน
ได้ดีตรงตามความต้องการ อีกทั้งไม่ต้องทำ�การบำ�รุง
รักษาบ่อย การตรวจวัดระดับตะกอนสามารถตรวจวัด
ระดั บ ตะกอนได้ ทุ ก ๆ 1 ชั่ ว โมง ทำ � ให้ ก ารประปา
นครหลวงมี ข้ อ มู ล ตะกอนที่ ล ะเอี ย ดครบถ้ ว นมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้มีการวางแผนในการส่งเข้าประกวด
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ของการประปานครหลวง รวมถึง
กำ�ลังดำ�เนินการเพื่อขยายผลติดตั้งเครื่องตรวจวัด
ระดับตะกอนอัตโนมัติสำ�หรับถังน้ำ�ดิบอื่นๆ ต่อไป

เครื่องตรวจวัดเสียงน้�ำ รั่วแบบพกพา
น้ำ�สูญเสียเป็นปัญหาสำ�คัญในการบริหารการผลิต

และสู บ จ่ า ยน้ำ � ของหน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารน้ำ � ประปา
การลดน้ำ�สูญเสียมีหลายวิธี อาทิ การส่งเจ้าหน้าที่
ไปสำ�รวจพื้นที่ที่คาดว่ามีน้ำ�รั่ว โดยการฟังเสียงท่อ
น้ำ�รั่วใต้ผิวดิน ซึ่งจำ�เป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความ
เชี่ ย วชาญในการฟั ง เสี ย งและสามารถแยกแยะ
สัญญาณท่อรั่วได้ดี ปัญหาสำ�คัญคือ การถ่ายทอด
องค์ความรู้ไปยังบุคลากรอื่นนั้นทำ�ได้ยาก เนื่องจาก
ความเชี่ยวชาญการฟังและแยกแยะเสียงน้ำ�รั่วจะฝัง
ลึกในตัวบุคคล นอกจากนั้นเครื่องมือที่มีจำ�หน่ายอยู่
ในปัจจุบันเป็นเพียงเครื่องรับ ขยาย กรองสัญญาณ
เสียงน้ำ�รั่ว และแสดงผลเป็นความดังเท่านั้น ไม่มี
คุณลักษณะที่ช่วยตัดสินใจว่าเสียงที่ผู้ ใช้งานฟังอยู่
นั้นเป็นเสียงน้ำ�รั่วหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยเนคเทค
สวทช. จึงพัฒนาเครือ่ งตรวจวัดเสียงน้�ำ รัว่ แบบพกพา
ที่ทำ�หน้าที่ตรวจจับและวิเคราะห์เสียงน้ำ�รั่วของท่อ
จ่ายน้�ำ ใต้ดนิ ประกอบด้วยไมโครโฟนทีอ่ อกแบบพิเศษ
เพือ่ ตรวจจับเสียงทีผ่ วิ ดิน และโปรแกรมการวิเคราะห์

สเปกตรัมเชิงความถี่ และปัญญาประดิษฐ์ทำ�หน้าที่
วิเคราะห์สัญญาณเสียงและประเมินความน่าจะเป็น
ของเสียงน้�ำ รัว่ ทีท่ �ำ งานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา iPad เพือ่ ลดข้อจำ�กัดของการตรวจวัดแบบเดิม
เช่น ความล้าของประสาทหูและสมองมนุษย์เมื่อฟัง
เสียงต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นต้น จุดเด่นที่สำ�คัญ
คือ การอธิบายความแตกต่างของเสียงสามารถทำ�ได้
โดยการใช้แผนภาพแถบความถี่ ทำ�ให้การถ่ายทอด
ความรูเ้ กีย่ วกับการแยกแยะเสียงท่อรัว่ ให้กบั บุคลากร
อื่นเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเครื่อง
ตรวจวัดเสียงน้ำ�รั่วแบบพกพาสามารถตรวจจับเสียง
น้ำ�รั่วจากผิวดินหลายประเภท เช่น คอนกรีต ดิน
แอสฟัลท์ เป็นต้น โดยมีความถูกต้องและแม่นยำ�ใน
ระดับใกล้เคียงกับผูเ้ ชีย่ วชาญ (ความถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ 90) ทำ�ให้เพิม่ ความมัน่ ใจในการเปิดพืน้ ผิวเพือ่
การซ่อมบำ�รุง โดยเนคเทคได้ส่งมอบเครื่องตรวจวัด
เสียงน้ำ�รั่วแบบพกพา จำ�นวน 5 ชุด ให้กับการประปา
นครหลวง (กปน.) เรียบร้อยแล้ว
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งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและการแพทย์
สูตรครีมบำ�รุงผิวและเจลทำ�ความสะอาดผิวทีม่ อี นุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อม
เครื่องสำ�อางที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพร

เป็นทีน่ ยิ มของผูบ้ ริโภค เนือ่ งด้วยความเป็น “natural”
และ “green” สารสกัดมะขามป้อมเป็นสารสกัดที่มี
ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ ยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนส ลดการ
สร้างเม็ดสีเมลานิน ทำ�ให้ผิวขาวกระจ่างใส สารออก
ฤทธิด์ งั กล่าวคือ กรดเอลลาจิก เป็นสารทีส่ ลายตัวได้งา่ ย
และมีสมบัติความมีขั้วสูง (high polarity) สารเหล่านี้
จึงมีแนวโน้มเสือ่ มสลายได้งา่ ย และไม่ดดู ซึมเข้าสูช่ นั้
ผิวหนัง ดังนั้นการห่อหุ้มสารสำ�คัญอยู่ในถุงอนุภาค
ขนาดนาโนเมตร สามารถปกป้องสารสำ�คัญให้มคี วาม
คงตัวมากขึ้น และซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ดีขึ้น นักวิจัย
นาโนเทค สวทช. จึงวิจยั และพัฒนาอนุภาคนาโนไนโอโซม
กักเก็บสารสกัดมะขามป้อมด้วยเทคนิคนาโนแอน
แคปซูเลชั่น (nano-encapsulation) อนุภ าคนาโน
มะขามป้อมมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนสได้ดีกว่า
สารสกั ด มะขามป้ อ ม สามารถลดปริ ม าณการใช้
สารสกัดมะขามป้อมลงได้รอ้ ยละ 17.46 เพือ่ ให้ได้ผล
ในการต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสที่เท่ากัน ครีมบำ�รุงผิว
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และเจลล้างหน้าที่ผสมอนุภาคนาโนสารสกัดมะขาม
ป้อม ผ่านการทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัคร
200 คน และผ่านการทดสอบประสิทธิศกั ย์ (efficacy)
ในอาสาสมัคร 30 คน พบว่าไม่ท�ำ ให้เกิดการระคายเคือง
และการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมบำ�รุงผิวร่วมกับเจลล้างหน้า
ผสมอนุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อม ทำ�ให้ผิวขาว
กระจ่างใสขึ้น หลังจากการใช้ตั้งแต่ 2 ถึง 8 สัปดาห์
โดยค่าสีผิวในสัปดาห์ที่ 4 ขาวขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
คิดเป็นร้อยละ 8 จากค่าเริม่ ต้น และสามารถเพิม่ ความ
ชุ่มชื้นผิวได้สูงสุดหลังจากการใช้เป็นเวลา 6 สัปดาห์
โดยค่าความชุ่มชื้นผิวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.06 จากค่า
ความชุม่ ชืน้ ผิวในสัปดาห์เริม่ ต้น ผลงานวิจยั สูตรครีม
บำ�รุงผิวและเจลทำ�ความสะอาดผิวหนังที่มีอนุภาค
นาโนสารสกัดมะขามป้อมได้รบั ทุนวิจยั จากสำ�นักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมี
บริษัทเครื่องสำ�อางสนใจขอรับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อ
ผลิตจำ�หน่ายทางการค้าแล้ว จำ�นวน 2 ราย

สเปรย์นาโนอิมัลชั่นสมุนไพรไล่ยุง
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สำ�หรับป้องกันยุงซึ่งส่วนมาก

เป็นกลุม่ ของสารเคมีและสารสังเคราะห์ ซึง่ สารเหล่านัน้
มี ฤ ทธิ์ ไ ล่ ยุ่ ง ที่ ดี อย่ า งไรก็ ดี ยั ง มี ข้ อ ด้ อ ยในเรื่ อ ง
ของผลข้างเคียงที่อาจเกิดกับผู้บริโภค ดังนั้นสาร
ธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามามีบทบาท
กับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ สเปรย์นาโนอิมลั ชัน่ สมุนไพร
ไล่ยงุ เป็นผลงานวิจยั ทีน่ กั วิจยั นาโนเทค สวทช. พัฒนา
สูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ ไล่ยุงจากสารสกัดธรรมชาติ
ภายใต้การเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมัลชั่น และ
พั ฒ นาการป้ อ งกั น การระเหยและคุ ณ สมบั ติ ข อง
น้ำ�มันหอมระเหย ทำ�ให้ ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่
มีฤทธิ์ ไล่ยุงในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นแบบใส มีอนุภาค
อิมัลชั่นในระดับนาโนเมตรที่สามารถกักเก็บน้ำ�มัน
สารออกฤทธิ์และกลิ่นได้นานอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังช่วยปกป้องคุณสมบัติของน้ำ�มันหอมระเหย
ทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวที่ดี มีประสิทธิภาพ
ไล่ยุงอย่างน้อย 3.5-4.5 ชั่วโมง ในปีงบประมาณ

2559 ได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการผลิตสเปรย์ไล่ยงุ ที่ใช้
เทคโนโลยีนาโนอิมลั ชัน่ ให้บริษทั เอกชนเพือ่ ผลิตและ
จำ�หน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว จำ�นวน 3 บริษัท
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สารสกัดโปรตีนกาวไหม
โปรตีนกาวไหมหรือเซริซิน (Sericin) เป็นโปรตีนที่

เคลือบบนเส้นไหม หมอนไหมจะสร้างขึ้นมาเคลือบ
เส้ น ไหมเพื่ อ ให้ เ ส้ น ไหมเกาะตั ว เป็ น โครงสร้ า งรั ง
ไหม ในอุตสาหกรรมการผลิตเส้นไหม ผู้ผลิตจะสาว
เส้นไหม และลอกกาวไหมออกให้ ได้เส้นไหมนำ�ไป
ย้อมสี (ฟอกย้อม) ผลิตเป็นเส้นไหมพร้อมใช้งาน
ต่อไป ส่วนโปรตีนกาวไหมจะถูกกำ�จัดทิ้ง นักวิจัย
นาโนเทค สวทช. จึงพัฒนากรรมวิธีในการสกัดแยก
โปรตีนกาวไหม วัตถุดิบโปรตีนกาวไหม และโปรตีน
กาวไหมสายสั้น จากน้ำ�ต้มกาวไหมได้ โปรตีนกาวไหม
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพพร้อมใช้ และมีฤทธิท์ างเวชสำ�อางสูง โดย
ผ่านกรรมวิธีวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี และ
ฤทธิท์ างชีวภาพ ได้แก่ มีฤทธิเ์ ป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
ยับยั้งการทำ�งานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและเอนไซม์
อิลาสเทส ฤทธิก์ ระตุน้ การเจริญเติมโตของเซลล์ผวิ หนัง
รวมถึ ง การพั ฒ นาเป็ น ระบบนำ � ส่ ง โปรตี น กาวไหม
ระดับนาโนเมตรที่ยังคงสมบัติด้านเวชสำ�อาง เพิ่ม
การซึมซับ การกระจายตัว และความคงตัวทีด่ ขี นึ้ ทัง้ นี้
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ภายใต้ความร่วมมือกับสำ�นักงานพัฒนาเศษรฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้ต่อยอดร่วมพัฒนา
เป็นสูตรตำ�รับเซรั่มบำ�รุงผิวผสมอนุภาคนาโนโปรตีน
กาวไหม ที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยงาน
วิจัยนี้ ได้สร้างมูลค่าเพิ่มโปรตีนกาวไหมที่เหลือทิ้ง ให้
เกิดประโยชน์ โดยการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
การสกัด และนาโนเทคโนโลยีการผลิตอนุภาคห่อหุ้ม
ระดั บ นาโน และพร้ อ มถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการที่สนใจ

ระบบบำ�บัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมแอนนิเมชั่น
โรคอัมพาต อัมพฤกษ์ นับเป็นโรคที่คุกคามสุขภาพ

ของคนไทยอันดับต้นๆ การฟื้นฟูร่างกายทำ�ได้ด้วย
การกายภาพบำ�บัดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้าม
เนือ้ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถช่วยเหลือตัวเองและใช้ชวี ติ
ประจำ�วันได้ แต่เนื่องจากวิธีการบำ�บัดในปัจจุบันไม่มี
แรงจูงใจและใช้เวลานานจึงเห็นผล และเป็นการยาก
ลำ�บากที่ต้องเดินทางมารับการบำ�บัดที่โรงพยาบาลที่
มีอุปกรณ์จำ�กัด ดังนั้น สวทช. โดยฝ่ายบริหารจัดการ
คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) จึงสนับสนุน
ทุนวิจัยแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อวิจัยและ
พัฒนาระบบบำ�บัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมแอนนิเม
ชั่น (ฝึกฝน) โดยมีเทคโนโลยีหลัก 3 ส่วน คือ (1)
เซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหวของร่างกาย (2) เกมแอน
นิเมชัน่ ทีค่ วบคุมการเล่นโดยสัญญาณการเคลือ่ นไหว
ร่างกาย และ (3) ระบบติดตามผลการพัฒนาการ
ของผู้ป่วยจากการฝึก โดยประยุกต์ ใช้ Skate Board
สำ�หรับบำ�บัดส่วนแขนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ โดยเพิ่ม
อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนที่บนพื้นโต๊ะราบและการ

บีบมือ สัญญาณทัง้ 2 ถูกใช้เป็นคำ�สัง่ เพือ่ ควบคุมเกม
แอนนิเมชัน่ ทำ�งานบน Android Tablet และ Android
TV ระบบฝึกฝนนี้ใช้สำ�หรับบำ�บัดส่วนแขนของผู้ป่วย
อัมพฤกษ์ เน้นการให้ผปู้ ว่ ยสามารถนำ�กลับไปใช้บ�ำ บัด
ที่บ้าน ลดจำ�นวนการเดินทางมาโรงพยาบาล โดย
แพทย์สามารถติดตามการใช้ผ่านระบบ online เกม
ช่วยให้ผู้ป่วยบำ�บัดด้วยความเพลิดเพลินและเพิ่ม
จำ�นวนการฝึกก่อให้เกิดการบำ�บัดที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อีกทั้งมีการต่อยอดเพิ่มฟังก์ชั่น online เพื่อ
ให้ผปู้ ว่ ยได้มกี ารสนทนา และเป็นแรงผลักให้เกิดการ
หมั่นฝึกฝนกล้ามเนื้อด้วยความสนุกสนานจากเกมที่
พัฒนาขึ้น
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ชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย
แม้จ�ำ นวนผูป้ ว่ ยมาลาเรียในประเทศไทยจะลดลง แต่

ยังพบว่ามีผู้ป่วยซ้ำ�ในทุกปีและมีการระบาดของโรค
ในพื้นที่ทุรกันดารของประเทศ เชื้อก่อโรคมาลาเรีย
ที่ พ บในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ มี อ ยู่ ส องชนิ ด หาก
จำ�แนกชนิดของเชื้อได้ตั้งแต่แรกจะช่วยให้การเฝ้า
ระวังและการรักษาทำ�ได้ดีขึ้น เชื้อก่อโรคมาลาเรียที่
พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิดพลาสโมเดียม
ฟัลซิพารัม (Plasmodium falciparum) และพลาส
โมเดียม ไวแว็กซ์ (Plasmodium vivax) ซึง่ มีการระบาด
และความรุ น แรงของโรคมาลาเรี ย ที่ แ ตกต่ า งกั น
การจำ � แนกชนิ ด ของเชื้ อ จึ ง มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การ
รั ก ษา และเฝ้ า ระวั ง การระบาดในแต่ ล ะพื้ น ที่ เ ป็ น
อย่างมากคณะวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคนิค
LAMP-LFD (แลมป์-แอลเอฟดี) สำ�หรับตรวจหาเชื้อ
มาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม และพลาสโมเดียม
ไวแวกซ์ ในตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยโรคมาลาเรีย
ขึ้น โดยชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียนี้ มีความจำ�เพาะ
ในการตรวจเชื้อแต่ละชนิดสูงมาก จึงตรวจแยกเชื้อ
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มาลาเรียทั้งสองชนิดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ� ใช้งาน
ได้ง่าย ทราบผลเร็ว โดยไม่ต้องผ่านแล็บ หรือใช้
ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำ�ไปใช้ทดสอบใน
พื้นที่จริงที่มีการระบาดได้ทันที ซึ่งเทคนิคนี้ใช้เวลา
ในการตรวจเพียง 55 นาที ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพง และไม่จำ�เป็น
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งมีค่าความไว
(Sensitivity) และความจำ�เพาะ (Specificity) ต่อเชื้อ
มาลาเรียแต่ละชนิดสูงมาก โดยเทคนิค LAMP-LFD
สำ�หรับตรวจหาเชือ้ มาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม
และพลาสโมเดี ย ม ไวแวกซ์ ได้ มี ก ารยื่ น ขอจด
อนุสิทธิบัตรในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนแสวงหาผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการพัฒนาให้เป็นชุดตรวจสำ�เร็จรูปที่สะดวกต่อ
การใช้งานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งคณะวิจัยยังมีแผนงาน
ที่จะพัฒนาชุดตรวจสำ�หรับเชื้อมาลาเรียดื้อยาต่อไป
ในอนาคตอีกด้วย

ลูกตาเทียมไฮดรอกซีอาปาไทต์
ลูกตาเทียมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ผลิตจาก

ไฮดรอกซีอ าปาไทต์ (สารประกอบของแคลเซีย ม
ฟอสเฟตที่นิยมนำ�มาใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก) ที่
นำ�เข้าจากต่างประเทศซึง่ มีราคาสูงทำ�ให้ผปู้ ว่ ยยากไร้
ไม่สามารถเข้าถึงบริการและการรักษาได้ ด้วยเหตุนี้
คณะวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงนำ�ไฮดรอกซีอาปาไทต์
สังเคราะห์มาผลิตขึ้นรูปใช้เองภายในประเทศ ด้วย
เทคนิคการขึน้ รูปพรุนด้วยโพลีเมอร์ โฟมเป็นโครงร่าง
ของลูกตาเทียม จนได้ต้นแบบลูกตาเทียมไฮดรอก
ซีอาปาไทต์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตทิ างชีวภาพทีด่ แี ละปลอดภัย
โดยนำ�ไปใช้ทดสอบในผู้ป่วย จำ�นวน 10 รายที่โรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ปี 2554) พบว่าสามารถใช้
การได้ดี ไม่มีการติดเชื้อ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จาก
ผลดังกล่าวภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ข อความอนุ เ คราะห์
ให้เอ็มเทคผลิตลูกตาเทียมไฮดรอกซีอาปาไทต์ที่มี
ความพรุนตัวในช่วง 300-500 ไมโครเมตร เพื่อนำ�ไป
ใช้งานกับผูป้ ว่ ยยากไร้ไม่มเี งินในการรักษา โดยขนาด

ของลูกตาทีข่ อความอนุเคราะห์ ให้ผลิตมี 3 ขนาด คือ
16 18 และ 20 มิลลิเมตร ขนาดละ 25 ลูก ดังนั้น
คณะผูว้ จิ ยั จึงดำ�เนินการปรับปรุงลูกตาเทียมจนได้ขนาด
ของรูพรุนอยูใ่ นช่วงดังกล่าวโดยใช้เทคนิคการขึน้ รูปพรุน
ด้วยโพลีเมอร์โฟมเป็นโครงร่างของลูกตาเทียม โดยเพิม่
สารเติมแต่งไบโอกลาสเซรามิก และสารลดแรงตึงผิว
เพือ่ ช่วยเพิม่ ความแข็งแรงและเพิม่ ความพรุนตัวของ
วัสดุ คณะวิจยั ได้สง่ มอบลูกตาเทียมไฮดรอกซีอาปาไทต์
ให้กบั ภาควิชาฯ เรียบร้อยแล้ว ซึง่ ภาควิชาฯ มีหนังสือ
ขอบคุณและแจ้งว่าลูกตาเทียมที่ได้รบั ความอนุเคราะห์
นั้นมีลักษณะและคุณสมบัติเช่นเดียวกับลูกตาเทียม
ทีท่ �ำ จากปะการังทีผ่ ลิตและจำ�หน่ายโดยบริษทั ต่างชาติ
ซึ่งมีราคาสูง (ประมาณ 30,000 บาท) จึงถือได้ว่า
ผลจากการวิ จั ย และพั ฒ นาลู ก ตาเที ย มไฮดรอกซี อาปาไทต์สามารถช่วยทดแทนวัสดุทางการแพทย์
ได้เป็นอย่างดี
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งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ด้านชุมชนชนบท
การพิมพ์สกรีนผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
เนื่องจากในกระบวนการผลิตสิ่งทอก่อนการทอ

ผ้าจะต้องทำ�การย้อมสีเส้นด้าย เพื่อให้เกิดสีและ
ลวดลายที่สวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่จะย้อมเส้นด้ายด้วย
สีเคมี แต่ดว้ ยกลุม่ วิสาหกิจชุมชนตระหนักถึงอันตราย
ของสีเคมีตอ่ ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค และสิง่ แวดล้อม จึงเกิด
ความสนใจในการนำ�สีธรรมชาติมาใช้ยอ้ มแทน ทีมวิจยั
เอ็มเทค สวทช. นำ�องค์ความรู้กระบวนการย้อมและ
พิมพ์ (เส้นด้าย/ผ้า) ด้วยสีธรรมชาติมาถ่ายทอดแก่
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุง่ เจริญย้อมสีธรรมชาติ
ตำ�บลทุ่งโฮ้ง อำ�เมือง จังหวัดแพร่ เพื่อผลิตสิ่งทอ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (eco-textiles) และด้วย
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนฯ สนใจเพิม่ มูลค่าของผ้าหม้อห้อม
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ให้มีเอกลักษณ์และรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ทีมวิจัยจึงถ่ายทอดและอบรมการพิมพ์ผ้าฝ้ายด้วย
สีห้อมหรือครามจากธรรมชาติ จากการถ่ายทอดกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารก่อหม้อห้อมและการ
พิมพ์ผา้ ฝ้ายด้วยสีหอ้ มหรือคราม ทำ�ให้ได้ผา้ ฝ้ายพิมพ์
และย้อมสีธรรมชาติในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขิ้น
สามารถผลิตสินค้าทีม่ ลี วดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
กลุ่ม สวยงาม แตกต่างจากที่เคยทำ� และมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ผลิตผ้าหม้อ
ห้อมมัดย้อมและพิมพ์สกรีนในชื่อผลงาน “วงปี” ส่ง
ประกวดผลงานสร้างสรรค์ของชุมชนต้นแบบสืบสาน
มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 ที่จัดโดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม โดยได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบสืบสาน
มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประจำ�ปี 2559 ระดับดีเด่น

โลชั่นกันยุงนาโนและชีวภัณฑ์กำ�จัดลูกน้ำ�ยุงลายป้องกันไข้เลือดออกและ
ไวรัสซิก้า
กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าตั้งแต่ต้นปี 2559

ถึงปัจจุบนั ประเทศไทยมีผปู้ ว่ ยติดเชือ้ ไวรัสซิกาสะสม
279 ราย แม้จะอยูใ่ นภาวะควบคุมได้ แต่ดว้ ยความรุนแรง
ของเชือ้ ไวรัสซิกาประชาชนจึงต้องตืน่ ตัวและเฝ้าระวัง
โรคอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 สวทช.
ลงพื้ น ที่ ชุ ม ชมร่ ว มใจพั ฒ นา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ทำ �
กิจกรรมรณรงค์ “ยุงลาย พ่ายงานวิจัย” เดินรณรงค์
เคาะประตูบ้านเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึง
การป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้ ไวรัสซิก้ า โดย
นำ�ผลิตภัณฑ์วิจัยของ สวทช. และพันธมิตร จำ�นวน
500 ชุด มารณรงค์ฯ ได้แก่ “โลชั่นกันยุงนาโน” ที่
วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทค สวทช. ด้วยเทคโนโลยี
การกักเก็บทำ�ให้ได้นาโนอิมลั ชัน่ กักเก็บสารสังเคราะห์
ไอคาริดิน ที่ออกฤทธิ์ ไล่ยุงได้นานมากกว่า 6 ชั่วโมง
และป้ อ งกั น ยุ ง กั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยไม่
ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังของผู้ ใช้ ผ่านการ
ทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ โดยสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ “ชีวภัณฑ์ก�ำ จัดลูกน้�ำ
ยุงลาย” ที่ไบโอเทค สวทช. สนับสนุนคณะนักวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาชีวภัณฑ์ก�ำ จัดลูกน้�ำ ยุงลาย
จากแบคทีเรียบีทีไอ (Bacillus thuringiensis subsp.
israelensis) ที่ใช้ควบคุมและกำ�จัดลูกน้ำ�ยุงลายแทน
การใช้สารเคมี โดยแบคทีเรียจะมีฤทธิ์เป็นพิษอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับลูกน้ำ�ยุงลาย เมื่อลูกน้ำ�ยุงลายกิน
แบคทีเรียชนิดนี้เข้าไป จะทำ�ให้กระเพาะของลูกน้ำ�
ยุงลายรั่วและตายก่อนที่จะเจริญเป็นตัวเต็มวัย ซึ่ง
แบคทีเรียบีทีไอมีประสิทธิภาพกำ�จัดลูกน้ำ�ยุงลายได้
ภายใน 24 ชัว่ โมง ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก
(WHO) ให้ ใช้กำ�จัดลูกน้ำ�ยุงลายได้ มีความปลอดภัย
ต่อผู้ ใช้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และปลา ไม่สะสมใน
ร่างกายคน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งชีวภัณฑ์
กำ�จัดลูกน้ำ�ยุงลาย ได้ถ่ายทอดให้บริษัท เอกชนผลิต
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใต้ ชื่ อ “มอสคิ ล (Moskil)”
วางจำ�หน่ายในท้องตลาดแล้ว
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งานวิจยั และการใช้ประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ในระบบบำ�บัดน้�ำ เสีย
จาก การร่ ว มวิ จั ย และพั ฒ นาสารชี ว บำ � บั ด ภั ณ ฑ์
(Bioremediation Agent) ที่มีคุณสมบัติย่อยสลาย
น้ำ�มันปิโตรเลียม ระหว่าง ไบโอเทค สวทช. และ
บริษัท คีนน์ จำ�กัด ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจาก
ภาคอุตสาหกรรม ทีน่ �ำ ผลิตภัณฑ์ไปใช้บ�ำ บัดน้�ำ มัน ไขมัน
รวมทั้งสารอินทรีย์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตและ
บริการ อย่างไรก็ตามโรงงานและภาคอุตสาหกรรม
มีความต้องการใช้สารชีวบำ�บัดภัณฑ์ ในปริมาณที่สูง
และต่อเนือ่ ง ทำ�ให้เกิดค่าใช้จา่ ยในการขนส่งสารและ
บรรจุภัณฑ์ต่างๆ จึงนำ�ไปสู่การพัฒนาระบบการผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ง่าย สะดวก ทำ�ให้ผู้ประกอบการ
สามารถผลิ ต สารชี ว บำ � บั ด ภั ณ ฑ์ ใ ช้ ภ ายในสถาน
ประกอบการได้เอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
การขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าบริหารจัดการที่เกิด
ขึ้นในโรงงานได้ เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ในระบบ
บำ�บัดน้�ำ เสีย (Onsite Microbial Reactor: OMR) เป็น
ผลงานความร่วมมือระหว่าง ไบโอเทค สวทช.
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และบริษัท คีนน์ จำ�กัด สำ�หรับผลิตจุลินทรีย์เพื่อใช้
บำ�บัดน้ำ�เสีย มีระบบเติมอากาศและระบบจัดการน้ำ�
เข้า-ออกแบบอัตโนมัติ ใช้งานได้ง่าย สะดวก โดย
จุลินทรีย์ที่นำ�มาใช้ผ่านการคัดเลือกแล้วว่ามีความ
สามารถในการย่อยสลาย ทัง้ น้�ำ เสียปกติและน้�ำ เสียที่
มีน�้ำ มันหรือไขมันเป็นองค์ประกอบ เครือ่ ง OMR นีจ้ ะ
ใช้ระยะเวลาเลีย้ งเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ พียง 24 ชัว่ โมงเท่านัน้
ในเบือ้ งต้นได้มกี ารทดสอบเติมจุลนิ ทรียท์ ผี่ ลิตได้จาก
เครือ่ ง OMR นี้ ลงในบ่อบำ�บัดน้�ำ เสียแบบเติมอากาศ
พบว่าสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการบำ�บัดน้�ำ เสียให้
สามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยมีค่าตามเกณฑ์
มาตรฐานน้ำ�ทิ้งของกรมโรงงาน บริษัท คีนน์ จำ�กัด
ถือเป็นตัวอย่างธุรกิจชีวภาพยุคใหม่ที่มีการทำ�ธุรกิจ
จากฐานความรูท้ างเทคโนโลยีชวี ภาพ โดยร่วมวิจยั กับ
ไบโอเทค สวทช. มาเป็นเวลานานกว่า 6 ปี ปัจจุบัน
บริษัทได้รับสิทธิในเทคโนโลยีการผลิตเครื่อง OMR
เพื่อการพาณิชย์แล้ว

ถ้วยทนไฟอุณหภูมิสูงผลิตจากกากของเสียอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม
่ นผลิตภัณฑ์วสั ดุทนไฟทีส่ ามารถใช้งาน
เบ้าอะลูมนิ าเป็

ได้ทอี่ ณ
ุ หภูมสิ งู เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามสำ�คัญมากใน
กระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนสูงของอุตสาหกรรม
หลายชนิด เช่น เหล็ก เหล็กกล้า อัญมณี เครือ่ งประดับ
และแก้ ว เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บ้ า อะลู มิ น่ า
ยังต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศปีละจำ�นวนมาก และ
มีราคาแพง (500-1,000 บาท/ถ้วย) ซึง่ เป็นการสูญเสีย
เงินตราออกต่างประเทศเป็นจำ�นวนไม่นอ้ ยในแต่ละปี
ด้วยเหตุนี้ เอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาสูตรที่ ใช้ ใน
การผลิ ต ถ้ ว ยทนไฟที่ ส ามารถทนความร้ อ นได้ สู ง
ไม่น้อยกว่า 1,400-1,500 องศาเซลเซียส เพื่อนำ�ไป
ใช้งานสำ�หรับหลอมแก้ว หรืองานอื่นๆ ในลักษณะ
ใกล้เคียงกัน เป็นการผลิตถ้วยทนไฟที่มีเป้าหมาย
เพื่อทดแทนการนำ�เข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟ
ทีม่ อี ะลูมนิ า่ เป็นส่วนผสม นอกจากนีย้ งั มีเป้าหมายเพือ่
ช่วยเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาในการจัดการของเสีย
จากอุตสาหกรรมอะลูมเิ นียมในประเทศซึงมี
่ ปริมาณมาก

โดยส่งเสริมให้มีการนำ�มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิ ต ถ้ ว ยทนไฟอุ ณ หภู มิ สู ง ซึ่ ง จะช่ ว ยลดปริ ม าณ
การนำ�เข้าอะลูมนิ า่ สำ�หรับผูผ้ ลิตถ้วยทนไฟ และเพิม่ มูลค่า
ของเสียสำ�หรับผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอะลูมเิ นียม
ได้ ปีงบประมาณ 2559 ได้อนุญาตให้บริษัทเอกชน
ใช้สิทธิในผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ โดยถ้วยทนไฟที่
ผลิตจากกากของเสียอุตสาหกรรมอะลูมเิ นียมมีตน้ ทุน
วัตถุดิบ 6.12 บาท/กิโลกรัม ซึ่งถูกกว่าต้นทุนวัตถุดิบ
ของถ้วยอะลูมินา่ ในท้องตลาดถึงร้อยละ 85 มีความ
ทนต่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันที่ 200 องศา
เซลเซียส และนำ�ไปใช้งานได้ทอี่ ณ
ุ หภูมสิ งู โดยไม่แตก
ร้าว ยุบตัว หรือหลอมละลาย รวมทั้งสามารถขึ้นรูป
เป็นภาชนะหรือรูปร่างต่างๆ เพื่อนำ�ไปใช้งานอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกันได้อีกด้วย
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การปรับปรุงการผลิตยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว
นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ดำ�เนินโครงการพัฒนา

กระบวนการผลิตยาอมแก้ ไอตราตะขาบ 5 ตัว ซึ่ง
เกิดจากทีก่ ารผลิตของบริษทั ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ)
จำ�กัด เป็นรูปแบบดั้งเดิมอาศัยประสบการณ์แบบ
สมัยเก่า ไม่ได้นำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
ในการตรวจวิเคราะห์ โดยบริษัทฯ มีความห่วงใยและ
ใส่ใจในเรื่องความคงที่ของการผลิตและสรรพคุณยา
ให้มคี วามคงทีแ่ ละต้องการขยายกำ�ลังการผลิตมากขึน้
ซึ่งเป็นที่มาของความร่วมมือวิจัยกับไบโอเทค สวทช.
ทีเ่ ข้าไปช่วยพัฒนาตัง้ แต่กระบวนการตัง้ ต้นในการตรวจสอบ
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตว่ายังมีสารสำ�คัญของตัวยา
คงทีห่ รือไม่เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสม่�ำ เสมอ
ไบโอเทค สวทช. ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และฐาน
ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตทำ�ให้สามารถลดระยะเวลาการผลิต
ยาอมแก้ ไอจากเดิมที่ ใช้เวลาการผลิต 25-30 วัน
ลดเหลื อ 15-18 วั น ทำ � ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถเพิ่ ม
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ประสิทธิภาพการผลิตได้ เนื่องจากปัจจุบันกำ�ลังการ
ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด นอกจาก
นี้ยังช่วยให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความคงที่ทั้งใน
ด้านสารสำ�คัญหรือสารออกฤทธิท์ างยา ลักษณะเนือ้ ยา
รวมทั้งรสชาติของยา ทั้งนี้การร่วมมือกับไบโอเทค
สวทช. ช่วยให้ออเดอร์สินค้าของบริษัทฯ ที่ติดลบอยู่
ลดลง ทำ�ให้สามารถผลิตสินค้าตามปริมาณความ
ต้องการของตลาดได้มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
มีแผนที่จะพัฒนาการผลิตร่วมกับไบโอเทค สวทช.
เพือ่ พัฒนากรรมวิธใี ห้สามารถผลิตได้มากขึน้ เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาดต่อไปในอนาคต

โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอนาโน
นาโนเทค สวทช. ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา เปิดโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชัน้ สูงเพือ่ เพิม่ มูลค่าสิง่ ทอแห่งทีส่ อง ณ วิทยาลัยการ
อาชีพขอนแก่น อำ�เภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มขี ดี ความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น และยกระดับมาตรฐานสิ่งทอทั้งระบบ
นาโนเทค สวทช. เป็นหน่วยงานหลักในการนำ�ร่องเอา
เทคโนโลยีชนั้ สูงไปประยุกต์ ใช้ ให้เกิดประโยชน์ ในการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยนำ�นาโนเทคโนโลยี
เข้าไปเพิ่มคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ของสิ่งทอ เช่น ผ้า
มีกลิ่นหอม ผ้าไม่ยับ ผ้าต้านเชื้อแบคทีเรีย ผ้าสีสัน
คงทน สีไม่ซีดจาง หรือแม้แต่ผ้าที่ ไม่เปียกน้ำ� และ
ได้ดำ�เนินงานโครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับ
สิ่งทอไทย ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่ง
มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความสวยงามของผ้า
พื้นเมืองที่แตกต่างกัน จนสามารถสร้างรายได้ และ
เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมทัง้ ในและต่างประเทศ

โดยนาโนเทคโนโลยีนบั เป็นนวัตกรรมใหม่ทชี่ ว่ ยสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอของไทยได้เป็นอย่าง
ดี ส่งผลให้เกิดความต้องการของผูบ้ ริโภค การแข่งขัน
ทางการตลาด และการแข่งขันของอุตสาหกรรมใน
ประเทศ ทั้งนี้โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้น
สูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอนาโน ณ วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแก่น นับเป็นแห่งทีส่ องของประเทศ หลังจากเปิด
แห่งแรกไป ณ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดแพร่ ซึง่ ให้บริการ
เคลื อ บผ้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอแก่ ผู้ ป ระกอบการ
ในท้องถิน่ และในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ โดยนาโนเทค
สวทช. มีแผนงานทีจ่ ะขยายศูนย์เครือข่ายการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ มูลค่าสิง่ ทอพืน้ บ้านไปยังทุกภูมภิ าค
ของประเทศต่อไป
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ต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของรัฐบาล โดยได้รับการบรรจุในอุตสาหกรรมเดิม
ที่ มี ศั ก ยภาพคื อ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย
ใหม่ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้าในภูมิภาค เมื่อปี
2553 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มี
แนวคิดในการพัฒนารถยนต์นงั่ เป็นยานยนต์ไฟฟ้า จึง
ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยแก่ สวทช. เพื่อดำ�เนินการวิจัย
พัฒนาดัดแปลง และออกแบบชิ้นส่วนภายในรถยนต์
จากเครื่องยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ ไฟฟ้า จำ�นวน 2
คัน ซึง่ สวทช. ดำ�เนินการพัฒนาและดัดแปลงชิน้ ส่วน
สำ�คัญต่างๆ อาทิ มอเตอร์และไดร์ฟ การวางแบตเตอรี่
พร้ อ มระบบระบายอากาศ ระบบบริ ห ารจั ด การ
แบตเตอรีอ่ นิ เวอร์เตอร์ การออกแบบอีซยี ู ระบบ Drive
by wire การดัดแปลงตัวถังและการจัดวางอุปกรณ์
และติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเก็บข้อมูล จนกลายเป็น
รถยนต์ ไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบ และสามารถใช้ ในการ
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ขับเคลื่อนได้จริง รวมทั้งดำ�เนินการจดทะเบียนเป็น
รถยนต์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน
2559 ณ สำ�นักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี สวทช.
ได้ ส่ ง มอบต้ น แบบรถยนต์ ไ ฟฟ้ า จากการดั ด แปลง
รถยนต์ ใช้แล้ว จำ�นวน 1 คัน ให้แก่ กฟผ. เพื่อนำ�ไป
ใช้งาน และเก็บผลทดสอบสำ�หรับนำ�ไปปรับปรุงและ
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต จากความ
สำ�เร็จและความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่
ประเทศในการสร้าง และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
นักวิจัยไทยที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะ
กระตุน้ การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าทีช่ ว่ ยลดมลภาวะ และ
สร้างความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมให้กบั ประเทศต่อไป

เลนส์มิวอาย (MuEye)
นักวิจัยเนคเทค สวทช. คิดค้นและพัฒนาเลนส์

มิวอาย เลนส์ติดอุปกรณ์ถ่ายภาพขนาดพกพา ที่
สามารถเปลีย่ นสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตให้กลายเป็น
กล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ ได้ โดยเลนส์มิวอายทำ�จาก
โพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง ตัวเลนส์มีกำ�ลังขยาย
3 แบบ คือ 25, 50 และ 100 เท่า สามารถใช้งาน
ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง ในชุดอุปกรณ์มีฐาน
วางตัวอย่างที่ ไม่เพียงช่วยลดการสั่นไหวของวัตถุยัง
ประกอบด้วยแหล่งกำ�เนิดแสง แบตเตอรี่ และลูกบิด
หมุนปรับระยะวัตถุ จึงทำ�ให้งา่ ยต่อการใช้งาน เลนส์
มิวอายนับว่าเป็นผลงานวิจยั ชิน้ แรกจากห้องปฏิบตั กิ าร
วิจยั เทคโนโลยีโฟโตนิกส์ที่ได้รบั การสนับสนุนผ่านการ
ระดมทุน หรือ Crowdfunding โดยเป็นนวัตกรรมที่ได้
ยืน่ จดสิทธิบตั รการผลิต พร้อมให้ครู อาจารย์ นักเรียน
และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถนำ�ไปใช้เพื่อการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทดแทนกล้องจุลทรรศน์ที่มี
ราคาสูงในท้องตลาด ปัจจุบันเลนส์มิวอายออกแบบ
ให้มีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพให้กับกล้องที่

ติดมากับแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน โดยสามารถบันทึก
ภาพของวัตถุขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา ใช้เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา เรียนรู้
ถ่ายภาพเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
ได้ทุกที่ทุกเวลา
ทัง้ นี้ ได้มกี ารจัดตัง้ บริษทั มิวไอแซต จำ�กัด (MuISET)
โดยอดีตนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยี
โฟโทนิกส์ เพื่อขออนุญาตใช้สิทธิเลนส์มิวอาย ซึ่งถือ
ได้วา่ เป็น Startup แรกของเนคเทค สวทช. สำ�หรับ
แนวคิดในการริเริ่มธุรกิจ ที่ ได้รับการสนับสนุนจาก
เนคเทคและผู้ถือหุ้นจากภาคเอกชน เพื่อนำ�สินค้า
เชิงนวัตกรรม ที่สามารถพัฒนาต่อยอดและทำ�ตลาด
ได้ ต รงกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายสู่ ต ลาดทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ เลนส์มิวอายจึงนับเป็นการนำ�ผล
งานจากห้องวิจัยสู่การริเริ่มแนวคิดเชิงธุรกิจบ่มเพาะ
Startup ด้วยต้นทุนทางปัญญานำ�ร่องสร้างธุรกิจจาก
งานวิจัย
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สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี

ยกระดับผู้ประกอบการ
เพื่ออุตสาหกรรมไทยที่ยั่งยืน
สวทช.

มีบริการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีให้
สามารถจัดตั้งธุรกิจ และดำ�เนินธุรกิจให้อยู่รอดโดยผ่านกลไกต่างๆ อาทิ การให้
คำ�ปรึกษาและแก้ ไขปัญหาอุตสาหกรรม การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี สิทธิประโยชน์ด้านภาษี บัญชีนวัตกรรม
ไทย และการต่อยอดงานวิจัยสู่ตลาด เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
SMEs มีบทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

และมีบทบาทสำ�คัญในการสร้างให้เกิดการกระจายรายได้แก่ภาคประชาชนผ่าน
การจ้างงาน การพัฒนาให้ SMEs มีความเข้มแข็งและมีขดี ความสามารถสูงขึน้ จำ�เป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ ในการผลิต
และบริการ สวทช. จึงดำ�เนินการสนับสนุน SMEs ผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP)
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้มขี ดี ความสามารถทางเทคโนโลยีทสี่ งู ขึน้ นวัตกรรม
และการส่งออกเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการนำ�ผลงานวิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศมาก่อให้เกิดกระบวนการการผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ ใหม่ในตลาด
สวทช. โดย ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ ในการเข้าร่วม
ดำ�เนินงานในรูปแบบเครือข่าย เพือ่ ให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมภิ าคของประเทศไทย
ITAP มีเครือข่าย จำ�นวน 14 เครือข่าย และที่ปรึกษาเทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ให้บริการจำ�นวน 93 คน การให้บริการของ ITAP ประกอบด้วย
บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ
วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัด
ฝึกอบรมและสัมนาวิชาการ เสาะหาเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ และบริการ
จับคู่เจรจาธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ การสนับสนุนค่าตอบแทนผู้
เชีย่ วชาญในการวินจิ ฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุนค่า
ใช้จา่ ยในการดำ�เนินโครงการบางส่วน
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“

ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่าการดำ�เนินงาน
ของ ITAP จากการลงทุนของภาคเอกชน 1 บาท ก่อให้เกิด
ผลกระทบ 7.64 บาท ที่การลงทุนภาครัฐ : เอกชน คิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 20 : 80

”

ปีงบประมาณ 2559 ITAP พัฒนาเทคโนโลยีของ SMEs อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาค
ของประเทศ จำ�นวน 1,621 โครงการ (ต่อเนื่อง 580 โครงการ และใหม่ 1,032
โครงการ) และดำ�เนินการแล้วเสร็จ 204 โครงการ ก่อให้เกิดการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา 523 ล้านบาท และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรญฐกิจและสังคม 2,199
ล้านบาท ในจำ�นวนโครงการทัง้ หมดเป็นการให้ค�ำ ปรึกษาเชิงลึก 1,001 โครงการ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต (ร้อยละ 39) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(ร้อยละ 26) ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ ITAP ให้การสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด (ร้อยละ 37) ลำ�ดับถัดไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตร
(ร้อยละ 20) และอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ (ร้อยละ 7) โดยมีตัวอย่าง
การดำ�เนินงาน ดังนี้
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การพัฒนาเอนไซม์ฟอกสีเมลานิน
ในการลดสีในเส้นผม
ผู้เชี่ยวชาญจากไบโอเทค สวทช. ให้คำ�ปรึกษาผ่าน

กลไกของ ITAP ในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระดับ
ห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) เพื่อคัดเลือกเชื้อราที่
เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เพื่อฟอกสีเมลานีนใน
เส้นผม ด้วยการศึกษาสูตรอาหารสภาวะการเลีย้ งเชือ้
ที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ การศึกษาสภาวะใน
การย่อยเมลานีน และการทดสอบประสิทธิภาพของ
เอนไซม์ที่ย่อยสลายเมลานีนที่ผลิตได้จากการฟอกสี
ผม จนผูป้ ระกอบการได้ตน้ แบบกระบวนการผลิตสูตร
อาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อราสำ�หรับการผลิต
เอนไซม์ที่ใช้ยอ่ ยสลายเมลานินในเส้นผม และได้เชือ้
ราทีม่ คี วามสามารถในการผลิตเอนไซม์เพือ่ ย่อยสลาย
เมลานินในเส้นผมแทนการใช้สารเคมีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าลงทุน 1,233,710 บาท

การพัฒนาเตาอบรมควัน
ยางพาราแบบประหยัดพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
ผู้เชี่ยวชาญจาก สวทช. ให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ผลิตยาง

แผ่นรมควัน ที่ประสบปัญหาการแห้งของแผ่นยาง
ที่ ไม่สม่ำ�เสมอ เนื่องจากความร้อนที่เข้าสู่ห้องอบ
กระจายตัวไม่สม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ยางแผ่นรมควันที่ ได้มี
คุณภาพต่ำ� และใช้เวลานานในการอบยางแต่ละครั้ง
ส่งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตยางแผ่นรมควันสูงขึน้ ผ่าน
กลไกของ ITAP ในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบ
เตาอบรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงานแบบ
ใช้ท่อส่งลมร้อนประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มกำ�ลังการ
ผลิตและคุณภาพของยางแผ่นรมควัน และลดต้นทุน
ส่งผลให้ผผู้ ลิตยางแผ่นรมควันมีรายได้เพิม่ ขึน้ ก่อให้
เกิดมูลค่าลงทุน 1,195,000 บาท
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การออกแบบพัดลมระบาย
ความร้อนหม้อน้ำ�จักรยานยนต์
ผู้เชี่ยวชาญจากเอ็มเทค สวทช. ให้คำ�ปรึกษาผ่าน

กลไกของ ITAP ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หม้อน้ำ�
รถจักรยานยนต์พร้อมชุดพัดลมระบายความร้อนใน
ตัว ที่คงคุณสมบัติด้านความเร็วรอบ อัตราการไหล
ของอากาศ และความดันทีเ่ หมาะสมตามทฤษฎี Fan’s
Law ส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตและจำ�หน่ายชิ้น
ส่วนและอุปกรณ์เสริมสำ�หรับยานยนต์ได้เรียนรู้หลัก
การออกแบบ และได้พัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำ�
จักรยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของ
ลูกค้า ตลอดจนสามารถเจรจาการค้ากับลูกค้ารายใหม่
ได้สำ�เร็จ ก่อให้เกิดมูลค่าลงทุน 624,238 บาท
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การออกแบบระบบผลิตก๊าซ
เชื้อเพลิงด้วยเตาแก๊สซิไฟเออร์
เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Organic
Rankine Cycle (ORC)
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี ให้คำ�ปรึกษาผ่านกลไกของ ITAP สวทช. ใน
การออกแบบระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงด้วยเตาแก๊ส
ซิ ไ ฟเออร์ เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยระบบ ORC จนผู้
ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าสามารถนำ�ข้อมูล
การออกแบบระบบดังกล่าวไปสร้างเป็นต้นกำ�ลังผลิต
ความร้อนเพือ่ ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ ORC ขนาดกำ�ลัง
การผลิตไฟฟ้า 100 กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้
ประกอบการสามารถสร้างระบบผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงได้
เองโดยไม่จำ�เป็นต้องซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
นอกจากนีผ้ ลจากการดำ�เนินงานสามารถนำ�ไปใช้ขยาย
ผลสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลให้แก่ชุมชน สร้างรายได้ ให้
กับชุมชุน และเกิดความร่วมมืออย่างยัง่ ยืนระหว่างชุมชน
และผูป้ ระกอบการโรงไฟฟ้าต่อไป จากการดำ�เนินงาน
ดังกล่าวก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 746,750 บาท

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์
สกรีนด้วยสีธรรมชาติ

การออกแบบแท่นกลับรถพอเพียง

ผู้เชี่ยวชาญจากเอ็มเทค สวทช. พัฒนาสีธรรมชาติ

ผูเ้ ชีย่ วชาญจากศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและ

ให้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะต่ อ การพิ ม พ์ บ นผ้ า ทอแทน
การใช้สีเคมี ด้วยการคิดค้นวิธีการเตรียมสีให้อยู่ใน
รูปสารละลายเข้มข้นหรือผงพร้อมใช้ ทำ�ให้บริษัท
ผู้ผลิตสิ่งทอ จำ�นวน 2 บริษัท สามารถประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนด้วยสีธรรมชาติดังกล่าว
กับการออกแบบสินค้าของบริษัท จนสามารถพัฒนา
สินค้าได้ 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋าชุดเครื่องเขียน
กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพายข้าง และกระเป๋าสะพาย
แบบผู้หญิง ก่อให้เกิดการลงทุน 565,000 บาท

วิศวกรรม (DECC) สวทช. ให้ค�ำ ปรึกษาผ่านกลไกของ
iTAP ในการออกแบบเครื่องกลับรถที่ใช้หลักการด้าน
วิศวกรรมเข้าไปช่วยในการออกแบบ จนผูป้ ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แบบร่างทางวิศวกรรม
แท่นกลับรถพอเพียงที่มีความแข็งแรง มีระบบกลไก
แมคคานิค ที่สามารถใช้งานได้กับรถ 4 ล้อ รวมทั้ง
ได้แบบจำ�ลองแท่นกลับรถขนาด 1:8 เพื่อใช้สำ�หรับ
ทดสอบฟังก์ชนั การทำ�งาน จากการดำ�เนินงานดังกล่าว
เป็ น การสร้ า งนวั ต กรรมใหม่ ซึ่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม โอกาส
ในการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการ ก่อให้เกิด
มูลค่าลงทุน 508,250 บาท
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การพัฒนาแป้งผสมสำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ปลอดกลูเตน
กลู เ ตน

(gluten) เป็ น ส่ ว นประกอบสำ � คั ญ ใน
ขนมปังจากแป้งสาลีทที่ �ำ ให้ขนมปังขึน้ ฟู อย่างไรก็ตาม
ผู้ บ ริ โ ภคจำ � นวนหลายล้ า นคนทั่ ว โลกมี อ าการแพ้
สารกลูเตน ผู้เชี่ยวชาญจากไบโอเทค สวทช. จึงให้
คำ � ปรึ ก ษาผ่ า นกลไกของ ITAP แก่ บ ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต
แป้ ง ข้ า วเจ้ า และแป้ ง ข้ า วเหนี ย ว เพื่ อ พั ฒ นาแป้ ง
อเนกประสงค์ปลอดกลูเตนที่มีลักษณะเทียบเคียง
แป้งสาลี จนผูป้ ระกอบการสามารถพัฒนาสูตรแป้งผสม
ปราศจากกลูเตนประเภทวาฟเฟิล แพนเค้ก และแป้ง
อเนกประสงค์ทปี่ ราศจากกลูเตนให้เป็นทีย่ อมรับของ
ผูบ้ ริโภคได้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวก่อให้เกิด
มูลค่าการลงทุน 428,000 บาท
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่น
นาโนพาร์ทิเคิลรูปแบบสเปรย์น�้ำ
ใสจากผงไหม
ผู้เชี่ยวชาญจากนาโนเทค สวทช. ให้คำ�ปรึกษาผ่าน

กลไกของ ITAP และดำ�เนินการพัฒนาสูตรตำ�รับโลชัน่
นาโนพาร์ทเิ คิลในรูปแบบสเปรย์น�้ำ ใสจากผงไหม โดย
ใช้เทคโนโลยีห่อหุ้มหรือกักเก็บสารออกฤทธิ์จากผง
ไหม (encapsulation) ช่วยให้สารสกัดมีความคงทน
อยู่ได้นาน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออก
ฤทธิ์ โดยสามารถปลดปล่อยได้ ในบริเวณและระยะ
เวลาทีต่ อ้ งการเป็นประโยชน์ส�ำ หรับพัฒนาผลิตภัณฑ์
โลชัน่ นาโนพาร์ทเิ คิลรูปแบบสเปรย์น�้ำ ใสทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาตามความต้องการ
จนผู้ ป ระกอบการไหมครบวงจรสามารถนำ � สู ต ร
ดังกล่าวไปผลิตขายในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดมูลค่า
การลงทุน 400,000 บาท

การพัฒนาคุณภาพยางล้อตันหล่อดอก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากเอ็ ม เทค

สวทช. ให้ คำ � ปรึ ก ษา
ผูป้ ระกอบการผลิตและจำ�หน่ายยางตันล้อรถโฟล์คลิฟท์
ผ่านกลไกของ ITAP ในการพัฒนายางคอมพาวด์
ในส่ ว นของดอกยาง (tread) และยางประสาน
(cushion gum) ที่มีสมบัติเชิงกล และเชิงพลวัตที่
เหมาะสมสําหรับใช้ ในกระบวนการหล่อดอกยางล้อตัน
และทดสอบสมรรถนะด้ า นความทนทานในระดั บ
ห้องปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ ทดสอบการใช้งานจริง ส่งผลให้
ได้สตู รยาง (กาวประสาน และดอกยาง) ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ดีขึ้น ได้แก่ ความทนทานเพิ่มขึ้นจาก 115 นาทีเป็น
155 นาที อายุการใช้งานนานขึ้นจากเดิม 180 ชั่วโมง
เป็น 300 ชั่วโมง และมีต้นทุนลดลงร้อยละ 10 จาก
การดำ�เนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดมูลค่าลงทุนของ
ภาคเอกชน จำ�นวน 341,000 บาท
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สนับสนุนผู้ประกอบการและ
ผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยี
สวทช. สนับสนุนและช่วยเหลือผูป้ ระกอบการด้านเทคโนโลยี ตัง้ แต่เริม่ ต้นกิจการ
จนสามารถดำ�เนินกิจการของตนได้อย่างประสบความสำ�เร็จ โดยดำ�เนินกิจกรรมซึ่ง
มีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ทำ�ให้ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิด
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสนำ�ผลงาน
ออกสูเ่ ชิงพาณิชย์ผา่ นกิจกรรมการจับคูธ่ กุ จิ และร่วมงานแสดงผลงานต่างๆ รวมทัง้
การบริการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทำ�ให้ผปู้ ระกอบการสามารถวางแผนธุรกิจทีน่ �ำ
ไปดำ�เนินการได้จริงไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ ซึง่ จะเกิดการพัฒนาธุรกิจอันก่อให้เกิด
รายได้ นำ�ไปสูก่ ารเป็นเจ้าของธุรกิจทีเ่ ข้มแข็งอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน เป็นรากฐาน
ที่สำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ปีงบประมาณ 2559 มีผู้ประกอบการ
ใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยีที่เกิดจากการบ่มเพาะเทคโนโลยีทั้งสิ้น 66 ราย แบ่งเป็น
ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ จำ�นวน 55 ราย และผู้ประกอบการบ่มเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยี จำ�นวน 11 ราย และมีผู้จบการบ่มเพาะเทคโนโลยีทั้งสิ้น 61 ราย
โดยมีตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
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เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์

ปาร์ค) สวทช. ร่วมกับ บริษัท สามารถกรุ๊ป ดำ�เนิน
โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2559 หรือ Young
Technopreneur 2016 ภายใต้หัวข้อ “Better Future
Today” เพือ่ สร้างผูป้ ระกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรนุ่ ใหม่
ต่ อ ยอดความคิ ด ให้ กั บ ผลงานที่ มี ค วามพร้ อ ม มี
แนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จับต้องได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการดำ�เนิน
โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี มีเยาวชนคนรุ่นใหม่
ผ่ า นการอบรมทั ก ษะความรู้ พื้ น ฐานทางธุ ร กิ จ และ
เทคโนโลยีแล้วกว่า 660 คน เกิดการจัดตั้งธุรกิจ
จำ�นวน 30 ราย ซึ่งผลลัพธ์ที่ ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ให้กบั ธุรกิจเทคโนโลยีรนุ่ ใหม่ของประเทศไทย ทัง้ นีเ้ มือ่
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์
เทอมิ นั ล 21 กรุ ง เทพมหานคร ซอฟต์ แ วร์ ป าร์ ค
และกลุ่มสามารถประกาศผลทีมชนะเลิศคว้ารางวัล
“สุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือ

“Samart Innovation Award” ได้แก่ ทีม JabJai For
School กับเทคโนโลยีสร้างบัญชีเงินฝากให้กบั นักเรียน
โดยใช้ลายนิ้วมือในการจับจ่าย หรือลงเวลาเรียน
และรายงานผลผ่านแอปพลิเคชัน่ แบบ Real time ช่วย
ให้การบริหารจัดการในสถานศึกษาสะดวกสบายขึ้น
รองอันดับ 1 ได้แก่ ทีม HOPS : Seamless Shopping
experience กับแอปพลิเคชั่นช่วยประชาสัมพันธ
ข้อมูลการตลาด และรองอันดับ 2 ได้แก่ ทีม O-Orchid
กับระบบดูแลและจัดการฟาร์มกล้วยไม้
นอกจากนีย้ งั ประกาศความร่วมมือจัดโครงการเถ้าแก่
น้อยเทคโนโลยีตอ่ เป็นปีที่ 6 หวังสร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศต่อเนื่อง
เพิ่มความเข้มข้นทั้งการให้ความรู้ การปรับเพิ่มทุน
สนับสนุน และหัวข้อในการประกวดเน้นตอบโจทย์
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐยุค Thailand
4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
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CommunicAsia 2016
ซอฟต์แวร์ปาร์ค สวทช. ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำ�ผู้ประกอบการ
ซอฟต์ แ วร์ แ ละโทรคมนาคมในเครื อ ข่ า ยจำ � นวน
13 บริษัท เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแสดงสินค้า
และบริการในงาน CommunicAsia 2016 งานแสดง
สินค้านวัตกรรมทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม (ICT)
ที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม
- 3 มิถุนายน 2559 ณ มารีน่าเบย์ แซนด์ ประเทศ
สิงคโปร์ ภายใต้แนวคิดการนำ�ซอฟต์แวร์ทางด้าน
โทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือของไทยไปร่วมในบูธ
Thailand Pavilion ซึ่งเป็นปีที่ 5 ของซอฟต์แวร์ปาร์ค
ทีม่ สี ว่ นร่วมในการคัดเลือกซอฟต์แวร์ทเี่ หมาะสม และ
ติดต่อกับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายรวมถึงหน่วยงานสนับสนุน
อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทำ�ให้เกิดการตกลง
ซื้อขายและการจับคู่ธุรกิจ การเข้าร่วมการจัดงาน
CommunicAsia 2016 ในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ไทยในการยก
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ระดับและสร้างศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ
และนานาชาติ รวมถึ ง เปิ ด ช่ อ งทางหาโอกาสทาง
การตลาด เพื่อสร้างตราสินค้าให้แก่บริษัทซอฟต์แวร์
ไทยด้วย

Technology Investment for SMEs Conference 2016
ซอฟต์แวร์ปาร์ค สวทช. ร่วมกับสำ�นักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรม
“Technology Investment for SMEs Conference
2016” ภายใต้ โครงการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ไอซีทไี ทย เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม
2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อ
เป็นเวทีนำ�เสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำ�หรับผู้ที่
ต้องการเงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจ แก่คณะกรรมการ
นักลงทุนในอุตสาหกรรม ตลอดจนผูส้ นใจเข้าร่วมทุน
โดยมีผู้นำ�เสนอหรือ Pitcher จำ�นวน 13 ราย จาก
6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม รวมทั้งมีการเสวนาที่สำ�คัญ
2 หัวข้อ ประกอบด้วย การเสวนาเรือ่ ง “Key Enabling
Technology Hotspots for VCs in ASEAN” เกีย่ วกับ
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นดาวเด่นสำ�หรับนักลงทุนธุรกิจ
เทคโนโลยี ใ นอาเซี ย นในระยะสั้ น และระยะกลาง
จากมุมมองของผู้ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี รวมทั้ง

เสนอมุ ม มองให้ แ ก่ ผู้ เริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ห รื อ
ผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในการเพิ่มโอกาสสำ�หรับ
การสร้างจุดสนใจเพื่อหาแหล่งเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน
และการเสวนาเรื่อง “Investor Dilemma-where
and how Corporate Ventures are investing”
เกี่ ย วกั บ โอกาสทางธุ ร กิ จ สำ � หรั บ องค์ ก รใหม่ ห รื อ
บริษัทขนาดเล็กที่สามารถคิดค้นสินค้าและบริการ
ที่มีนวัตกรรมแปลกใหม่ได้ โดยทั้งสองหัวข้อได้รับ
เกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนธุรกิจ
เทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมเสวนา
นับเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็ง
แก่ผปู้ ระกอบการไอซีทไี ทยให้พฒ
ั นาซอฟต์แวร์รองรับ
ความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป
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นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม
ซอฟต์ แ วร์ ป าร์ ค

สวทช. ร่ ว มกั บ สำ � นั ก งาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.)
โดยการสนั บ สนุ น ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ อ็ ม เอไอ
บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำ�กัด และสภา
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ดำ � เนิ น
โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่ สร้างสรรค์
สังคม (Active Citizen: Geek so Good) เป็นการ
บ่มเพาะนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้
กับเยาวชนถึงปัญหาสังคม และกระตุ้นให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในสังคมอย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้ ใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อตอบ
โจทย์ปัญหาสังคม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการ
สร้าง Startup ในด้าน Social Enterprise ที่มีการนำ�
เทคโนโลยีเป็นฐานในการประยุกต์ ใช้กับการแก้ ไข
ปัญหาสังคมมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 14 ทีม
จากทั่วประเทศ
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ทั้ ง นี้ เ มื่ อ วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2559 ณ อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบทุน
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จากการนำ�เสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรากฏว่ามี 4 ทีมที่ ได้
รับทุนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่การนำ�ไปใช้จริง ทีมละ
50,000 บาท ได้แก่ (1) ผลงานเว็บไซต์แนะนำ�การหา
งานสำ�หรับผูพ
้ กิ าร ของทีม Enabled จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2) ผลงานเครื่อง ขอ.ขวด เปลี่ยนขวด
เป็นเงิน เพื่อเด็กกำ�พร้าและยากไร้ ของทีม CSMJU78 จากมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ (3) ผลงานวั ค ซี น
พ๊อกเก็ต (Vaccine Pocket) ของทีม Prime Soft
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง และ (4) ผลงาน Light
Life ของทีม You light up! my life จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น นอกจากนั้นยังได้มอบทุนๆ ละ 20,000
บาทให้กับทั้ง 14 ทีมที่เข้าร่วมนำ�เสนอผลงานในครั้ง
นี้ เพื่อนำ�ไปเป็นทุนในการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ
รวมมูลค่าทุนทั้งสิ้นกว่า 5 แสนบาทด้วย

สนับสนุนภาคเอกชนเพื่อทำ�วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี
ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์นำ�เทคโนโลยีไปพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ แต่ยัง
ขาดเงินทุนที่จะใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต รวมไปถึงจัดตั้งห้อง
ปฏิบัติการ ทางเลือกหนึ่งที่อาจทำ�ได้ คือ การรับความช่วยเหลือในรูปแบบเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำ�จาก สวทช. ซึ่งจัดตั้งโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม
ภาคเอกชน (Company Directed Technology Development Program: CDP) เพือ่ ให้
ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกูด้ อกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ นำ�ไปใช้คน้ คว้า วิจยั และ
พัฒนา เพือ่ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต โดยมีสถาบัน
การเงิน 7 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ และมีเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� ดังนี้ (1) วงเงิน
ให้กู้สูงสุด 30 ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณโครงการ (2) อัตรา
ดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�หนึ่งปี +2.25 และ (3)
ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้นไม่เกิน 2 ปี) ปีงบประมาณ
2559 มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� 15 โครงการ วงเงินสนับสนุน
283.15 ล้านบาท (แบ่งเป็น สวทช. 188.77 ล้านบาท และสถาบันการเงิน 94.38 ล้าน
บาท) โดยมีตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำ�เร็จ ดังนี้

ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาในธุรกิจยาและสุขภาพ
ผู้ประกอบการดำ�เนินกิจการรับจ้างวิจัยพัฒนาสูตรตำ�หรับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบบครบวงจร โดยได้รับการอนุมัติสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�จาก สวทช. จำ�นวน
30 ล้านบาท ในโครงการ “การจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
เภสัชกรรม” ณ อาคารกลุม่ นวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ จังหวัดปทุมธานี
โดยมีขดี ความสามารถในการวิเคราะห์และทดสอบสารสำ�คัญทางเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ การ
ทดสอบทางกายภาพ การทดสอบความคงสภาพ และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้เหมาะ
สมกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการออกแบบกระบวนการผลิตในระดับต้นแบบ (0.5–50
กิโลกรัม/batch) ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice
(GMP) ของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ ISO 17025 ปัจจุบัน
ห้องปฏิบัติการจัดตั้งแล้วเสร็จ และเริ่มดำ�เนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
โดยมีโครงการวิจยั และพัฒนาทีด่ �ำ เนินการสำ�เร็จแล้ว 1 โครงการ มูลค่า 0.3 ล้านบาท
และอยู่ระหว่างการดำ�เนินการ 6 โครงการ มูลค่า 3.19 ล้านบาท
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สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ลงทุนวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2559 สวทช. เปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำ�หรับการวิจยั พัฒนา

และนวัตกรรม โดย สวทช. มีบทบาทเป็นหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมายจากกระทรวง
การคลัง ให้ดำ�เนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน สำ�หรับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
(วิธีการ Pre-approval)
สวทช. พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการพิ จ ารณารั บ รองโครงการวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ (1) เปิดให้บริการระบบ RDC Online
ยืน่ ขอรับรองโครงการวิจยั ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพือ่ สร้างความสะดวกรวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบติดตามผลได้งา่ ย (2) เพิม่ ช่องทาง Fast
Track ซึ่งสามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน 1 เดือน และ (3) จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองฯ ให้แก่ผู้ประกอบการและ
บุคคลที่สนใจทั่วไป
นอกจากนี้ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง เปิดช่องทางใหม่ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษี 300% ได้ด้วยตนเอง (วิธีการ Self-Declaration) สำ�หรับโครงการวิจัย
ที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยการขอรับรองระบบบริหารการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระบบ RDIMS) เป็นรายบริษัท แทนการรับรอง
โครงการวิจัยเป็นรายโครงการแบบเดิม ทั้งนี้ สวทช. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะร่วมทำ�หน้าที่ตรวจประเมินระบบบริหาร
การวิจัยตามข้อกำ�หนด ซึ่งมีประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ระบบ RDIMS ได้เตรียมความ
พร้อมสำ�หรับรับการตรวจประเมินระบบและขึ้นทะเบียนใช้สิทธิยกเว้นภาษีด้วยวิธี
การ Self-declaration โดยผูป้ ระกอบการสามารถยืน่ คำ�ขอรับการตรวจประเมินระบบ
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้น ในปีงบประมาณ 2559 มีโครงการวิจัยที่ยื่น
ขอรับรอง จำ�นวน 817 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 4,217 ล้านบาท โดยมีโครงการ
ที่ผ่านการรับรองทั้งสิ้น 589 โครงการ จากผู้ประกอบการ 117 ราย คิดเป็นมูลค่า
โครงการรวม 3,060 ล้านบาท
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บัญชีนวัตกรรมไทย สนับสนุนนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ และบริการของไทย
โดยใช้ตลาดภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2559 สวทช. ร่วมกับสำ�นักนายกรัฐมนตรี โดยสำ�นักงบประมาณ และ

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง เปิดตัว “บัญชีนวัตกรรมไทย” หนึ่งในกลไก
ภาครัฐที่หนุนผลงานวิจัยจากความรู้ของคนไทย ให้มีโอกาสนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้มาก
ขึ้น มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และยกระดับสู่สากล โดยอาศัยกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐเป็นตัวนำ� เป็นมาตรการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขาย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นผลงานนวัตกรรมให้กับภาครัฐได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
พร้อมทั้งสนับสนุนผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิง
พาณิชย์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ในระดับที่เชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนการนำ�
เข้าจากต่างประเทศ
สวทช. เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และสำ�นักงบประมาณเป็นหน่วยตรวจสอบราคาของ
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พร้อมจัดทำ�และ
ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ขณะนี้
มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคำ�ขอฯ มายัง สวทช. แล้วทั้งสิ้น 169 ผลงาน และที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการฯ แล้วจำ�นวนทั้งสิ้น 72 ผลงาน โดยสำ�นักงบประมาณ
ได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว จำ�นวน 34 ผลงาน โดยผลิตภัณฑ์และบริการ
นวัตกรรมสามารถขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยได้สูงสุดเป็นเวลา 8 ปี
ทั้งนี้ สวทช. โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และ
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทย จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรมไทยตามหลักเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่
(1) เป็นนวัตกรรมที่เป็นผลมาจากงานวิจัยและพัฒนาของคนไทยอย่างมีนัยสำ�คัญ
(2) เป็นนิติบุคคลไทยที่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 หรือองค์กรภาครัฐที่มีอำ�นาจ
หน้าที่ตามกฎหมายในการผลิตและจำ�หน่าย (3) ผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับ
(ถ้ามี) และ (4) มีผลการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
โดยหน่วยงานที่นา่ เชื่อถือ ซึ่งเมื่อคณะกรรมการฯ มีมติรับรองแล้ว สวทช. จะนำ�ส่ง
รายละเอียดผลงานทีผ่ า่ นการพิจารณาแล้วให้ส�ำ นักงบประมาณ ดำ�เนินการตรวจสอบ
ราคาผลิตภัณฑ์และบริการ และจัดทำ�ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยต่อไป
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ต่อยอดงานวิจัยสู่ตลาด Thailand Tech Show 2016
จากหิ้งสู่ห้าง ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงาน จัดงาน “Thailand Tech Show

2016” แสดงผลงานวิจัยกว่า 200 ผลงาน ดึงนักลงทุนต่อยอด “งานวิจัยใช้ได้จริง”
โดย 1 ปี จัด 2 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่
สงขลา และขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “S&T for Thailand 4.0” เพื่อเป็นเวทีกลางนำ�
เสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. และหน่วยงาน
พันธมิตร เชือ่ มโยงผลงานวิจยั จากหิง้ สูห่ า้ ง ให้ผปู้ ระกอบการและนักลงทุน ได้พบปะ
จับคู่ธุรกิจและร่วมลงทุนต่อยอดจาก “ผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง” นำ�ไปผลิตและขายใน
เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผูท้ รี่ ว่ มลงทุนต่อยอดงานวิจยั ในงานนี้ ยังรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีสูงสุดถึง 300 เปอร์เซ็นต์ ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

60

รายงานประจำ�ปี 2559

สำ�หรับการจัดงาน Thailand Tech Show ครัง้ ที่ 1/2559 ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร และส่วน
ภูมภิ าค มีเทคโนโลยีทเี่ ข้าร่วมโครงการรวมทัง้ สิน้ 153 เทคโนโลยี จาก สวทช. และพันธมิตร
19 ราย (มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย) มีเทคโนโลยีที่ ได้รับความสนใจขอรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำ�นวน 207 รายการ และมีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมงานทัง้ สิน้ 956 ราย
สำ�หรับการจัดงาน Thailand Tech Show ครั้งที่ 2/2559 ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ
ส่วนภูมิภาค มีเทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 183 เทคโนโลยี จาก สวทช. และ
พันธมิตร 26 ราย (มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจยั ) มีเทคโนโลยีที่ได้รบั ความสนใจขอรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี จำ�นวน 419 รายการ เป็นจำ�นวนสัญญาอนุญาตใช้สทิ ธิทลี่ งนาม
แล้ว 21 รายการ และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 2,240 ราย
นอกจากนั้นยังมีโชว์ผลงานของ Startups ที่ ได้รับการสนับสนุน Startup Voucher
จำ�นวน 35 ราย (จาก 53 ราย) ซึ่งการจัดแสดงผลงานดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผูป้ ระกอบการทัง้ บริษทั ใหญ่ และ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของสถาบันวิจยั และ
มหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นในงานเดียว ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้อาจช่วยปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรืออาจจะเป็น New S-Curve ของบริษัท และนักลงทุน
ที่สนใจลงทุนร่วมกับนักวิจัยสร้างธุรกิจเทคโนโลยีหรือลงทุนร่วมกับ Startups สามารถ
เจรจากันได้ ในงานนี้ ในขณะเดียวกันนักวิจัยก็สามารถเข้าถึงตลาด ได้พบปะและสร้าง
เครือข่ายร่วมกับผู้ ใช้เทคโนโลยี ซึง่ จะทำ�ให้นกั วิจยั สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจยั ให้ตรง
กับความต้องการของผู้ ใช้มากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายและ
การเสวนาทางวิชาการ รวมถึงการจับคู่เจรจาธุรกิจ (One on One Matching) และการ
ออกร้านจำ�หน่ายสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Startup Thailand 2016 รวมพลังสตาร์ทอัพ
เติบโตแบบก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย
สวทช. ร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน Startup Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 28
เมษายน-1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมกับ 11 หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย สวทช. เป็นเจ้าภาพในคณะทำ�งานชุดประชาสัมพันธ์และ
คณะทำ�งานชุดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) งาน Startup Thailand 2016 จัดขึ้นภาย
ใต้แนวคิด “Unite to Rise” ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการสตาร์ทอัพกว่า 180 บูธ
และการแสดงนิทรรศการจากภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานจากต่าง
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ประเทศกว่า 70 บูธ รวมทั้งการเสวนาในหลากหลายหัวข้อทั้งจากสตาร์ทอัพไทยและ
จากต่างประเทศที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผู้ที่กำ�ลังเริ่มต้นธุรกิจ หรือแม้กระทั่งผู้ที่กำ�ลัง
ดำ�เนินธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
เป็นประธานในพิธเี ปิด รวมทัง้ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิสยั ทัศน์และพลังสร้างชาติดว้ ย
Startup Thailand”
งาน Startup Thailand 2016 มีผเู้ ข้าร่วมงานกว่า 35,000 คน ถือได้วา่ เป็นงานสตาร์ทอัพทีม่ ี
ผูเ้ ข้าร่วมมากทีส่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชีย เป็นเวทีให้ผปู้ ระกอบการสตาร์ทอัพ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย พร้อมหน่วยงานสนับสนุนสตาร์ทอัพจาก
ต่างประเทศ ร่วมแสดงศักยภาพของแต่ละธุรกิจ สร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพให้เข้มแข็ง
พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการจุดประกายให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่
กำ�ลังหาแนวทางธุรกิจให้มกี ารพัฒนาและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนจากองค์ความรูแ้ ละแรง
บันดาลใจภายในงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการเร่งการเติบโตและเพิ่มโอกาสของ
สตาร์ทอัพไทย ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นครั้งสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย
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Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร
สวทช.

ร่ ว มประสานพลั ง ประชารั ฐ เปิ ด เมื อ งนวั ต กรรมอาหาร ซึ่ ง กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลักในการเดิน
หน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการจัดหาสิทธิประโยชน์
และสิ่งจูงใจ รวมทั้งมาตรการต่างๆ มาสนับสนุน เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการและบริษัท
อาหารชั้นนำ�ของโลกมาลงทุนนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และผลักดันให้ ไทย
เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมสำ�หรับอุตสาหกรรม
อาหาร เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ลงนามความร่วมมือ
กับบริษัทเอกชนชั้นนำ�ของเมืองไทยจำ�นวน 13 บริษัท หน่วยงานภาครัฐ 9 แห่ง
มหาวิทยาลัย 12 แห่ง และอีก 1 สมาคม โดย สวทช. เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ร่วมลงนาม เพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารให้เป็นรูป
ธรรม โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี นอกจาก
พิธีลงนามแล้ว ยังมีการสัมมนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ในหัวข้อ “ทิศทาง
และเทรนด์ ใหม่ในเทคโนโลยีอาหารของโลก” โดย ดร.เรนดี้ โวโรโบ จากมหาวิทยาลัย
คอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยการประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมอาหารระหว่างบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย
ของไทย กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาหารจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. ตระหนักถึงความสำ�คัญของบุคลากรวิจัยที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการผลักดัน

งานวิจัยและพัฒนาให้มีความก้าวหน้า จึงดำ�เนินงานพัฒนากำ�ลังคนตั้งแต่ระดับ
พื้นฐานจนถึงระดับอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการวิจัยและ
พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบโครงการฝึกอบรม
สัมมนา ปลูกฝังความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
กระตุ้นให้สังคมมีความสนใจ มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำ�ให้ประชาชนไทยมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมีการนำ�วิทยาศาสตร์ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจยั ในหลายรูปแบบ มีโครงสร้างพืน้ ฐานทีร่ องรับ
การฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ได้แก่ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และศูนย์ประชุมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ที่รองรับทั้งการจัดประชุมสัมมนาและจัดค่ายวิทยาศาสตร์
รูปแบบต่างๆ รวมไปถึงมีห้องพักที่สามารถรองรับได้นับร้อยคน นอกจากนี้ สวทช. ยัง
มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ทคี่ รอบคลุมหลายสาขา ทัง้ สำ�หรับนักเรียน นิสติ
นักศึกษา ครูอาจาย์ สำ�หรับหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมไปถึงโปรแกรมเฉพาะด้าน
วิชาชีพต่างๆ

กิจกรรมการผลิตและพัฒนากำ�ลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสร้างและพัฒนาบัณฑิตวิจัย/นักวิจัยอาชีพ เน้นการสร้างความเชื่อมโยงกับ
คลัสเตอร์วิจัยและพัฒนาของ สวทช. โดยพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับการผลิต
บัณฑิต เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มพูน
ประสบการณ์วิจัยให้กับนักศึกษา และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการรวมทั้ง
บริษัทเอกชน ในปีงบประมาณ 2559 สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
นิสิตนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา
โท-เอก) จำ�นวนทั้งสิ้น 666 ทุน แบ่งออกเป็นทุนใหม่ 170 ทุน ทุนต่อเนื่อง 369 ทุน
และมีผู้จบการศึกษาจำ�นวน 127 คน นอกจากนี้ยังสนับสนุนนักศึกษา (ปริญญาตรี-
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เอก) และบุคลากรวิจัยเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ 49 คน เป็น
นักศึกษาร่วมวิจัย 20 คน นักวิจัยร่วมวิจัย 8 คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอก 21 คน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้าง
“หัวรถจักร” เฟ้นหา บ่มเพาะ และผลักดันเข้าสู่อาชีพวิจัย เตรียมความพร้อมให้กับ
เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นฐานกำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ศักยภาพสูงให้กับประเทศ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถ และเกิดความ
สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรม วิชาการ และค่าย อาทิ ค่ายเปิดประตู
สู่โลกวิทยาศาสตร์ ค่ายเยาวชนหัวใจอินทรีย์ ค่ายสร้างสรรค์หุ่นยนต์ และห้องเรียน
วิทย์สิ่งทอนาโน เป็นต้น โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม 2,761 คน
การพัฒนากำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ได้รับการบ่มเพาะและพัฒนา
ศักยภาพให้มีคุณภาพศักยภาพตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการ ผ่าน
กลไกการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำ�นวน 14,628 คน ผ่านหลักสูตรต่างๆ อาทิ
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ เทคนิควิเคราะห์
สมบัตทิ างความร้อนของวัสดุ การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เป็นต้น
การพัฒนาความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ เน้นการสร้าง “ตัวคูณ” ที่เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรม
เปิดประสบการณ์ พัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กบั ครูวทิ ยาศาสตร์
รวม 1,825 คน การดำ�เนินการเน้นการทำ�งานร่วมกับเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขยาย
ผลในวงกว้าง โดยนำ�องค์ความรู้และหลักสูตรต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมาใช้ ในกิจกรรม
อาทิ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษาผสมผสาน
วัฒนธรรม จัดอบรมครูสนุกกับพันธุศาสตร์ และอบรมครูคหู่ คู คู่ ดิ ครูวทิ ย์สะเต็ม เป็นต้น
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“4 เมกเกอร์ไทย” ตะลุย “เมกเกอร์แฟร์ เบอร์ลิน”
สวทช. ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจ

และผลิต จำ�กัด พาเยาวชนผู้ชนะโครงการประกวด
Enjoy Science: Let’s print the world เข้าชมงาน
เมกเกอร์แฟร์ เบอร์ลิน ที่ประเทศเยอรมนี ระหว่าง
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้เมกเกอร์
ไทยได้เรียนรู้แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ สำ�หรับใช้
ต่อยอดไอเดีย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อคนไทยใน
อนาคต การไปดูผลงานของเมกเกอร์ชาวเยอรมัน
ทำ�ให้เมกเกอร์ไทยได้เห็นแนวคิดและความนิยมของ
เมกเกอร์ ในแถบยุโรป ซึ่งจะเห็นว่ามีผลงานที่เป็น
หุ่นยนต์จำ�นวนมากและมีรูปแบบที่หลากหลาย งาน
อีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ
พอลิเมอร์ที่ใช้ ในการพิมพ์ เช่น พลาสติกรูปแบบใหม่ๆ
ที่มีสีสันหลากหลายและยืดหยุ่นสูง เมื่อพิมพ์ออกมา
แล้วสามารถบิดและเปลีย่ นกลับเป็นรูปแบบเดิมได้ไม่
เสียหาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติ
การประดิษฐกรรม (Fabrication Laboratory) หรือ
FAB LAB สถานที่ที่ให้เมกเกอร์มาสร้างชิ้นงานโดยมี
เครือ่ งมือทีท่ ันสมัยและผูเ้ ชี่ยวชาญคอยให้ค�ำ แนะนำ�

และเยี่ยมชมออตโต บ๊อก บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อผู้พิการ รวมถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
หลายแห่ง เช่น ศูนย์วทิ ยาศาสตร์สเปกตรัม และศูนย์
วิทยาศาสตร์เกมอีกด้วย
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“ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์”
สวทช. โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่
มีศักยภาพสูง จัดโครงการถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 2
ขึน้ เมือวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์
สิรนิ ธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยนำ�เยาวชน
ที่มีศักยภาพสูงจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำ�นวน 50 คน
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะวิจัย เสริมทัศนคติ และ
แรงบันดาลใจสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์
กิ จ กรรมในค่ า ยประกอบด้ ว ยการเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ กิจกรรมเดินป่า
ศึกษาธรรมชาติพร้อมเก็บตัวอย่างราแมลง เรียนรู้
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมทัง้ การค้นคว้าและศึกษาประเภทของราแมลงผ่าน
โปรแกรม Thai-Fungi นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่นา่
สนใจ อาทิ กิจกรรมบรรยายพิเศษ Art and Culture
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การเรี ย นรู้ ศ าสตร์ ข องเครื่ อ งดนตรี ผ สมผสานกั บ
วิทยาศาสตร์และเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ผา่ น
ศิลปะ การฝึกอบรม กิจกรรมค่าย และการทำ�โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และบ่ม
เพาะเยาวชนเหล่านีส้ เู่ ส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์
ต่อไปในอนาคต

“ฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์
JENESYS 2015”

“มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย”

สวทช. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ�

และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันคีนนั แห่งเอเซีย และ
มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท
เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด ดำ�เนิน
โครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” ประจำ�ปี
2559 ภายใต้ แ นวคิ ด “สนุ ก วิ ท ย์ ปลู ก แนวคิ ด
วิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
ความสนใจของเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
และมัธยมศึกษาตอนต้นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ
สะเต็ม (STEM) ผ่านกิจกรรมการทดลองแสนสนุก ตาม
แนวพระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เป็น
โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือทำ�กิจกรรม
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ทสี่ นุกและท้าทาย เสมือน
นักเรียนแต่ละคนได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจริง
เพื่อจุดประกายความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ และ
สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ในสาขาสะเต็มในอนาคต

ประเทศไทย คัดเลือกเยาวชนไทย จำ�นวน 29 คน จาก
มหาวิทยาลัย 20 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ ย นเยาวชนระหว่ า งประเทศญี่ ปุ่ น และ
ประเทศอาเซียน หรือ JENESYS 2015 (Japan-East
Asia Network of Exchange for Students and
Youths) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม
2558 ณ กรุงโตเกียว และเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
เพือ่ เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างไทยและ
ญีป่ นุ่ พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โครงการ JENESYS 2015 ดำ�เนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ประสงค์จะให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เยาวชนระหว่ า งประเทศญี่ ปุ่ น ประเทศสมาชิ ก
อาเซียน และกลุม่ โอเชียเนีย เพือ่ กระชับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และส่งเสริมการสร้างความเข้าใจใน
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศญีป่ นุ่
โดยเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลัก

สวทช. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
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“Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
สวทช. ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจ

และผลิต จำ�กัด องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันคีนันแห่ง
เอเซีย ผนึกกำ�ลังดำ�เนินโครงการ “Enjoy Science:
Young Makers Contest” การประกวดสิ่งประดิษฐ์
สำ � หรั บ ‘เมกเกอร์ ’ หรื อ นั ก สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน-นักศึกษาอาชีวะมีโอกาส
ได้แสดงความสามารถของตนเองในการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรม ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
และผูพ้ กิ าร” เพือ่ ส่งเสริมเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม และสร้างแรงบันดาลใจและ
ความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา ตลอดจน
ทริ ป ร่ ว มงาน Maker Faire ในทวี ป ยุ โ รปและใน
ประเทศญี่ปุ่น โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ได้จัด
กิจกรรมเวิร์กช็อปแก่เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
ของโครงการขึ้น ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย
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ผู้เข้าประกวดทั้ง 39 ทีมจากทั่วประเทศได้มีโอกาส
แลกเปลี่ ย นความรู้ กั บ วิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ
จาก บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และ Otto
Bock South East Asia และนำ�เสนอโครงการต่อ
ผู้เข้าร่วมประกวด เพื่อพัฒนาผลงานให้แล้วเสร็จ
สำ�หรับการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศต่อไป

“ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง”
สวทช. โดยโครงการจัดตัง้ สถาบันพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบขนส่ ง ทางรางแห่ ง ชาติ จั ด กิ จ กรรม “ค่ า ย
วิทยาศาสตร์ระบบราง” ระหว่างวันที่ 6 - 11 มิถนุ ายน
2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี แก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีที่ ได้รับคัดเลือกจำ�นวน 70 คน จาก 14
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
พืน้ ฐานด้านระบบราง สร้างเครือข่ายระหว่างภาคการ
ศึกษา สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และ

ความสนใจในการฝึกงานและสหกิจศึกษาระบบราง
อันจะนำ�ไปสู่การวิจัยและพัฒนาด้านระบบขนส่งทาง
รางอย่างยัง่ ยืนของประเทศ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ระบบราง ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่องความ
สำ � คั ญ ของระบบขนส่ ง ทางรางต่ อ เศรษฐกิ จ และ
สังคมของประเทศไทยและความรู้เบื้องต้นระบบราง
กิจกรรมเรียนรูก้ ารปฺฏบิ ตั งิ านในพืน้ ทีจ่ ริง ณ ศูนย์ซอ่ ม
บำ�รุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รวมถึงการแนะนำ�
ทุนการศึกษา และเส้นทางการประกอบอาชีพ

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
(Thailand Robot Design Contest 2016)
เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน

พันธมิตร จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 หรือ RDC 2016 ในหัวข้อ
“หุน่ ยนต์เพือ่ สังคม: Robot for Society” เพือ่ เป็นเวที
จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาส
ให้เยาวชนไทยจากทัว่ ประเทศทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาประชันความสามารถ
พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการออกแบบและวิ ศ วกรรม
รวมทั้งเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับ
นานาชาติแล้วนั้น ยังเป็นกลไกสำ�คัญในการเตรียม
ความพร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นาบุ ค ลากรของไทยทางด้ า น
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่สำ�คัญในการ
พัฒนาประเทศในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการ
บริการในอนาคต

เรียนรู้ทักษะเสมือนการทำ�งานจริงเป็นเวลา 20 วัน
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวัน
ที่ 25 กรกฎาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยผลการแข่งขันได้ตัวแทนนักศึกษา 3 ทีม จำ�นวน
14 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ (IDC RoBoCon 2016) ทีป่ ระเทศไทย
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรก

ในรอบชิงชนะเลิศนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลิอกจาก
ระดับภูมิภาคจำ�นวน 72 คน จาก 22 สถาบัน จะได้
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งานประชุมวิชาการประจำ�ปี สวทช. ประจำ�ปี 2559
(NSTDA Annual Conference: NAC2016)

สวทช. จัดงานประชุมวิชาการประจำ�ปี 2559 ใน

โอกาสครบรอบ 25 ปี เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมการ
ประชุ ม วิ ช าการ การสั ม มนา-เสวนา หลากหลาย
หัวข้อ เปิดบ้าน สวทช. ให้เยีย่ มชมห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
นิทรรศการโชว์ผลงานวิจยั เด่น สวทช. และรับสมัครงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำ�เนินเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ
สวทช. ประจำ�ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “25 ปี สวทช.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจ
และสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน
2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด
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ปทุมธานี เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็น
รูปธรรมทั้งการนำ�ไปใช้ประโยชน์และผลงานวิจัยที่
เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเจริญให้กับ
ประเทศ มุ่งเน้นการนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปใช้ เ พื่ อ การขั บ เคลื่ อ นประเทศในกลุ่ ม คลั ส เตอร์
ต่างๆ รวมถึงการพัฒนากำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ ใช้งาน
NAC2016 ได้รบั ความสนใจจากผูเ้ ข้าร่วมงานภายนอก
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 4,127 คน ผู้เข้าชม
นิทรรศการ 1,894 คน กิจกรรมเยี่ยมชมของเอกชน
253 คน และผู้เข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,355 คน

การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ประจำ�ปี 2559 (Thailand IT Contest Festival 2016)
เนคเทค

สวทช. ร่วมกับพันธมิตรจัดงานมหกรรม
ประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่
15 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุม
มหิศรอาคารเอสซีบพ
ี าร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด
(มหาชน) สำ�นักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้าง
เด็ ก ไทยหั ว ใจไอที จุ ด ประกายความคิ ด ความฝั น
สร้ า งแรงบั น ดาลใจ เปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนไทย
จากทั่ ว ประเทศที่ มี ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และการสือ่ สาร
มาประชั น ความสามารถ เฟ้ น หาสุ ด ยอดตั ว แทน
เยาวชนไทย เพื่ อ ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานจากสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม
สรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel
International Science and Engineering Fair (Intel
ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในงานประกอบ
ไปด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
1.

การแข่ ง ขั น พั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth
National Software Contest: NSC 2016)
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พบกับ 120 ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ
โปรแกรมเกม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
โปรแกรมเพื่ อ ช่ ว ยคนพิ ก ารและผู้ สู ง อายุ
โปรแกรมด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
โปรแกรมเพือ่ ประยุกต์ ใช้งาน โปรแกรมประมวล

ผลภาษาไทย โปรแกรมสำ�หรับอุปกรณ์เครือข่าย
เคลื่อนที่ Mobile Application โปรแกรม
เพื่อการประยุกต์ ใช้งานสำ�หรับลินุกซ์ (Linux
Desktop Application) โปรแกรมเพือ่ การประยุกต์
ใช้งานสำ�หรับสือ่ สารระหว่างสรรพสิง่ (Internet
of Things) และการแข่งขันสุดยอดโปรแกรม
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย
2.

การประกวดโครงงานของนั ก วิ ท ยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Young
Scientist Competition : YSC 2016) สรรหา
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel
International Science and Engineering Fair
(Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะ
กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์
พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง คณิตศาสตร์
พิสิกส์และดาราศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์พืช
และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3.

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่
15 (The Fifteenth Youth’s Electronics Circuit
Contest: YECC 2016) ตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รนุ่ เยาว์จากทัว่ ประเทศ เพือ่ ชิงชัยและ
ค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์
วัยเยาว์ สร้างสรรค์อปุ กรณ์ส�ำ หรับ Smart Farm,
Smart Home และ Smart Machine
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4.

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” โดยได้รับ
การสนั บ สนุ น งบประมาณจากมู ล นิ ธิ ส ยาม
กัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริงและมีผลงาน
ที่ มี ศั ก ยภาพต่ อ ยอดพั ฒ นาผลงานร่ ว มกั บ
หน่วยงานพันธมิตร เพื่อต่อยอดพัฒนาผลงาน
สู่การนำ�ไปใช้งานได้จริง เน้นการสร้างกลไก
การทำ�งานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่าย
จิตอาสา เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนของโครงการและ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทย
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การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ
(International Design Contest Robocon 2016)
เอ็มเทค

สวทช. ร่ ว มกั บ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานพันธมิตร
จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ
ครัง้ ที่ 27 หรือ IDC Robocon 2016 ในหัวข้อ “หุน่ ยนต์
ดู แ ลสุ ข ภาพ: Robot Caregiver เพื่ อ ผลั ก ดั น
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ
ให้ก้าวไกลภายใต้คอนเซ็ปต์ “Robot Caregiver”
ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน โดยมีตัวแทนนักศึกษาจาก 7 ประเทศ คือ
จีน ญี่ปุ่น อียิปต์ โมร็อกโก เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และ
ไทย เข้าแข่งขันรวม 50 คน แบ่งเป็น 10 ทีมแบบ
คละประเทศ เพือ่ ให้เกิดความหลากหลายทางการเรียนรู้
และวัฒนธรรม การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์
ประตูน้ำ� ทีมที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม RED
(เร้ด) นำ�โดยนายกร ศิริตันติวัฒน์ นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ตัวแทนประเทศไทยจากการ

แข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 9 (RDC 2016) และเพือ่ นร่วมทีมอีก 4 คน จาก
ประเทศจีน อียิปต์ ญี่ปุ่น และโมร็อกโก กับผลงาน
หุ่นยนต์บังคับมือที่ออกแบบเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้สูงอายุ
2 ตัว คือ หุ่นยนต์ปีนชั้นเก็บยา (Climbing Robot)
และหุ่ น ยนต์ เ ก็ บ ยา (Collector Robot) การจั ด
การแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่ช่วย
ต่อยอดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อั ต โนมั ติ รวมทั้ ง ยั ง เป็ น เวที สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาจาก
ทั่วโลกได้มาร่วมแบ่งปันความรู้ วิธีคิดแก้ปัญหา และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำ�งาน โดยเฉพาะการก้าว
ไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ ในเชิงพาณิชย์ ในอนาคตของ
เยาวชนไทยได้ เ ป็ น อย่ า งดี ส่ ว นการแข่ ง ขั น IDC
RoBoCon 2017 ในปี 2560 ประเทศจีนจะรับหน้าที่
เป็นประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
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ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. ในฐานะองค์กรที่ได้รบั มอบหมายให้ท�ำ หน้าทีผ่ ลักดันและสร้างความเข้มแข็ง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำ�เนินงานส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานเชิงกายภาพ การบริการ
วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบระดับมาตรฐานสากล การบริการข้อมูล สารสนเทศ และ
ฐานข้อมูล ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
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อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ศูนย์วิจัยกราฟีน

นิ ค ม วิ จั ย ที่ พ ร้ อ มด้ ว ยโครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง

บริษัท Haydale Graphene Industries ประเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการรองรับงานวิจัย
และพั ฒ นาที่ ต อบโจทย์ ทุ ก ความต้ อ งการด้ า นงาน
วิจัย รวมถึงพื้นที่เช่าคุณภาพสูง สิ่งอำ�นวยความ
สะดวก และบริการทีต่ อบสนองต่อความต้องการของ
ธุรกิจเทคโนโลยีอย่างครบวงจร เป็นแหล่งรองรับการ
ขยายกิจกรรมด้านวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ในปีงบประมาณ 2559 ให้บริการเช่าพื้นที่แก่เอกชน
เพือ่ ทำ�วิจยั และพัฒนา เป็นสำ�นักงาน ห้องปฏิบตั กิ าร
และโรงงานต้นแบบ จำ�นวน 141 ราย คิดเป็นพื้นที่
61,262.20 ตารางเมตร

อังกฤษ จัดตั้ง Haydale Technologies (Thailand) :
HTT ศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ณ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายในอาคารกลุ่ม
นวั ต กรรม 2 (INC2) มุ่ ง วิ จั ย ต่ อ ยอดวั ส ดุ ก ราฟี น
รองรับตลาดอุตสาหกรรมในภูมิภาค

“Haydale เชื่ อ มั่ น ในความพร้ อ มของอุ ท ยาน
วิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย โดยเฉพาะที ม วิ จั ย ของ
สวทช. ที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งกราฟี น
เป็นอย่างดี รวมถึงสิ่งอำ�นวยความสะดวก อุปกรณ์
ทดสอบ และเครื่องมือต่างๆ ที่ครบครัน ปัจจัยเหล่านี้
ถือเป็นจุดแรกทีท่ �ำ ให้บริษทั ตัดสินใจเลือกตัง้ ศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาที่นี่ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าประเทศไทยและ
เอเชียมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีปริมาณ
ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดเป้าหมายของ
บริษทั จำ�นวนมาก เช่น สิง่ พิมพ์ รถยนต์ และคอมโพสิต
เป็นต้น”
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วิเคราะห์ ทดสอบ
สอบเทียบมาตรฐานสากล

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

สวทช.

(NSTDA Characterization and Testing Center:
NCTC) ณ อาคารกลุม่ นวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบตามวิ ธี ม าตรฐานต่ า งๆ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มูลค่าสูง และได้มาตรฐาน
พร้อมนักวิจยั วิศวกรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ทำ�ให้สามารถ
วิเคราะห์ทดสอบงานทีซ่ บั ซ้อนได้ โดยเปิดดำ�เนินการ
7 วัน 24 ชั่วโมง สนับสนุนการทำ�วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้ามูลค่าสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
อุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร สุ ข ภาพและการ
แพทย์ หุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้น
ส่วนยานยนต์ พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการ
ลงนามความร่วมมือการทำ�งานในรูปแบบเครือข่าย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand
Scientific Equipment Center Network: TSEN) กับ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศรวม 16 แห่ง
ประกอบด้วย (1) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถในการทำ � วิ จั ย และวิ ศ วกรรมแก่ ภ าค
เอกชน เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดย
การบริการเทคโนโลยี วิเคราะห์ ทดสอบด้วยเครือ่ งมือ
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ทั น สมั ย และบุ ค ลากรที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีการพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศ องค์ความรู้ และให้บริการสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ
ในปีงบประมาณ 2559 สวทช. ให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบ และสอบเทียบ 45,378 รายการ และให้
บริการฐานข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ สนับสนุนการทำ�งาน
วิจัยและพัฒนา 307,081 รายการ
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สวทช. เปิดศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

(2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (6) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี (7) มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
(8) มหาวิทยาลัยนเรศวร (9) มหาวิทยาลัยบูรพา
(10) มหาวิทยาลัยมหิดล (11) มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
(12) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (13) มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ (14) มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
(15) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย และ (16) โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
สามพราน โดยสมาชิกทั้ง 16 แห่ง จะร่วมมือกัน
ดำ�เนินงานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้
เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และ
เชือ่ มโยงบริการภายในเครือข่าย ทำ�ให้ศนู ย์เครือ่ งมือ
วิทยาศาสตร์ทั้งประเทศพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่ อ เสริ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการไทย

ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ระดับอาเซียน
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(Electrical and Electronic Products Testing
Center : PTEC) เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการให้บริการทดสอบแก่
ผูป้ ระกอบการทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีต่ อ้ งการทดสอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานของสิ น ค้ า ใน
กลุ่มไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ยานยนต์
เครื่องมือแพทย์ และการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเพือ่ การนำ�เข้า รวมถึงการทดสอบความเข้ากันได้
ทางแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า (EMC) และโทรคมนาคม
ปีงบประมาณ 2559 PTEC ย้ายสำ�นักงานจากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง มายังอาคารกลุม่
นวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธานี โดยสร้างห้องปฏิบัติการและระบบทดสอบ
เพื่อมุ่งเป้าเป็นศูนย์กลางในการทดสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑ์ของอาเซียน จัดให้มีการบริการทดสอบ
และขยายงานบริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
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เพิ่มขึ้น อาทิ การทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ในยานยนต์
อุปกรณ์ โทรคมนาคม รถไฟฟ้า เครื่องบินขนาดเล็ก
การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม การทดสอบเครื่องมือ
แพทย์ การทดสอบด้านพลังงานเครือ่ งหมาย Energy
Star และเครือ่ งหมาย ASEAN mark เป็นต้น นอกจาก
นี้ PTEC ยังดำ�เนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การทดสอบเพื่ อ รั บ รองการวิ จั ย พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อรองรับ
บัญชีนวัตกรรมไทยอีกด้วย ในปีงบประมาณ 2559
PTEC ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ รับรองมาตรฐาน
แก่หน่วยงาน จำ�นวน 3,704 รายการ อาทิ การสำ�รวจ
สภาพแวดล้อมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ให้แก่ บริษัท ระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และได้รับการ
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ว่าจ้างจากสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (กสทช.) ในการทดสอบสายอากาศรับสัญญาณ
โทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ทั ล แบบภายนอก
อาคาร (Outdoor) และภายในอาคาร (Indoor) และ
เผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชน เจ้าของอาคาร คอน
โดมีเนียม ห้องชุด อาคารสำ�นักงาน รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาการรับสัญญาณในเบื้องต้น

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
ไบโอเทค สวทช. เปิดศูนย์นวัตกรรมอาหารและ

อาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation Center)
ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เพื่ อ ตอบโจทย์
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ไว้จุดเดียว (One
Stop Service) ด้วยความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่สามารถดำ�เนินงานวิจัยตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการ
สู่การทดสอบระบบการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
จนได้ ต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ พ ร้ อ มถ่ า ยทอดสู่ ก ารใช้
ประโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ อ ย่ า งครบวงจร รวมทั้ ง ทำ �
หน้าที่เป็นตัวกลางจัดหาและปรับเทคโนโลยีจากต่าง
ประเทศให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการไทย และให้
บริการทางวิชาการเป็นทีป่ รึกษา ให้บริการด้านเทคนิค
ให้บริการเช่าเครือ่ งมือสำ�หรับภาครัฐและเอกชน และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทางให้
กับบุคลากร ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์มี
ตัวอย่างผลงานวิจยั ทีป่ ระสบความสำ�เร็จในด้านต่างๆ
ทัง้ ด้านเทคโนโลยีจลุ นิ ทรียต์ น้ เชือ้ บริสทุ ธิ์ เช่น ต้นเชือ้
จุลนิ ทรียบ์ ริสทุ ธิส์ �ำ หรับหมักแหนม ผักกาดดองเปรีย้ ว

ด้านการผลิตเอนไซม์ที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรม
อาหารและอาหารสัตว์ เช่น อาหารหมักชีวภาพสำ�หรับ
สัตว์ ผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวมสำ�หรับสัตว์ ด้านการผลิต
สารมูลค่าสูง เช่น กระบวนการผลิตกรดไขมันไม่อมิ่ ตัว
และโพลีแซคคาไรด์จากจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารต่างๆ ด้านนวัตกรรมอาหาร เช่น คอลลาเจน
ชนิดผง ผลิตภัณท์ โปรตีนไข่พาสเจอร์ ไรซ์ เป็นต้น
โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายคือ อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอาหารเสริมสัตว์ ซึ่งจะ
สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ลดการ
นำ�เข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ และเกิดการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเอกชนต่อไป
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บริการข้อมูล สารสนเทศ และฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวติ (Thai National Life Cycle Inventory Database)

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเป็นส่วนสำ�คัญที่สุดในการ

ประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มตามหลั ก การ
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment:
LCA) ทัง้ การการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon
Footprint: CF) (ของผลิตภัณฑ์ องค์กร และการ
บริ ก าร) การประเมิ น วอเตอร์ ฟุ ต พริ น ต์ (Water
Footprint: WF) ของผลิตภัณฑ์ และการประเมิน
ฟุ ต พริ น ต์ สิ่ ง แวดล้ อ มของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
Environmental Footprint: PEF) การประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ที่
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มีแนวโน้มส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่เป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมากยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามหาก
ต้องการให้การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ข้างต้นมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีฐานข้อมูล
วัฏจักรชีวิตที่มีคุณภาพดี ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ซึ่ง
ผู้ประกอบการไทยประสบปัญหาที่ ไม่สามารถจัดหา
ฐานข้ อ มู ล วั ฏ จั ก รชี วิ ต จำ � นวนมาก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลิตภัณฑ์/องค์กร/การบริการของตนเอง เพื่อการ
ประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมได้ เอ็มเทค สวทช.
จึงจัดทำ�ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศ อันเป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญในการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง จากการดำ�เนินงาน
ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาด้วยความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมีฐานข้อมูล
วัฏจักรชีวติ ระดับประเทศทีเ่ ป็นข้อมูลจำ�เพาะของไทย

(รวบรวมข้อมูลการผลิตจริงจากผูผ้ ลิตหรือจากข้อมูล
ทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือ) แล้วกว่า 1,000 ฐานข้อมูลฯ
ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลักสำ�คัญของประเทศ อาทิ
พลังงาน ปิโตรเคมี ขนส่ง สิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหาร
และการเกษตร เป็นต้น ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้ถูกนำ�ไป
ประยุกต์ ใช้ ในการคำ�นวณผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
เพื่อยื่นขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ
แล้ ว เป็ น จำ � นวนมาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ฉลาก
คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ที่ให้การรับรองโดย
องค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก (องค์ ก าร
มหาชน) ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการรับรองแล้ว
2,123 ผลิตภัณฑ์ จาก 465 บริษัท ซึ่งผลกระทบ
จากการนำ � ฐานข้ อ มู ล ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการจั ด ทำ �
ฉลากสิ่งแวดล้อมนี้ ช่วยลดการรั่วไหลเงินตราออก
นอกประเทศกว่า 1,900 ล้านบาท (ในช่วงระหว่าง

ปี 2555 – 2559) นอกจากนี้ฐานข้อมูลเหล่านี้ยังถูก
นำ�ไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการวางแผนและจัดทำ�
นโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนอีกด้วย อาทิ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำ�นักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำ�นักงาน
เศรษฐกิ จ การเกษตร และกระทรวงอุ ต สาหกรรม
เป็นต้น นอกจากนี้ในปี 2559 การดำ�เนินการจัดทำ�ฐาน
ข้อมูลได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นกับการเข้าร่วมดำ�เนินการ
ด้านการจัดทำ�ฐานข้อมูลฯ ในระดับเวทีโลกที่เรียกว่า
Global LCA Database ร่วมกับประเทศชั้นนำ�ด้าน
การจัดทำ�ฐานข้อมูลฯ ของโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาศักยภาพและการยอมรับด้านการจัดทำ�
ฐานข้อมูลฯ ของไทยให้ทดั เทียมกับนานาชาติได้ตอ่ ไป
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สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ
ผนึกกำ�ลังพันธมิตร สร้างองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาประเทศ
สวทช. ให้ความสำ�คัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศ

เพื่อผลักดันให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในการวิจัยและพัฒนาในเวทีระดับประเทศ
รวมถึ ง การสร้ า งพั น ธมิ ต รเพื่ อ การเรี ย นรู้ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี และการแบ่ ง ปั น
การแลกเปลีย่ น การพัฒนาบุคลากรวิจยั เพือ่ เตรียมความพร้อมและสร้างความสามารถ
ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในระยะยาว
อย่างยั่งยืน
เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. จำ�เป็นต้องอาศัยแนวร่วมจากต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในหลากหลายสาขา สวทช. จึงพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศทั้ง
รูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีกบั หน่วยงานและประเทศต่างๆ โดยมีตวั อย่างความร่วมมือ
ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
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ความร่วมมือพัฒนา
บุคลากรไทย-นอร์เวย์

ความร่วมมือศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีไทย-จีน

สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. เปิดศูนย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
โครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชดำ � ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และพัฒนาบุคลากรทาง
ด้านการวิจยั วิทยาศาสตร์ขวั้ โลก ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ศูนย์แห่งสวาลบาร์ด (UNIS: University Centre in
Svalbard) และถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งนอร์เวย์ (NPI:
Norwegian Polar Institute) ประเทศนอร์เวย์ เมือ่ วันที่
13 พฤศจิกายน 2558 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็น
ประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “The
Arctic and Climate Change” เพื่อการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกัน เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2558 โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รอง
ประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตามพระราชดำ � ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. เป็น
ประธาน

ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ไ ทย-จี น (Thailand-China
Technology Transfer Center-TCTTC) เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี ไ ทย-จี น ดั ง กล่ า ว เป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรม
ความร่ ว มมื อ ภายใต้ แ ผนงานของโครงการศู น ย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ภายใต้กรอบความร่วมมือ
หุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and
Technology Partnership Program-STEP Program)
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
และจีน โดยมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
และ China-ASEAN Technology Transfer Center
(CATTC) กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างซี
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นคณะทำ�งานฝ่ายไทยและ
จีนตามลำ�ดับ นอกจากนี้พิธีเปิดถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไทย-จีนดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ร่วมเฉลิม
ฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนอีกด้วย

85

รายงานประจำ�ปี 2559

ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค สวทช. กับ NITE ประเทศญี่ปุ่น
ไบโอเทค สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระยะที่ 4 ร่วมกับ National Institute of Technology
and Evaluation (NITE) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้าน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่าง
ยัง่ ยืนของประเทศไทยและญีป่ นุ่ มีระยะเวลา 5 ปี ซึง่
ไบโอเทค สวทช. และ NITE ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือครั้งแรกในปี 2548 ครั้งที่ 2 ในปี 2551
และครั้งที่ 3 ในปี 2554 มีโครงการร่วมด้านการศึกษา
อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ รวมถึง
การประยุกต์ ใช้ระหว่างห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวม
สายพันธ์จุลินทรีย์ และ NITE Biological Resource
Center (NBRC) และการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถของนักอนุกรมวิธ านในประเทศไทย
นำ�มาซึง่ ผลความสำ�เร็จ ได้แก่ การพบจุลนิ ทรียส์ ายพันธุ์
ใหม่มากกว่า 50 สายพันธุ์ มีผลงานตีพิมพ์มากกว่า
50 เรื่ อ ง และพั ฒ นาบุ ค ลากรมากกว่ า 200 คน
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จากผลสำ � เร็ จ ของความร่ ว มมื อ ที่ ผ่ า นมาจึ ง เกิ ด
ความร่วมมือต่อเนื่องระยะที่ 4 เพื่อดำ�เนินกิจกรรม
ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการข้อมูลจุลินทรีย์
และงานวิจัยร่วมด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่าง สวทช. กับมหาวิทยาลัยเกียวโต
ประเทศญี่ปุ่น
สวทช.

ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยเกียวโต เสริมความเข้มแข็งการวิจยั ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้ โครงการ JapanASEAN Science and Technology Innovation
Platform (JASTIP) ณ บ้านพักเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานร่วมโครงการจาก
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยมีเป้าหมายสู่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริมความ
ร่วมมือในการวิจยั ระหว่างญีป่ นุ่ กับประเทศในอาเซียน
ในระยะเริ่ ม ต้ น ประกอบด้ ว ยการดำ � เนิ น งานของ
นักวิจัยจากไบโอเทค เอ็มเทค และนาโนเทค ร่วมกับ
เครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่นที่นำ�โดยมหาวิทยาลัยเกียวโต โดย
มีแนวคิดในการดำ�เนินงานเรื่อง “การใช้ประโยชน์
และเพิม่ มูลค่าชีวมวลเป็นพลังงานและสารเคมีมลู ค่า
สูง” (Biomass to Energy and Chemicals: B2EC)
แบ่งเป็น 3 โครงการ ได้แก่ โครงการนวัตกรรมการ
ประยุกต์ ใช้ชีวมวลสำ�หรับการสังเคราะห์วัสดุตัวเร่ง

ปฏิ ก ริ ย าและอุ ป กรณ์ พ ลั ง งาน เน้ น ด้ า นเคมี แ ละ
ชี ว ภาพ โครงการพั ฒ นาวั ส ดุ ค าร์ บ อนจากชี ว มวล
สำ�หรับการประยุกต์ ใช้งานใน energy storage และ
โครงการนวัตกรรมในการประยุกต์ ใข้ชีวมวลสำ�หรับ
การสังเคราะห์วัสดุเร่งปฎิกริยาและอุปกรณ์พลังงาน
เน้นด้านวัสดุนาโน
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ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทย Green SMEs
สวทช. ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม (กสอ.) สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
(สวทน.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
(องค์ ก ารยู นิ โ ด) ดำ � เนิ น โครงการ GEF UNIDO
Cleantech Programme for SMEs in Thailand เพื่อ
คัดเลือก SMEs กลุ่ม Start-up เข้าร่วมฝึกอบรมและ
นำ�เสนอผลงาน ผ่านการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี
สะอาด ชิงเงินทุนพัฒนากิจการกว่า 60,000 เหรียญ
สหรัฐฯ รวมทั้งมีโอกาสเจรจาธุรกิจด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีสะอาดในงาน Cleantech Open ณ เมือง
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการ
ดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี โดย สวทช. ได้รบั มอบหมาย
ในการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านเทคโนโลยีสะอาด
และการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้มาเป็น
พี่เลี้ยง (Mentors) ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็น
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การดูแลและถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการ
ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอย่ า งครบวงจร ตามรู ป แบบ
การบ่ ม เพาะ (Incubation) และเร่ ง รั ด ธุ ร กิ จ
(Acceleration) ที่ประสบความสำ�เร็จในต่างประเทศ

ความร่วมมือขับเคลื่อนนิคม
นวัตกรรมไทย-เกาหลี
สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ

บริ ห ารอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการพั ฒ นาเมื อ ง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับมูลนิธิ
อินโนโพลิส (Innopolis Foundation) สาธารณรัฐเกาหลี
และสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เมือ่ วันที่
29 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุม
ความร่วมมือในการบริหารอุทยานวิทยาศาสต์และ
การพัฒนาฟู้ดอินโนโพลิส และเป็นการปูทางให้เกิด
การดึงดูดบริษทั หน่วยวิจยั และผู้ ให้บริการเทคโนโลยี
นวัตกรรมจากเกาหลี เข้ามาดำ�เนินกิจกรรมวิจยั พัฒนา
และให้บริการในฟูด้ อินโนโพลิส และอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ซึง่ ประสบการณ์ของมูลนิธฟิ ดู้ อินโนโพลิส
ของเกาหลี จ ะช่ ว ยให้ โครงการฟู้ ด อิ น โนโพลิ ส ใน
ประเทศไทยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-จีน
สวทช.

ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
วิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ แ ห่ ง กว่ า งซี (Guangxi
Academy of Agricultural Science: GXAAS)
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสนับสนุนการดำ�เนิน
กิจกรรมความร่วมมือวิจัย การสร้างขีดความสามารถ
และการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ นสาขาการเกษตร
โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์ ระหว่างคูภ่ าคี
ทั้งสองฝ่ายในกรอบระยะเวลา 5 ปี นอกจากนั้น
สวทช. ร่วมกับสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
และสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย (วว.) นำ�ผู้ประกอบการภาคเอกชนของ
ไทย จำ�นวน 28 ราย และนำ�ผลงานวิจยั และผลิตภัณฑ์
ด้านเกษตรและอาหารแปรรูปที่มีความโดดเด่นทาง
ด้านเทคโนโลยี จำ�นวน 46 รายการ เข้าร่วมจัดแสดง
นิทรรศการด้านเทคโนโลยีในงานส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยี ในการประชุมจีน-อาเซียนว่าด้วย
การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละความร่ ว มมื อ ด้ า น
นวัตกรรมครัง้ ที่ 4 (The 4th Forum on China–ASEAN
Technology Transfer and Collaborative Innovation)
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานมหกรรมแสดงสิ น ค้ า
จีน–อาเซียน ครั้งที่ 13 (The 13th China–ASEAN
Expo: CAEXPO) ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2559
ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย
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ความร่วมมือการศึกษาวิจยั วิทยาศาสตร์ขว้ั โลกไทย – จีน
สวทช. รับสนองพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสานงานศึกษา
วิจยั เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ขวั้ โลกของประเทศไทย โดย
ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ
หน่วยงานขัว้ โลกเหนือและขัว้ โลกใต้ (Chinese Arctic
and Antarctic Administration: CAA) สังกัดสำ�นักงาน
บริหารกิจการทางทะเล (State Oceanic Administration: SOA) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 จากนั้นได้
ส่งนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเดินทางไปศึกษาวิจัย
ร่วมกับคณะสำ�รวจทวีปแอนตาร์กติกของจีนทุกปีนับ
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์
ไทยเดินทางไปร่วมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกกับ
คณะสำ�รวจของจีนแล้วจำ�นวน 5 คน และอยู่ระหว่าง
การประสานงานเพื่อส่งนักวิทยาศาสตร์ไทยอีก 2 คน
ไปร่วมกับคณะสำ�รวจในปี 2560 ทั้งนี้เพื่อสานต่อ
ให้เกิดความร่วมมือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ขั้ ว โลกระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น วิ จั ย ของ
ประเทศไทยกับสถาบันวิจัยของประเทศจีน จึงเป็น
ทีม่ าของการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการวิจยั
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วิ ท ยาศาสตร์ ขั้ ว โลก (MOU on Polar Science
Research (Under the MOU between CAANSTDA)) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของประเทศไทยจำ�นวน 4 แห่ง ซึ่งเคย
ส่งหรือสนใจจะส่งนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ไปร่วม
คณะสำ�รวจขั้วโลกใต้กับ CAA ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) และ สวทช. ในฐานะหน่วยงาน
ประสานงานกับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (Polar
Research Institute of China) เพื่อพัฒนาความ
ร่วมมือในการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกตามพระ
ราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ด้านชีววิทยาทางทะเล สมุทรศาสตร์ ธรณี
ฟิสิกส์ และธรณีเคมี

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สวทช. - อิสราเอล
สวทช. พัฒนาความสัมพันธ์กบั อิสราเอลมาตัง้ แต่ปี

2552 จากการริเริ่มผลักดันผ่านช่องทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของ สวทช. และสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ทำ�ให้เกิดการสร้างเครือข่าย
หน่วยงานพันธมิตรระหว่างสองประเทศที่กว้างขวาง
รวมถึงความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ในเชิงวิชาการและการวิจัย อาทิ งานสัมมนาวิชาการ
ประจำ�ปี ไทย-อิสราเอล (the Annual Thai - Israeli
Science & Technology Cooperation Conference)
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การส่งนักวิจยั /นักวิชาการ
เข้าฝึกอบรมและทำ�วิจยั ระยะสัน้ ทีอ่ สิ ราเอล ตลอดจน
งานประชุ ม วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ใ น
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการบริหาร
จั ด การน้ำ � ที่ อิ ส ราเอลมี ค วามเชี่ ย วชาญเป็ น พิ เ ศษ
เมื่ อ วั น ที่ 29 มกราคม 2559 สวทช. จั ด สั ม มนา
“Technologies for agriculture in dryland: Case
study from Israel” ณ อาคารไบโอเทค โดยเชิญ
นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย
ชั้นนำ�ของอิสราเอล จำ�นวน 2 ท่านมาบรรยาย เพื่อ

แบ่งปันและแลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีทาง
การเกษตรทีก่ า้ วหน้า อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การรับมือ
กับภัยแล้งของภาคการเกษตรของไทย รวมถึงเพิ่ม
โอกาสความร่วมมือด้านวิจยั ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอิสราเอลต่อไป
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โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร
สวทช. จัดประชุมนำ�เสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ

“UK-Thailand Symposium on Nanomaterials and
their Applications” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพือ่ ส่งเสริมการแลกเปลีย่ น
และแบ่งปันองค์ความรู้ที่ก้าวหน้า สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
ด้านเคมี เคมีประยุกต์ และนาโนเทคโนโลยี ตลอดจน
ด้านอื่นๆ ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร
รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคล หน่วยงาน
และความสัมพันธ์ทวิภาคี ระหว่างไทยและสหราช
อาณาจักร โดยเรียนเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
ในสหราชอาณาจั ก รจำ � นวน 3 ท่ า น จาก The
University of Manchester และ Lancaster
University ร่วมกับวิทยากรประเทศไทยจำ�นวน 6 ท่าน
จากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สวทช. (เอ็มเทคและ
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นาโนเทค) เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจัยรวม 18 ผลงาน
โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 69 ท่าน ทั้งจากภาค
รัฐและภาคเอกชน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เกิดจากการดำ�เนินงานของ สวทช.
ผลลัพธ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
ดำ�เนินงานของ สวทช.
ปีงบประมาณ 2559
สวทช. มุ่งพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจ

ระดับโลก บนความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีฐานมาจากการ
วิจัยและพัฒนา โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ ในการเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์
ใช้จนเกิดการลงทุนเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต การบริการ
ตลอดจนการเกษตรกรรม ผลการดำ�เนินงานในส่วนนี้พิจารณาจากการลงทุนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆ ที่มีกิจกรรมร่วมกับ สวทช. ใน
ปีงบประมาณ 2559 นี้ ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจด้านการลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งหมด
ประมาณ 11,400 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีงบประมาณ 2558) สามารถ
จำ�แนกได้ดังภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลงทุนวิจัยเพื1อขอรับเงินกูดอกเบ/ียต่ำ
550 ลานบาท (4%)
ลงทุนในโครงการใหคำปรึกษาของ ITAP
420 ลานบาท (4%)
ลงทุนวิจัยของผูเชาพื้นที่
1,180 ลานบาท (10%)

ลงทุนในโครงการวิจัยพัฒนารวมกับ สวทช.
(in cash) 510ลานบาท (4%)
ลงทุนเพื1อขออนุญาตใช/สิทธิ
เทคโนโลยี 30 ลานบาท

ลงทุนวิจัยเพื1อขอรับรอง
สิทธิลดหยอนภาษี
1,510 ลานบาท (13%)

ลงทุน ในโครงการฝกอบรบ
130 ลานบาท
ลงทุนขอรับบริการเทคนิค/
วิชาการ 300 ลานบาท
อื1นๆ
1,100 ลานบาท (10%)

ลงทุนในกองทุนของ สวทช.
640 ลานบาท

ลงทุนในกระบวนการผลิตและบริการ
5,900 ลานบาท (52%)

ลงทุนในโครงการวิจัยพัฒนารวมกับ สวทช.
(in kind) 230 ลานบาท (2%)
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1.

หลังจากได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช.
ผูร้ บั บริการลงทุนปรับปรุงหรือขยายกระบวนการ
ผลิตและบริการ ลงทุนด้านเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ตลอดจนการจ้างงานเพิ่ม 5,900 ล้านบาท
(สีโทนส้ม)

2.

การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
อันเกิดจากการที่ สวทช. มีส่วนผลักดันและ
สนับสนุน (สีโทนฟ้า) ได้แก่ การรับรองโครงการวิจยั
พัฒนาเพื่อการลดหย่อนภาษี 300% การลงทุน
วิ จั ย และพั ฒ นาของผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ ข องอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อการวิจัย
และพัฒนา ตลอดจนการร่วมลงทุนในโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย (ITAP) ซึง่ มูลค่ารวมประมาณ 3,660 ล้านบาท

3.

การลงทุนของภาคส่วนต่างๆ ในโครงการวิจัย
และพัฒนาร่วมกับ สวทช. (สีโทนเขียว) ซึ่งเป็น
มูลค่าการลงทุนทัง้ ในรูปแบบเป็นตัวเงิน (in cash)
510 ล้านบาท และการสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์
ตลอดจนบุคลากรในการวิจยั และพัฒนาทีร่ ว่ มมือ
กับสวทช. (in kind) มูลค่าประมาณ 230 ล้านบาท
รวมการลงทุนในโครงการวิจัยมูลค่าประมาณ
740 ล้านบาท

4.

การลงทุนของหน่วยงานต่างๆ ผ่านกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สวทช. ให้บริการ
(สีโทนเหลือง) ได้แก่ การฝึกอบรม การบริการ
วิเคราะห์ทดสอบ การให้ค�ำ ปรึกษาทางเทคโนโลยี
การอนุญาตให้ ใช้สิทธิเทคโนโลยี ตลอดจน
การลงทุนในกองทุนของ สวทช. มูลค่ารวม
ประมาณ 1,100 ล้านบาท
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สวทช. มุ่งมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ทีม่ าจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ก่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จากการรวบรวมข้อมูล
ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้รับประโยชน์จากการ
ดำ�เนินงานของ สวทช. ในปีงบประมาณ 2559 สวทช.
สามารถสร้างผลลัพธ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็น
มูลค่าเพิ่มรวมประมาณ 19,500 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 จากปีงบประมาณ 2558) จำ�แนกตามกลุ่ม
ผู้ ได้รับประโยชน์ดังภาพท โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุด ประมาณ 12,700 ล้าน
บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่หรือเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
และสามารถจำ�หน่ายได้ มีตัวอย่างผลงานเด่น ได้แก่
มาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ
โดยเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับสมาคมพลาสติกชีวภาพ
ไทยและสำ�นักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ดำ�เนินการ
จัดทำ�มาตรฐานการทดสอบและร่างมาตรฐานของ
พลาสติกย่อยสลายได้ จนผ่านการประชุมพิจารณา
จากบอร์ดสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(สมอ.) เมือ่ วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 จากนัน้ พัฒนา
ห้องปฏิบตั กิ ารให้มมี าตรฐานผ่านระบบการตรวจสอบ
ISO 17088 และ EN 13432 มาตรฐาน DIN CERTCO
ประเทศเยอรมัน ห้องปฏิบัติการของเอ็มเทคจึงเป็น
ห้องปฏิบัติการแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทีม่ คี วามสามารถในการวิจยั เพือ่ ตรวจพิสจู น์พลาสติก
จากบริษทั ส่งผลให้บริษทั ต่างๆ ในสมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติ ก ชี ว ภาพมี ค วามมั่ น ใจในการลงทุ น สร้ า ง
โรงงานผลิต จากการที่ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยมี
มาตรฐานรองรับผ่านการทดสอบในระดับสากล ซึ่ง
ในปี 2559 เป็นปีแรกที่สามารถสร้างรายได้จากการ
ส่งออกพลาสติกชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
ประมาณ 2,100 ล้านบาท

นอกจากนี้ สวทช. ยังสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจกับ
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
กลุ่มที่เป็นภาคบริการ ได้แก่ ภาครัฐและหน่วยงาน
การประเมินพันธุอ์ อ้ ยดีเด่นทีม่ ศี กั ยภาพในแหล่งปลูก
อิสระ การบริการสาธารณสุข สถาบันการศีกษาต่างๆ
อ้อยทั่วประเทศ โดยร่วมวิจัยกับภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนการบริการด้านการสื่อสารมวลชน
น ตถุดเพืิบที่อ่ตบู้อรงซืณาการทรั
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ะศั ก ดิ ศรี นิ เ วศน์
ให้ ทุ ก โรงเรี ย นจั ด อาหารกลางวั น สำ �มหาวิ
หรั บ ทนัยาลั
ก เรียยเกษตรศาสตร์
น
เกษตรกรเป็
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ประเทศ
ใหม่ คำ�นวณวัตถุดิบที่ต้องซื้อและค่าบู ใช้
จ่ายที่เกิพดยากรวิจัย ทังบุ คลากร เครื่องมือ
รณาการทรั
ขึ้นของแต่ละโรงเรียน และสรุปรายงานงบประมาณ
ที่แต่ละโรงเรียนใช้ต่อหัวต่อวัน โดยปรับราคาตาม
วัตถุดิบในแต่ละพื้นที่ทำ�ให้แต่ละโรงเรียนสามารถ
บริการ
ลดงบประมาณอาหารกลางวันลงได้ ในปี 2559 มี
3,600 ล้านบาท (19%)
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 35,161 โรงเรียน
เกษตรกรรม
อุ ตสาหกรรมการผลิต
3,200 ล้านบาท (16%)
และสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยลงได้ทงั้ หมดประมาณ
12,700 ล้านบาท (65%)
1,650 ล้านบาท
สวทช. นำ � วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ปเพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้กับภาคเกษตรกรรม ทั้งในด้านการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรมูลค่ารวมประมาณ 3,200 ล้านบาท
มีผลงานเด่น ได้แก่ สวทช. ให้การสนับสนุน ศ.ดร.

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจําแนกตามกลุ่มผู ้รับประโยชน์
ปี งบประมาณ 2559
80
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องค์กรวิจัยใส่ใจความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
การร่วมดำ�รงค์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมขององค์กร
สวทช. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัยในการทำ�งานของ

พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยได้นำ�ระบบการจัดการความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน มอก. 18001 มาใช้บริหารความปลอดภัยในทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่
ทำ�งาน และมีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดและควบคุมอันตรายจากกระบวนการทำ�งาน และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานทีม่ คี วามไม่ปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ านทีอ่ าจจะส่งผลกระทบทำ�ให้เกิดการ
บาดเจ็บของร่างกาย ทรัพย์สนิ เสียหาย และส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมได้ โดยยังคง
รักษาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 180012554 และ BS OHSAS 18001: 2007 ตามทีส่ ถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
ได้ออกใบรับรองให้กับ สวทช.
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“

ลดและควบคุมอันตรายจาก
กระบวนการทำ�งาน
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ที่มีความไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

เนื่องรวมทั้งปี 27 ครั้ง และ สรอ. ได้ตรวจประเมิน
เพือ่ ต่ออายุใบรับรอง โดย สวทช. ได้รบั ใบรับรองฉบับ
ใหม่มีผลถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ส่วนของผลการ
ปฏิบัติงานทางด้านความปลอดภัย ยังคงวัดจากตัว
ชีว้ ดั อัตราความถีข่ องการบาดเจ็บ (Injury Frequency
Rate : IFR) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury
Severity Rate : ISR) และ Safe T Score ซึง่ แสดงถึง
ผลลัพธ์ของการจัดการความปลอดภัย ซึง่ ทุกค่าเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำ�หนด

ในปีงบประมาณ 2559 สวทช. รณรงค์วันทำ�งาน
ต่ อ เนื่ อ งโดยไม่ มี อุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั้ น หยุ ด งาน และ
วัฒนธรรมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร รวมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการแก้ ไข/ป้องกันข้อบกพร่อง ข้อ
ร้องเรียน ด้วยการติดตามอย่างใกล้ชดิ และสม่�ำ เสมอ
การชี้ บ่ ง อั น ตรายประเมิ น ความเสี่ ย งกิ จ กรรมใหม่
และให้ความสำ�คัญในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
ในเรื่องการประมาณระดับความเสี่ยงในการทำ�งาน
การระงับเหตุเมื่อสารเคมีหกรั่วไหล การเดินทางไป
ปฏิบัติงาน/อบรม/สัมมนานอกสถานที่ (ต่างจังหวัด)
รวมถึงปรับปรุงแนวทางการทำ�งาน เรื่องการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านอาชีว
อนามั ย ความปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อ มใน
การทำ�งานสำ�หรับหน่วยงานราชการ และรายการ
ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในการทำ�งานสำ�หรับ
พนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำ�งาน
กับสถานการณ์ ในปัจจุบนั และให้เกิดความมัน่ ใจว่าทุก
พื้นที่ ทุกกิจกรรมการทำ�งานมีความปลอดภัย รวมถึง
เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดให้มี
แผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินเพลิงไหม้ สารเคมีหก
รั่วไหล และก๊าซรั่วไหล รวมไปถึงอพยพบุคลากรใน
ขณะเกิดเหตุ ซึง่ มีแนวทางปฏิบตั ิ ได้แก่ การระงับเหตุ
แจ้งเหตุการประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก การอพยพ รวมทั้งมีการฝึกซ้อมอย่างต่อ

สวทช. มีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ
พืน้ ทีข่ องอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) โดย
มุง่ เน้นเรือ่ งการจัดการมลพิษทีเ่ กิดจากกิจกรรมต่างๆ
ของ สวทช. มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพ
น้�ำ ทิง้ ปริมาณสารโลหะหนักจากระบบบำ�บัดฯ คุณภาพ
น้�ำ เสียจากอาคารต่างๆ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
บริเวณพื้นที่โดยรอบ อวท. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เสียที่ระบายออกทางปล่องเตาเผา ตรวจวัดคุณภาพ
น้ำ�ใต้ดินในพื้นที่ อวท. ตรวจวัดคุณภาพน้ำ�ผิวดินใน
พืน้ ที่ใกล้เคียง และตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในดิน
ในปีงบประมาณ 2559 ทีผ่ า่ นมามีปริมาณน้�ำ เสียทีเ่ กิด
จากกิจกรรมภายในพื้นที่ อวท. รวมทั้งสิ้น 100,634
ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง สวทช. ให้ความสำ�คัญต่อการ
จัดการน้ำ�เสียที่เกิดขึ้น และมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ
และขอความร่วมมือไปยังแต่ละหน่วยงานภายใน ใน
เรือ่ งของการจัดการน้�ำ เสียเพือ่ ให้น�้ำ เสียทีเ่ กิดขึน้ จาก
กิจกรรมต่างๆ ทัง้ จากอาคารสำ�นักงาน ห้องปฏิบตั กิ าร
และจากบริษัทที่เข้ามาเช่าพื้นที่ใน อวท. ได้รับการ
บำ�บัดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพน้ำ�ทิ้งเป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำ�หนด โดยมี
ค่า Biochemical Oxygen demand (BOD) ประมาณ
ร้อยละ 25 ของค่า BOD ทีท่ างราชการกำ�หนดไว้ และ
เพื่อความต่อเนื่องในเรื่องมาตรการประหยัดน้ำ� ใน

”
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ส่วนของน้ำ�เสียที่ผ่านการบำ�บัดแล้ว ยังคงนำ�มาใช้
ในการฉีดล้าง หรือรดน้ำ�ต้นไม้และสนามหญ้าภายใน
พื้นที่ อวท. โดยมุ่งหวังที่จะไม่มีการทิ้งหรือระบายน้ำ�
เสียออกนอกพื้นที่ ดังเช่นในทุกๆ ปีที่ผา่ นมา และใน
ส่วนของตะกอนจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียยังนำ�ไปแจก
จ่ า ยให้ กั บ พนั ก งานเพื่ อ นำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น สาร
ปรับปรุงดินได้ต่อไป
การจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น สวทช. ดำ�เนิน
การคัดแยกของเสียอันตราย และดำ�เนินการกำ�จัด
ขยะของเสี ย อั น ตรายจากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ
และจากบริ ษั ท ที่ ม าเช่ า ใช้ พื้ น ที่ มี น้ำ � หนั ก รวมทั้ ง ปี
46,711.99 กิโลกรัม ออกเป็น 2 ประเภทคือ ทำ�การ
เผาทำ�ลายด้วยเตาเผาของ สวทช. และอีกส่วนหนึ่ง
รวบรวมให้ ได้ปริมาณมากพอและส่งกำ�จัดภายนอก
นอกจากนี้ สวทช. ยังดำ�เนินการตรวจปล่องเตาเผา
พบว่ามีการระบายอากาศเสียในพารามิเตอร์ต่างๆ
ประมาณร้อยละ 3-40 ของค่ามาตรฐานตามที่ทาง
ราชการได้กำ�หนดไว้ อีกทั้งยังควบคุมการทำ�งานตาม
ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการเผาทำ�ลายอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และมีระบบบำ�บัดไอเสียที่ ไม่ก่อให้เกิดผล
กระทบต่อคุณภาพอากาศแต่อย่างใด

การจัดทำ�คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร (Carbon Footprint for
Organization: CFO)
ในปีงบประมาณ 2559 สวทช. ได้รับการขึ้นทะเบียน
รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดย สวทช. ถือ
เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง แรกของประเทศที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นคาร์ บ อน
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ฟุตพริ้นท์ขององค์กร มีขอบเขตการรับรองภายใน
พื้ น ที่ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย โดยใช้
ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน
2558) เป็นปีฐานซึ่งมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวม 19,024.91 ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์
เทียบเท่า แบ่งออกเป็น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทที่ 1 จำ�นวน 868.92 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เที ย บเท่ า ประเภทที่ 2 จำ � นวน 16,082.99 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และประเภทที่ 3 จำ�นวน
2,073.00 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
สำ�หรับผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ สวทช.
ในปี ง บประมาณ 2559 ขอบเขตพื้ น ที่ ทั้ ง ภายใน
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและภายนอก พบ
ว่ามีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมประมาณ
25,468,396.80 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แบ่งออกเปน การ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ประเภทที่ 1 จํ า นวน
868.92 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ประเภทที่
2 จํ า นวน 16,082.99 ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์
เทียบเท่า และประเภทที่ 3 จํานวน 2,073.00 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
สําหรับผลการประเมินคาร์บอนฟุ ตพรินท์
ของ สวทช. ในปี งบประมาณ 2559 ขอบเขตพืนที่
ทั ง ภายในอุ ทยานวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทยและ
ภายนอก
่าการปล่อยก๊
อยก๊
าซเรื
อ นกระจก
ต่อปี คิดเป็พบว่
นสัดาส่มีวคนการปล่
าซเรื
อนกระจกทาง
โตรง
ด ย ร(Scope
ว ม ป รI)ะ มร้อายละ
ณ 8.36
2 5 ,4 โดยส่
6 8 ,3ว9นใหญ่
6 . 8 0เกิดตัจาก
น
การใช้
น้ำ � มั น ดี เ ซลจากรถปฏิ
คาร์
บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่บอั ตปีิ ง านนอกสถานที
คิดเปนสัดส่วน ่
สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการ
การปล่
อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทางตรง (Scope I)
ใช้ไฟฟ้า(Scope II) ร้อยละ 84.34 ซึ่งมีการใช้เพิ่มขึ้น
ํามั น
ร้เกิอดยละ
8.36 ดโดยส่
วนใหญ่
จากการใช่ม นอาคาร
จากการเปิ
ใช้งานในพื
้นทีเกิ่ขดองอาคารกลุ
่ สัอดยก๊ส่วาซเรื
ตกรรม 2 เพิ่มบขึัต้นิงและสั
ดส่วนการปล่
อน
ดีนวัเ ซลจากรถปฏิ
านนอกสถานที
นการ
กระจกทางอ้
มอื่นๆ (Scopeอมจากการใช
III) อีกร้อยละ
7.29
ปล่
อยก๊าซเรืออนกระจกทางอ้
 ไฟฟา

(Scope II) ร้อยละ 84.34 ซึ่ งมีการใชเพิ่มขึนเกิด
จากการเปิ ดใชงานในพืนที่ของอาคารกลุ่มอาคาร
นวัตกรรม 2 เพิ่ม ขึน และสัดส่วนการปล่อ ยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Scope III) อีกร้อยละ
7.29 โดยเกิ ดจากการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติง านโดย
เครื่อ งบินภายในประเทศเปนส่วนใหญ่ รองลงมา
คือ การใชนํามัน ดีเ ซลในรถรับ-ส่งพนักงาน ทังนี
เมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นคาร์ บ อนฟุ ตพริ น ท์ ข อง
องค์กร (Scope I+II) ต่อพนักงานในปี งบประมาณ
2559 พบว่ ามีนส่คว่ านใหญ่
เ ท่ ากั บรองลงมาคื
8,576 อกิการใช้
โลก รั ม
ภายในประเทศเป็
น้ำ�คาร์
มันดีบเอนไดออกไซด์
ซลในรถรับ-ส่งเทีพนั
กงาน
้งนี้เซึมื่ ง่อมีพิคจ่าารณา
ยบเท่
าต่อทัคน
เพิ่มขึน
สัดจากปี
ส่วนคาร์
บอนฟุเท่
ตพริ
กร (Scope I+II)
ท่ ี 2558
ากั้นบท์ร้ขอององค์
ยละ 8.50
ต่อพนักงานในปีงบประมาณ 2559 พบว่ามีค่าเท่ากับ
8,576 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน ซึง่
มีคา่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ 2558 เท่ากับร้อยละ 8.50

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โดยเกิดจากการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยเครื่องบิน
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

7,233

2554

7,337
6,581 7,007

2555

2556

7,847

2557

2558

8,576

2559

ค่า CFO สวทช. ต่อคน ต่อปี
(หน่วย ค่: ากิโลกรั
บอนไดออกไซด์
CFOมคาร์
สวทช.
ต่อคน เต่ทีอยปีบเท่า)

(หน่วย : กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
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การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
ผลการดำ�เนินงานบริหารความเสี่ยงของ
สวทช. ปีงบประมาณ 2559
สวทช. กำ�หนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหาร

ความเสี่ยง (Framework) ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 และเริ่มดำ�เนินการรอบ
แรกในปีงบประมาณ 2555 โดยมีขอบเขตการดำ�เนินงานเริ่มจากความเสี่ยงระดับ
องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ในปีที่ 1 และขยายไปสู่ระดับศูนย์
แห่งชาติ/หน่วยงานหลักในปีที่ 2 โปรแกรม/กระบวนการหลักที่สำ�คัญในปีที่ 3 โดย
มีเป้าหมายเพื่อให้มีการนำ�ระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำ�เนินงานตามภารกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
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ในการดำ�เนินงานมีคณะอนุกรรมกาบริหารความเสีย่ ง
ของ สวทช. ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) รับผิดชอบในการ
เสนอแนะนโยบาย กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงรายงานผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อ กวทช. อย่างต่อเนื่อง ในช่วงก่อตั้ง
ระบบบริหารความเสีย่ งคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ ได้แต่งตั้งคณะทำ�งานพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ ย งของ สวทช. ขึ้ น เพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ พั ฒ นา
นโยบาย แผนงาน และรายงานผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของ สวทช. ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ นอกจากนี้ ได้มีการจัด
ตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ซึ่ง
มีผู้อำ�นวยการ สวทช. เป็นประธาน รับผิดชอบใน
การกำ�หนดนโยบาย จัดการให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่
ในวิสัย และขอบเขตที่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีการ
ประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้วยความถี่ที่เหมาะ
สม ประมวลวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำ�เนิน
งาน และจัดทำ�รายงานการติดตามประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริม สื่อสาร พัฒนา
ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งให้กบั
บุคลากรทุกระดับ
ในการประเมิ น วิ เ คราะห์ และจั ด การความเสี่ ย ง
สวทช. ได้ ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ขององค์กรวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทงั้ ในประเทศ และต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
และพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. พบว่าการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งจะต้ อ งมี Framework ในการ
วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ เพื่อพิจารณาสิ่งที่พึง
กระทำ�และจุดอ่อนทีต่ อ้ งดำ�เนินการแก้ไขเพือ่ ประเมิน
โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งและผลกระทบทั้ ง ก่ อ น
และหลังดำ�เนินการ และพบว่า Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization

(CSIRO) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยที่ ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศออสเตรเลีย และเป็นองค์กรที่มีพันธกิจใกล้
เคียงกับ สวทช. อีกทัง้ CSIRO ยังเป็นองค์กรสำ�คัญที่
มีสว่ นร่วมในการออกแบบมาตรฐาน ISO 31000:2009
ได้ ใ ช้ แ ผนภาพแสดงความเชื่ อ มโยงองค์ ป ระกอบ
สำ�คัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือ Bow Tie
Diagram เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงของ
องค์กร ซึ่งแผนภาพนี้สามารถสรุปสาเหตุ ผลกระทบ
และมาตรการในการควบคุ ม /ลดความเสี่ ย งที่ ใ ช้
สื่ อ สารทำ � ความเข้ า ใจได้ ง่ า ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ดังนั้น สวทช. จึงนำ�เครื่องมือดังกล่าวมาประยุกต์ ใช้
ในการวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ พิจารณาทางเลือก
และกำ�หนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง รวมถึงใช้
ในการประชุม รายงานผล ปรึกษาหารือ สือ่ สาร ร่วมกับ
คณะกรรมการจั ด การความเสี่ ย ง และผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย
ผลการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2559 (ปีที่ 4) พบว่า
ในระดับองค์กร (ERM) มีการระบุความเสี่ยง (Risk
identification) 9 รายการ ครอบคลุมความเสี่ยง 4
ประเภท ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ (S: Strategic)
ด้านปฎิบัติการ (O: Operational) ด้านการเงิน (F:
Finance) และ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C:
Compliance) ด้านกลยุทธ์ (S: Strategic) โดยมี
รายการความเสี่ยงระดับสูงมาก จำ�นวน 1 รายการ
ความเสี่ยงสูง จำ�นวน 5 รายการ และความเสี่ยง
ระดับต่ำ� จำ�นวน 3 รายการ โดยรายการความเสี่ยง
ทั้ง 9 รายการ มีการจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) ด้วยการจัดทำ�แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
6 รายการ ส่วนอีก 3 รายการกำ�หนดให้มีการติดตาม
ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดที่กำ�หนด ซึ่งจะมีการ
ติ ด ตามผลการดำ � เนิ น งานรายไตรมาส และใช้ ที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช.
ติ ด ตามตรวจสอบและทบทวนผลการดำ � เนิ น งาน
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ผลการจัดการความเสี่ยง 6 รายการ พบว่ารายการ
ความเสี่ยงทั้ง 6 รายการ ที่มีการจัดทำ�แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง สามารถลดระดับความเสี่ยงได้
ตามเป้าหมาย/มากกว่าเป้าหมายที่กำ�หนด แบ่งเป็น
2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ลดระดับความเสี่ยงได้ตามเป้า
หมาย 2 รายการ ประกอบด้วย (1) REF-1 เกิดวิกฤต
ด้านงบประมาณจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน
กลยุทธ์ (2) REO-1 พนักงานสายวิจัยและพัฒนาที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงออกจาก สวทช.
กระทันหันจำ�นวนมาก กลุ่มที่ 2 ลดระดับความเสี่ยง
มากกว่าเป้าหมายที่กำ�หนด 4 รายการ ประกอบด้วย
(1) REO-4 ระบบ ICT ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (2) RES-2 การใช้ประโยชน์ของผล
งานวิจัยมีน้อย (3) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนา
สร้างผลกระทบต่�ำ กว่าเป้าหมายทีก่ �ำ หนด (4) REO-5
ไม่สามารถใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ส่วนความเสี่ยงระดับต่ำ� 3
รายการ ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง กำ�หนด
ให้เป็นความเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ นระดับยอมรับได้ภายใต้กลไก
การควบคุมเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ซึง่ ความเสีย่ งในระดับนีจ้ ะ
ถือว่ากลไกการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถดูแล
ระดับความเสี่ยงนี้ ได้ โดยให้เพิ่มความระมัดระวังใน
การดำ�เนินงานตามกลไกการควบคุมที่มีอยู่ต่อไป แต่
ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามผลการดำ � เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ที่
กำ�หนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความ
เสี่ยงกลับมาสูงขึ้นจนเกินระดับที่ยอมรับได้ จากการ
ติดตามผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด พบว่าจาก 3
รายการ มีความเสี่ยง 1 รายการ คือ REC-1 เสียชื่อ
เสียงจากการบริหารจัดการหรือกำ�กับดูแลกิจการ มี
ระดับความเสีย่ งเพิม่ จากระดับต่�ำ เป็นระดับปานกลาง
โดยในการทบทวน/กำ�หนดรายการความเสีย่ ง สวทช.
ได้นำ�รายการความเสี่ยงดังกล่าวกำ�หนดเป็นรายการ
ความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2560 แล้ว เพื่อดำ�เนิน
การตามแนวทางการจั ด การความเสี่ ย งตามที่ ร ะบุ
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ในคู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ส่วนรายการ
ความเสี่ยงอีก 2 รายการ ประกอบด้วย (1) REO-3
ไม่สามารถรักษาระดับขีดความสามารถของบุคลากร
และ (2) REO-2 ผู้บริหารสำ�คัญออกจาก สวทช.
กระทันหันจำ�นวนมาก พบว่า ระดับความเสี่ยงยังคง
อยู่ที่ระดับต่ำ�เช่นเดิม
จากผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ในการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ครั้ง
ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุม
ได้พิจารณาทบทวนผลการดำ�เนินงานตามแผนการ
จัดการความเสี่ยง ปัจจัยภายใน และภายนอก ซึ่ง
มี ม ติ ใ ห้ นำ � รายการความเสี่ ย งของ ปี ง บประมาณ
2558-2559 จำ�นวน 8 รายการ กำ�หนดเป็นรายการ
ความเสีย่ งในปีงบประมาณ 2560 และมีรายการความ
เสี่ยง 4 รายการ มีการติดตามผลการดำ�เนินงานตาม
ตัวชีว้ ดั ทีก่ �ำ หนด ประกอบด้วย (1) RES-3 ไม่สามารถ
รับมือกับพิบัติภัยธรรมชาติและอุบัติภัยขนาดใหญ่
(2) REO-2 ผูบ้ ริหารสำ�คัญออกจาก สวทช. กระทันหัน
จำ�นวนมาก (3) REC-2 เสียชื่อเสียงจากพฤติกรรม
ของพนักงาน และ (4) REC-3 เสียชื่อเสียงจากการ
ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย โดยรายการความเสี่ยงที่ถูก
กำ�หนดให้มกี ารติดตามผลการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั
ทั้ง 4 รายการ ได้ผา่ นการวิเคราะห์และประเมินตาม
แนวทางการดำ�เนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
กำ�หนดให้นำ�การดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับรายการ
ความเสี่ ย งข้ า งต้ น บู ร ณาการเข้ า กั บ กระบวนการ
บริหารงานปกติทมี่ กี ลไกการควบคุมดูแลตามบทบาท
หน้ า ที่ ข องฝ่ า ย/งาน และให้ มี ก ารติ ด ตามผลการ
ดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ งในการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยง สวทช.
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการจัดการความ
เสี่ยง สวทช. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน
2559 ได้พิจารณาประเมินระดับความเสี่ยง (Likeli-

hood*Impact) ของรายการความเสี่ยงปีงบประมาณ
2560 ทั้ง 9 รายการ โดยใช้เกณฑ์ประเมิน 8*8 พบ
ว่า มีระดับความเสี่ยงสูง 6 รายการ คือ (1) REF-1
เกิ ด วิ ก ฤติ ด้ า นงบประมาณและการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรจนไม่สามารถส่งมอบผลงานตามความคาด
หวัง (2) REO-5 ไม่สามารถใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สนิ
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า (3) RES-2 การใช้
ประโยชน์ของผลงานวิจัยมีน้อย (4) REO-4 ระบบ
ICT ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(5) RES-1 ผลผลิตวิจยั และพัฒนาสร้างผลกระทบต่�ำ
กว่าเป้าหมายทีก่ �ำ หนด และ (6) RES-4 ขาดพันธมิตร
สำ�คัญทีท่ �ำ ให้พนั ธกิจสมฤทธิผ์ ล ระดับความเสีย่ งปาน
กลาง 2 รายการ คือ (1) REO-1 พนักงานสายวิจัย
และพัฒนาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง
ออกจาก สวทช. กระทันหัน และ (2) REC-1 เสีย
ชื่อเสียงจากการบริหารจัดการหรือกำ�กับดูแลกิจการ

และระดับความเสี่ยงต่ำ� 1 รายการ คือ (1) REO-3
ไม่สามารถรักษาระดับขีดความสามารถของบุคลากร
จากผลการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น คณะ
กรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ได้ดำ�เนินการจัด
ทำ�แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของ
รายการความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงปานกลาง
ส่วนความเสีย่ งระดับต่�ำ ตามแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงกำ�หนดให้เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับ
ความเสี่ยงภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
ความเสี่ยงในระดับนี้จะถือว่ากลไกปฏิบัติงานปกติที่
มีอยูใ่ นปัจจุบนั สามารถดูแลระดับความเสีย่ งนี้ ได้ โดย
ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดำ�เนินงานตามกลไก
ปฎิบัติงานปกติ แต่ต้องมีการติดตามผลการดำ�เนิน
งานตามตัวชี้วัดที่กำ�หนด
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ภาคผนวก

ทรัพย์สินทางปัญญา จำ�นวน 321 คำ�ขอ
ผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร จำ�นวน 197 คำ�ขอ
วันยื่นคำ�ขอ

เลขที่คำ�ขอ

ชื่อการประดิษฐ์

23 เมษายน

2557

1401002377

ตำ�รับยาโพวิโดนไอโอดีนสำ�หรับรูปแบบพ่น

13 มีนาคม

2558

1501001426

อุปกรณ์วัดการดูดกลืนรังสีเอ๊กซ์แบบอินซิตู ณ อุณหภูมิสูงสำ�หรับศึกษาโครงสร้างของวัสดุนาโน
ระดับอะตอม

28 สิงหาคม

2558

1501004954

ฟิล์มวัสดุเชิงประกอบนาโนพอลิเมอร์ที่มีสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำ�และรักษาการส่อง
ผ่านของแสง

14 กันยายน

2558

1501005433

กระบวนการระบุ ส าเหตุ ท่ อ น้ำ � ดี อุ ด กั้ น จากมะเร็ ง ตั บ อ่ อ นโดยใช้ ดี เ อนเอเมทิ เ ลชั่ น ที่ ตำ � แหน่ ง
cg16941656 ของยีน FRY

6 พฤศจิกายน 2558

1501006726

กระจกเคลือบขั้วนำ�ไฟฟ้าโปร่งแสงออกไซด์ด้านหน้าของเซลล์แสงอาทิตย์และกระบวนการดัง
กล่าว

20 พฤศจิกายน 2558

1501006963

ระบบวิเคราะห์รูปแบบข้อความเชิงเปรียบเทียบ

16 ธันวาคม

2558

1501007554

เยื่อหุ้มสมองเทียมสังเคราะห์

25 ธันวาคม

2558

1502004419

ชั้นวางอุปกรณ์พร้อมช่องทางเดินสายไฟ

25 ธันวาคม

2558

1501007834

ไพรเมอร์สำ�หรับการตรวจสอบไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด บี และจำ�แนกสายพันธุ์วิคตอเรียและยามากา
ตะโดยวิธี real–time PCR และการวิเคราะห์ด้วย melting curve

29 ธันวาคม

2558

1501007936

เส้นใยเมทัลออกไซด์นาโนโฟโตคะตะลิสต์ทม่ี คี วามเสถียรสามารถขึน้ รูปได้ และแผ่นเมมเบรนเส้นใย
นาโนที่มีความยืดหยุ่นและเสถียรซึ่งขึ้นรูปจากเส้นใยดังกล่าว รวมถึงกรรมวิธีการประดิษฐ์เส้นใย
และแผ่นเมมเบรนเส้นใยนาโนขึ้นรูปดังกล่าว

29 ธันวาคม

2558

1501007937

กรรมวิธีการคัดกรองฟาจโคลนที่แสดงโปรตีนหรือเปปไทด์บนผิวที่สามารถจับจำ�เพาะต่อเชื้อ
แบคทีเรียเป้าหมายจากคลังฟาจด้วยเทคนิคไมโครอะเรย์

7 มกราคม

2559

1601000048

กระบวนการและไพรเมอร์เพื่อระบุชนิดของเชื้อราในโรคโพรงจมูกอักเสบจากเชื้อราชนิดลุกลาม
โดยเทคนิคพีซีอาร์ซีเควนซิ่ง

22 มกราคม

2559

1602000163

ส่วนหัวของกระดูกต้นแขนเทียม

22 มกราคม

2559

1601000350

กรรมวิธีตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสไอเอชเอชเอ็นในเนื้อเยื่อกุ้ง

26 มกราคม

2559

1601000432

ระบบและวิธีการสำ�หรับจัดลำ�ดับผู้เชี่ยวชาญ

26 มกราคม

2559

1601000436

ระบบสำ�หรับตรวจพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ

26 มกราคม

2559

1602000186

อุปกรณ์สำ�หรับตรวจพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ

2 กุมภาพันธ์ 2559

1601000599

ท่อที่มีปุ่มนูนรูปวงรีภายในเพื่อเพิ่มการถ่ายเทความร้อน

4 กุมภาพันธ์ 2559

1601000646

กระบวนการผลิตวัสดุชะลอการปลดปล่อยธาตุสังกะสีและโบรอนด้วยกลไกการทำ�งานแบบควบคู่
จากสารประกอบเลเยอร์ดับเบิ้ลไฮดรอกไซด์ที่มีแอนไอออนของโบรอนผ่านการแลกเปลี่ยนไอออน

4 กุมภาพันธ์ 2559

1601000647

กระบวนการผลิตวัสดุชะลอการปลดปล่อยธาตุสังกะสีและโบรอนด้วยกลไกการทำ�งานแบบควบคู่
จากสารประกอบเลเยอร์ดับเบิ้ลไฮดรอกไซด์ที่มีแอนไอออนของโบรอนผ่านการตกตะกอนร่วม
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วันยื่นคำ�ขอ

เลขที่ค�ำ ขอ

ชื่อการประดิษฐ์

5 กุมภาพันธ์ 2559

1601000660

ไพรเมอร์และวิธีการสำ�หรับตรวจหาเชื้อ คอกแซกกีไวรัส เอ 6 โดยวิธีมัลติเพล็กซ์วันเสต็ปเรียล
ไทม์ อาร์ที-พีซีอาร์

5 กุมภาพันธ์ 2559

1601000661

ไพรเมอร์และวิธีการสำ�หรับตรวจหาเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 โดยวิธีมัลติเพล็กซ์วันเสต็ปเรียลไทม์
อาร์ที-พีซีอาร์

5 กุมภาพันธ์ 2559

1601000662

ไพรเมอร์และวิธีการสำ�หรับตรวจหาเชื้อคอกแซกกีไวรัส เอ 16 โดยวิธีมัลติเพล็กซ์วันเสต็ปเรียล
ไทม์ อาร์ที-พีซีอาร์

5 กุมภาพันธ์ 2559

1601000663

ไพรเมอร์และวิธีการสำ�หรับตรวจหาไวรัสตับอักเสบ อี โดยวิธีวันเสต็ป เรียลไทม์ อาร์ที-พีซีอาร์

26 กุมภาพันธ์ 2559

1602000624

อ่างล้างจาน

25 มีนาคม

2559

1601001712

กระบวนการสังเคราะห์เส้นลวดนาโนบิสมัทเทลลูไรด์

25 มีนาคม

2559

1601001710

อุปกรณ์นับจำ�นวนวัตถุ

25 มีนาคม

2559

1601001711

ระบบตาข่ายแสงพื่อการตรวจจับสิ่งกีดขวางบนทางเสมอระดับในระบบขนส่งทางราง

1 เมษายน

2559

1601001891

ระบบและวิธีการสำ�หรับตรวจจับความเร็วยานพาหนะพร้อมระบุเลขทะเบียน

1 เมษายน

2559

1601001893

กรรมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนซิลิกาในกระบวนการเตรียมมาสเตอร์แบทซ์ยางผสม
ซิลิกาโดยการตกตะกอนซิลิกาในน้ำ�ยาง

1 เมษายน

2559

1601001894

กรรมวิธีการเตรียมมาสเตอร์แบทซ์ยางผสมซิลิกาโดยการตกตะกอนซิลิกาในน้ำ�ยาง

20 เมษายน

2559

1601002210

ระบบและวิธีการแยกองค์ประกอบเฉพาะแบบประมาณสำ�หรับการคำ�นวณปริภูมิย่อยแบบเค
อร์แนล

22 เมษายน

2559

1601002290

สูตรผสมแผ่นเกราะยางมะตอยคอมพอสิตและกรรมวิธีการผลิต

29 เมษายน

2559

1601002490

กรรมวิธีการผลิตแผ่นเยื่อบางขวางกั้นพลาสติกที่มีโครงสร้างรูพรุนต่างกัน

13 พฤษภาคม 2559

1601002750

กระบวนการเตรียมวัสดุผสมกราฟีนสามมิติ-พอลิอะนิลีน-โครงสร้างคาร์บอนนาโน

13 พฤษภาคม 2559

1601002749

อุปกรณ์และวิธีการสำ�หรับช่วยผู้ฝึกซ้อมยิงปืน

19 พฤษภาคม 2559

1601002868

ระบบและวิธีการตรวจสอบพฤติกรรมสำ�หรับปรับเปลี่ยนขนาดภาพบนหน้าจอ

19 พฤษภาคม 2559

1601002869

วิธีการระบุตำ�แหน่งอุปกรณ์ซึ่งมีการเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายข้อมูลไร้สายและระบบดังกล่าว

26 พฤษภาคม 2559

1601003027

ชุดตรวจหาโมเลกุลเป้าหมายด้วยการวัดสัญญาณการกระเจิงแสงตามหลักของรามานแบบอิมมูโน
โครมาโตกราฟีชนิดการไหลด้านข้าง

26 พฤษภาคม 2559

1601003026

ระบบตรวจสอบและอนุญาตการเข้าถึงทรัพยากรระหว่างอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายข้อมูลและวิธีการ
ดังกล่าว

30 พฤษภาคม 2559

1601003115

เครื่องทำ�น้ำ�แข็งสำ�หรับใช้ ในการผ่าตัด

3 มิถุนายน

2559

1601003248

ระบบสร้างแผนภาพและพยากรณ์การอพยพของประชากรเพลี้ยกระโดด

3 มิถุนายน

2559

1601003249

อุปกรณ์ส่งเมสเสจแบบลำ�ดับ

3 มิถุนายน

2559

1601003250

กรรมวิธีสร้างพื้นผิวขยายสัญญาณรามานและผลิตภัณฑ์จากกรรมวิธีดังกล่าว

10 มิถุนายน

2559

1601003407

แผ่นกรองเส้นใยนาโนมัลติฟังก์ชันสำ�หรับใช้ ในการกรองละเอียดในน้ำ�และอากาศที่สามารถ
ทำ�ความสะอาดและทนต่อแสงแดด และกรรมวิธีการเตรียมแผ่นกรองเส้นใยนาโนดังกล่าว

10 มิถุนายน

2559

1601003408

สารประกอบ 7,12-บิส(ไดฟีนิลอะมิโน)-2-ฟินิล-1H-ไดแนฟโธ[2,1-e:1’,2’-g]ไอโซอินโดล-1,3(2H)ไดโอน สำ�หรับใช้เป็นสารเปล่งแสงสีแดงในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์

10 มิถุนายน

2559

1601003409

สารประกอบ 7,12-บิส(เมทิล(ฟีนิล)อะมิโน)-2-ฟินิล-1H-ไดแนฟโธ[2,1-e:1’,2’-g]ไอโซอินโดล-1,3
(2H)-ไดโอน สำ�หรับใช้เป็นสารเปล่งแสงสีแดงในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์

10 มิถุนายน

2559

1601003410

ชุดหัววัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบแผ่นเรียบทนแรงกระแทก

10 มิถุนายน

2559

1601003411

ชุดใบพัดกังหันลมแกนตั้งชนิดเดเรียสแบบกึ่งลอยตัวที่มีการจัดวางใบพัดในลักษณะตัวนำ�และตัว
ตาม

10 มิถุนายน

2559

1601003412

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่ออำ�นวยความสะดวกระหว่างสถานพยาบาลกับผู้ป่วย และวิธีการดัง
กล่าว

10 มิถุนายน

2559

1601003413

ระบบจัดเก็บและตรวจสอบชีวมิติลายนิ้วมือเพื่อป้องกันการปลอมแปลง

10 มิถุนายน

2559

1602002172

ชุดใบพัดกังหันลมเดเรียสที่จัดวางใบพัดแบบตัวนำ�และตัวตามที่มีระบบรองรับน้ำ�หนัก
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วันยื่นคำ�ขอ

เลขที่คำ�ขอ

ชื่อการประดิษฐ์

24 มิถุนายน

2559

1601003776

กรรมวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติความคงทนต่อความร้อนของสีสกัดจากธรรมชาติกลุ่มละลายน้ำ�ได้

24 มิถุนายน

2559

1602002469

อุปกรณ์จับยึดวัตถุทรงกระบอก

1 กรกฎาคม 2559

1601003932

แอมโมเนียมเซนเซอร์และกระบวนการเตรียมดังกล่าว

1 กรกฎาคม 2559

1601003931

ระบบควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์แบบเอสอาร์

1 กรกฎาคม 2559

1601003933

องค์ประกอบของพอลิแลคไทด์แข็งตัวด้วยความร้อนสำ�หรับซ่อมเสริมกระดูก และกรรมวิธีการ
เตรียมพอลิแลคไทด์ดังกล่าว

8 กรกฎาคม 2559

1601004035

ระบบประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ผิดปกติในการขับขี่ยานพาหนะและวิธีการดังกล่าว

8 กรกฎาคม 2559

1601004036

ระบบควบคุมการเข้าถึงห้องศูนย์ข้อมูลและวิธีการดังกล่าว

15 กรกฎาคม 2559

1601004125

เครื่องป้อนทะลายปาล์มแบบท่อหมุน

15 กรกฎาคม 2559

1601004151

ชุดท่อความร้อนสำ�หรับการเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศ

22 กรกฎาคม 2559

1602002767

แท่นปรับระยะวัตถุชนิดเลื่อนได้ 3 แกน

29 กรกฎาคม 2559

1601004382

เอนไซม์ไซลาเนสทนด่างกลายพันธุ์ที่ใช้ ในการย่อยชีวมวลพืช

5 สิงหาคม

2559

1601004511

ระบบและวิธีการหาตำ�แหน่งแกนของวัตถุ

5 สิงหาคม

2559

1601004512

กรรมวิธีการเตรียมวัสดุผสมกราฟีน-พอลิอะนิลีนเพื่อการประยุกต์ ใช้เป็นขั้วอิเล็กโทรดของตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวด

5 สิงหาคม

2559

1601004513

สูตรเซรามิกส์กึ่งพรุนกึ่งโฟมชนิดอลูมินาและกระบวนการผลิต

11 สิงหาคม

2559

1601004630

วิธีการเตรียมทองที่มีโครงสร้างอาร์เรย์ระดับไมโครหรือนาโนเมตร

11 สิงหาคม

2559

1602003064

ที่พักเท้าสำ�หรับขึ้นหรือลงจากเตียง

11 สิงหาคม

2559

1602003065

ที่พักเท้าสำ�หรับขึ้นหรือลงจากเตียง

11 สิงหาคม

2559

1602003066

ที่พักเท้าสำ�หรับขึ้นหรือลงจากเตียง

11 สิงหาคม

2559

1602003067

ที่พักเท้าสำ�หรับขึ้นหรือลงจากเตียง

19 สิงหาคม

2559

1601004757

กรรมวิธีการเพิ่มเสถียรภาพของน้ำ�ยางและลดปริมาณแอมโมเนียในการผลิตน้ำ�ยางข้นชนิ ด
แอมโมเนียต่ำ�สำ�หรับการใช้ที่อุณหภูมิสูง

19 สิงหาคม

2559

1601004758

ชุดน้ำ�ยาตรวจเปอร์เซ็นต์ไกลเคทเตดอัลบูมินเพื่อวิเคราะห์ภาวะเบาหวานและกรรมวิธีการตรวจ

19 สิงหาคม

2559

1602003144

เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์แบบช่องย้อมเดี่ยว

26 สิงหาคม

2559

1601004946

พลาสมิดพาหะสำ�หรับการผลิตโปรตีนเป้าหมายออกนอกเซลล์แบคทีเรีย Lactobacillus plantarum,
Bacillus subtilis และ Escherichia coli

26 สิงหาคม

2559

1601004947

ระบบตรวจวัดลักษณะทรงกอพืชด้วยเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น เพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์พืช

26 สิงหาคม

2559

1601004948

ระบบและวิธีการวัดค่าความยาวของต้นข้าว

26 สิงหาคม

2559

1601004949

ระบบและวิธีการสร้างพิกัดสามมิติของพื้นผิวใบไม้

26 สิงหาคม

2559

1601004950

กระบวนการกำ�จัดฟอสเฟตสำ�หรับการตรวจวัดอาร์เซนิกในน้ำ�

2 กันยายน

2559

1601005048

วิธีการแปลงและจัดกลุ่มตัวอักษรภาษาไทยเป็นสัญลักษณ์แทนเสียง

2 กันยายน

2559

1601005058

กรรมวิธีการเตรียมวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์สามมิติไฮโดรเจลที่มีทั้งรูพรุนหลักและรูพรุนรองโดย
เทคนิคสเตอริโอริโทกราฟี

9 กันยายน

2559

1601005195

วิธีการวิเคราะห์ความต้องการของเด็กทารกและอุปกรณ์สำ�หรับวิธีการดังกล่าว

9 กันยายน

2559

1601005197

ระบบการคาดการณ์กำ�ลังการผลิตไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ในเขตร้อนและวิธีการดังกล่าว

9 กันยายน

2559

1601005200

กรรมวิธีการจับตัวน้ำ�ยางธรรมชาติ โดยปราศจากการเติมน้ำ�ในขั้นตอนการจับตัว

9 กันยายน

2559

1601005198

กระบวนการสร้างพื้นผิวสำ�หรับขยายสัญญาณรามานด้วยโครงสร้างรังผึ้งแบบนูน

9 กันยายน

2559

1601005199

อิฐมวลเบาคอมโพสิทจากจีโอโพลิเมอร์และวัสดุมวลเบาจากเศษแก้ว

9 กันยายน

2559

1601005201

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างแบบสปิเนลของโลหะ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่ ได้จาก
กระบวนการดังกล่าว
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9 กันยายน

2559

1601005204

การสังเคราะห์ลวดนาโนคิวปริคออกไซด์ที่มีความหนาแน่นสูงด้วยกระบวนการเทอร์มอล
ออกซิเดชัน

9 กันยายน

2559

1601005196

อุปกรณ์จัดวางเลนส์ขยาย

9 กันยายน

2559

1601005225

กระบวนการผลิตขั้วไฟฟ้าแบบอนุกรมสับหว่าง โดยเทคนิคการพิมพ์สกรีนและผลิตภัณฑ์

16 กันยายน

2559

1601005377

อุปกรณ์ซิลิคอนไมโครโฟนชนิดตัวเก็บประจุและกระบวนการสร้างอุปกรณ์ดังกล่าว

16 กันยายน

2559

1601005372

กรรมวิธีการเตรียมโฟมเทอร์ โมอิเล็กทริก

16 กันยายน

2559

1601005371

ระบบปฏิบัติการเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบไหลขึ้น

16 กันยายน

2559

1601005373

ระบบกำ�หนดรหัสประจำ�ตัวของอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ

16 กันยายน

2559

1602003544

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานด้วยสนามไฟฟ้า

16 กันยายน

2559

1602003545

อุปกรณ์ส่องสว่าง

16 กันยายน

2559

1601005374

อุปกรณ์ควบคุมการผลิตยางแห้ง

16 กันยายน

2559

1601005370

สูตรผสมที่ใช้ ในการผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้ง 100 เปอร์เซ็นต์

16 กันยายน

2559

1601005375

เซนเซอร์ตรวจวัดไซยาไนด์

16 กันยายน

2559

1601005376

เซนเซอร์ตรวจวัดไอออนแคดเมียมและสังกะสี และกรรมวิธีการเตรียมเซนเซอร์ดังกล่าว

16 กันยายน

2559

1601005378

โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอ็นเอสเอสโปรตีนของทอสโพไวรัสชนิดวอเตอร์เมลอน ซิลเวอร์
มอทเทิล ไวรัส และกรรมวิธีการตรวจหาทอสโพไวรัสชนิดวอเตอร์เมลอน ซิลเวอร์ มอทเทิล ไวรัส
ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่าว

16 กันยายน

2559

1601005369

ระบบกำ�หนดจุดสนใจหลักสำ�หรับการบอกตำ�แหน่งและวิธีการดังกล่าว

23 กันยายน

2559

1601005588

อุปกรณ์วัดระยะ

23 กันยายน

2559

1601005579

กระบวนการระบุบริการที่เป็นจุดติดขัด

23 กันยายน

2559

1601005590

อุปกรณ์ตรวจสอบโครงสร้างของเอกสาร และจัดองค์ประกอบตามลำ�ดับการอ่าน

23 กันยายน

2559

1601005576

กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีความใส และสีอ่อนจากน้ำ�ยางธรรมชาติข้นที่รักษาสภาพด้วย
แอมโมเนีย ซึ่งวัลคาไนซ์ด้วยลำ�อิเล็กตรอน

23 กันยายน

2559

1601005555

อุปกรณ์ผลิตเมทานอลจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

23 กันยายน

2559

1601005573

ระบบช่วยตัดสินใจสำ�หรับผู้ ให้บริการการขนส่ง

23 กันยายน

2559

1601005554

เครื่องรบกวนสัญญาณ

23 กันยายน

2559

1601005572

สายอากาศคลื่นมิลลิเมตรแบบแผ่นสำ�หรับระบบการสื่อสาร

23 กันยายน

2559

1601005553

ป้ายอิเล็กทรอนิกส์

23 กันยายน

2559

1601005571

อุปกรณ์สร้างแบบเรียนภาษาจากสื่อมัลติมีเดีย

23 กันยายน

2559

1601005595

ระบบอุปกรณ์สำ�รองไฟฟ้าพร้อมการพยากรณ์ขีดความ สามารถแบตเตอรี่สำ�หรับระบบติดตามและ
ควบคุมระยะไกล

23 กันยายน

2559

1601005570

ระบบการจอดยานพาหนะ

23 กันยายน

2559

1601005577

องค์ประกอบของพอลิแล็กติกแอซิดและไฮดรอกซีเเอปาไทต์คอมโพสิตที่มีการปรับปรุงสมบัติ
เชิงกล

23 กันยายน

2559

1601005586

ระบบแนะนำ�สถานที่ใกล้เคียง

23 กันยายน

2559

1601005578

ฟีลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์จากสารอินทรียท์ ่ใี ช้อนุพนั ธ์ของ [i]-(1-ฟีนลิ -ไพโรลิดนี -2,5-ไดโอโน)-[5]
เฮลิซีน เป็นสารกึ่งตัวนำ�

23 กันยายน

2559

1601005596

อุปกรณ์ควบคุมอินเวอร์เตอร์สำ�หรับขับมอเตอร์ โดยใช้พลังงานจากแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

23 กันยายน

2559

1601005591

อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์สำ�หรับมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ�ที่ใช้ ไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ

23 กันยายน

2559

1601005561

ผงสีดำ�สะท้อนความร้อนที่สังเคราะห์จากแร่โดโลไมต์และเฮมาไทต์
สะท้อนความร้อนนั้น

และกรรมวิธีผลิตผงสีดำ�
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23 กันยายน

2559

1601005574

อุปกรณ์จัดสรรพื้นที่จอดยานพาหนะ

23 กันยายน

2559

1601005565

เครื่องวัดการระเหยของของเหลว

23 กันยายน

2559

1601005556

กระบะรถบรรทุก

23 กันยายน

2559

1601005564

กระบวนการบำ�บัดน้ำ�เสียจากการฟอกย้อมสิ่งทอที่ทำ�มาจากเส้นใยธรรมชาติ

23 กันยายน

2559

1602003659

กลไกปรับเลื่อนเก้าอี้

23 กันยายน

2559

1602003660

กลไกปรับเลื่อนเก้าอี้โดยสารแบบห่วงดึง

23 กันยายน

2559

1602003661

กลไกปรับเลื่อนเก้าอี้โดยสารแบบมีแป้นเท้าเหยียบ

23 กันยายน

2559

1601005568

บันไดแบบพับได้

23 กันยายน

2559

1602003662

บันไดพับสำ�หรับขึ้นลงยานพาหนะ

23 กันยายน

2559

1602003663

บันไดพับสำ�หรับขึ้นลงยานพาหนะแบบมีราวมือจับ

23 กันยายน

2559

1602003664

บันไดพับสำ�หรับขึ้นลงยานพาหนะแบบใช้มือยก

23 กันยายน

2559

1601005575

องค์ประกอบของพอลิแล็กติกแอซิดและไฮดรอกซีแอปาไทต์คอมโพสิตที่มีการปรับปรุงสมบัติ
เชิงกลและสมบัติเร่งการซ่อมแซมกระดูก

23 กันยายน

2559

1601005567

อุปกรณ์ช่วยนำ�ทางเตียงผู้ป่วยสำ�หรับการเอกซเรย์

23 กันยายน

2559

1601005547

สารประกอบโทรโพโลนที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

23 กันยายน

2559

1601005563

สูตรผสมและกระบวนการผลิตยิปซั่มที่มีความพรุนตัวสูง

23 กันยายน

2559

1601005557

โฟมโลหะชนิดโพรงเปิดแบบมีเปลือก และกรรมวิธีการผลิต

23 กันยายน

2559

1601005560

วิธีการตรวจคัดกรอง การระบุ และ/หรือ การประเมินความก้าวหน้าของสภาวะของโรคมะเร็งปาก
มดลูกและชุดตรวจที่ใช้วิธีการดังกล่าว

23 กันยายน

2559

1601005558

วิธีการผลิตถ่านกัมมันต์จากขุยมะพร้าวสำ�หรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด

23 กันยายน

2559

1601005562

เซนเซอร์สำ�หรับตรวจวัดก๊าซเอทิลีนและกรรมวิธีการผลิตเซนเซอร์นั้น

23 กันยายน

2559

1601005559

วัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยและแร่อันดาลูไซต์

23 กันยายน

2559

1601005546

ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผา่ นอุปกรณ์สมองกลฝังตัว

23 กันยายน

2559

1601005548

สารประกอบไบไซคลิกโทรโพโลนที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

23 กันยายน

2559

1601005584

อุปกรณ์วัดส่วนของร่างกาย

23 กันยายน

2559

1601005549

สารประกอบเฟนเลอรัล และองค์ประกอบทางเภสัชกรรมของสารดังกล่าว

23 กันยายน

2559

1601005592

อุปกรณ์แก้ไขภาพใบหน้าที่มีปัญหาแสงตกกระทบไม่เสมอกันและกระบวนการดังกล่าว

23 กันยายน

2559

1601005594

ขั้นตอนการรู้จำ�กิจกรรม

23 กันยายน

2559

1602003658

ชุดวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย ด้วยเนตไพร์แบบเก็บสายแบบพับข้างใน

23 กันยายน

2559

1602003657

ชุดวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย ด้วยเนตไพร์เก็บสายแบบเป็นร่อง

23 กันยายน

2559

1601005585

ระบบสรุปข้อมูลและมติการประชุม

23 กันยายน

2559

1601005589

กระบวนการกำ�หนดพิกัดปม เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิว 3 มิติ และอุปกรณ์ดังกล่าว

23 กันยายน

2559

1601005582

อุปกรณ์วัดความชื้น

23 กันยายน

2559

1601005593

อุปกรณ์ปรับเลื่อนเก้าอี้

23 กันยายน

2559

1601005581

อุปกรณ์อบแห้ง

23 กันยายน

2559

1601005580

อุปกรณ์คอลลิเมเตอร์สำ�หรับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

23 กันยายน

2559

1601005583

หัววัดออกซิเจนละลาย

23 กันยายน

2559

1601005587

ระบบและวิธีการสร้างข้อมูลแถบจากภาพอิเล็กโตรโฟรีซิสเจลแบบอัตโนมัติ

30 กันยายน

2559

1601005886

อุปกรณ์ตรวจวัดสเปกตรัมความยาวคลื่นช่วงสั้น

30 กันยายน

2559

1601005873

อุปกรณ์ส่งและรับข้อมูลด้วยแสง
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ชื่อการประดิษฐ์

30 กันยายน

2559

1601005875

อุปกรณ์ตรวจจับตำ�แหน่งพาหนะและวิธีดังกล่าว

30 กันยายน

2559

1601005876

อุปกรณ์วัดความเร็วและทิศทางลม

30 กันยายน

2559

1601005903

สายอากาศอาร์เอฟไอดีแบบโปร่งแสง

30 กันยายน

2559

1601005899

เซ็ น เซอร์ ท รานซิ ส เตอร์ ส นามไฟฟ้ า บนแผ่ น ฐานที่ มี พื้ น ผิ ว เปิ ด ไวต่ อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าสำ � หรั บ
การตรวจจับแบบเอ็นไซม์ลิงค์แอสเส

30 กันยายน

2559

1601005869

อุปกรณ์เครื่องพรวน

30 กันยายน

2559

1601005893

เจลแลนกัมกราฟต์พอลิคาร์ โปรแลกโตนและกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนของสารดังกล่าว

30 กันยายน

2559

1601005877

เซ็นเซอร์ตรวจวัดสารระเหย

30 กันยายน

2559

1601005882

วิธีการระบุพื้นที่ปอดจากภาพถ่าย

30 กันยายน

2559

1601005878

ระบบป้ายติดวัตถุ

30 กันยายน

2559

1601005884

อุปกรณ์ควบคุมโคมลอย

30 กันยายน

2559

1601005879

อุปกรณ์ตั้งชื่อแบบอิงความหมาย

30 กันยายน

2559

1601005862

วิธีการออกแบบตัวกั้นทางเดินฟลักซ์แม่เหล็กของโรเตอร์สำ�หรับมอเตอร์ซิงโครนัสรีลักแตนซ์และ
ตัวกั้นทางเดินฟลักซ์แม่เหล็กดังกล่าว

30 กันยายน

2559

1601005885

ชุดอุปกรณ์ทดสอบการกัดกร่อนเฉพาะที่ของวัสดุภายใต้ความเค้นแรงดึง

30 กันยายน

2559

1601005870

อุปกรณ์และวิธีการระบุตำ�แหน่งทิศทางและความกว้างของเส้นเลือดจากภาพถ่ายจอประสาทตา

30 กันยายน

2559

1601005883

ระบบให้บริการเทียบเวลามาตรฐานสากลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

30 กันยายน

2559

1601005891

อุปกรณ์ผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอล

30 กันยายน

2559

1601005867

ระบบควบคุมเกมส์ด้วยเซนเซอร์ โดยใช้แผนที่คำ�สั่งแบบปรับค่าได้และวิธีการดังกล่าว

30 กันยายน

2559

1601005866

อุปกรณ์จับยึดภาชนะ

30 กันยายน

2559

1602003849

อุปกรณ์จับยึดภาชนะ

30 กันยายน

2559

1601005902

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันสำ�หรับยานยนต์ไฟฟ้าและวีธีการดังกล่าว

30 กันยายน

2559

1601005863

เครื่องติดตามการเจริญเติบโตของจุลชีพแบบวัดการเจริญเติบโตต่อเนื่อง

30 กันยายน

2559

1601005864

ระบบสร้างคลังคำ�ระบุขั้วแสดงความคิดเห็นและวิธีการดังกล่าว

30 กันยายน

2559

1601005894

โปรตีนสายผสมโบนมอร์ โฟเจเนติกชนิดที่สองที่ปรับแต่งทางพันธุกรรม

30 กันยายน

2559

1601005900

องค์ประกอบที่เคลือบพื้นผิวสำ�หรับการเพาะเลี้ยงและการแผ่ตัวของเซลล์

30 กันยายน

2559

1601005880

อุปกรณ์ผลิตสเลอรี่ของโลหะกึ่งของแข็งจากบิลเล็ต

30 กันยายน

2559

1601005881

ระบบสแกนวัตถุ

30 กันยายน

2559

1601005871

อุปกรณ์ระบุทิศทางและความกว้างของเส้นเลือด จากภาพถ่ายจอประสาทตา และขั้นตอนดังกล่าว

30 กันยายน

2559

1601005901

วิธีการหล่อแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ โดยใช้สารเคลือบผนังแบบบาง

30 กันยายน

2559

1601005892

กรรมวิธีตรวจสอบการคงอยู่ของนาโนพอร์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า

30 กันยายน

2559

1601005896

วิธีการสำ�หรับการทำ�เซรามิกส์เนื้อควอทซ์ต่ำ�ด้วยเส้นใยบะซอลต์

30 กันยายน

2559

1601005874

อุปกรณ์ผลิตก๊าซไฮโดรเจน

30 กันยายน

2559

1601005895

วิธีการเพื่อผลิตคอมโพสิทไทเทเนียม ฟอสเฟต – ไทเทเนียม ไดออกไซด์ ด้วยกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มัล

30 กันยายน

2559

1601005898

วิธีการสำ�หรับดีไฮเดรชัน

30 กันยายน

2559

1601005865

ระบบแนะนำ�สำ�รับอาหารแบบอัตโนมัติและวิธีการดังกล่าว

30 กันยายน

2559

1601005897

วิธีการของการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์คาร์บอนจากผลิตภัณฑ์ชีวมวล

30 กันยายน

2559

1601005890

สารประกอบ n-((3,4-ไดไซยาโน-13-ไฮดรอกซี-1,2,5,6-เตตระไฮโดรไดเบนโซ[c,g]ฟีแนนทรีน-8อิล)ออกซี) อัลเคโนอิก แอซิด สำ�หรับใช้เป็นโมเลกุลแสดงสัญญาณเพื่อการตรวจวัด และกรรมวิธี
การสังเคราะห์สารประกอบดังกล่าว
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วันยื่นคำ�ขอ

เลขที่คำ�ขอ

ชื่อการประดิษฐ์

30 กันยายน

2559

1601005888

สารประกอบ n,n’-((2-(n-คาร์บอกซีอัลคิล)-1,3-ไดออกโซ-2,3,4,5,14,15-เฮกซะไฮโดร-1Hไดแนฟโธ[2,1-e:1’,2’-g]ไอโซอินโดล-7,12-ไดอิล)บิส(ออกซี))บิส(อัลเคน-1-ซัลโฟเนต) สำ�หรับใช้
เป็นโมเลกุลแสดงสัญญาณเพื่อการตรวจวัด และกรรมวิธีการสังเคราะห์สารประกอบดังกล่าว

30 กันยายน

2559

1601005889

สารประกอบ n-((13-((n-คาร์บอกซีอัลคิล)ออกซี)-3,4-ไดไซยาโน-1,2,5,6-เตตระไฮโดรไดเบนโซ
[c,g]ฟีแนนทรีน-8-อิล)ออกซี)อัลเคน-1-ซัลโฟเนต สำ�หรับใช้เป็นโมเลกุลแสดงสัญญาณเพื่อการ
ตรวจวัด และกรรมวิธีการสังเคราะห์สารประกอบดังกล่าว

30 กันยายน

2559

1601005887

สารประกอบ n,n’-((3,4-ไดไซยาโน-1,2,5,6-เตตระไฮโดรไดเบนโซ[c,g]ฟีแนนทรีน-8,13-ไดอิล)บิส
(ออกซี))ไดอัลเคโนอิก แอซิด สำ�หรับใช้เป็นโมเลกุลแสดงสัญญาณเพื่อการตรวจวัด และกรรมวิธี
การสังเคราะห์สารประกอบดังกล่าว

ผลงานที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร จำ�นวน 95 คำ�ขอ
วันยื่นคำ�ขอ

เลขที่คำ�ขอ

ชื่อการประดิษฐ์

23 ธันวาคม

2554

1103001340

กรรมวิธีการผลิตโฟมกล้วยสองชั้นอบกรอบ

17 ตุลาคม

2556

1303001319

ห้องเผาไหม้เตาชีวมวล

16 กรกฎาคม 2557

1403000768

ระบบการคัดแยกพฤติกรรมความเป็นสัดของโค

17 มีนาคม

2558

1503000797

ระบบการนำ�ความเย็นจากน้ำ�ล้นของเครื่องผลิตน้ำ�แข็งกลับมาใช้ ในการผลิตน้ำ�แข็ง

28 สิงหาคม

2558

1503001337

สารผสมไททาเนียมไดอ๊อกไซด์และซิลเวอร์สำ�หรับเคลือบบนแผ่นฟิลม์กรองแสง

22 กันยายน

2558

1503001541

สูตรพลาสติกใสชนิดบ่มตัวได้เองทางทันตกรรมจัดฟัน

29 กันยายน

2558

1503001710

ส่วนผสมปรุงรสพริกแกงแบบก้อน

20 ตุลาคม

2558

1503001786

กรรมวิธีการเตรียมตัวอย่างสำ�หรับการวิเคราะห์ขนาดอนภาคทองนาโนในผลิตภัณฑ์

30 ตุลาคม

2558

1503001841

เครื่องเคลือบผิววัสดุ

6 พฤศจิกายน 2558

1503001893

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายสารอัตโนมัติ

6 พฤศจิกายน 2558

1503001894

กระบวนการผลิตโปรตีนลูกผสมในถังหมักโดยยีสต์ทนร้อน Ogataea thermomethanolica ที่ผ่าน
การดัดแปลงพันธุกรรมด้วยระบบควบคุมแบบการแสดงออกตลอดเวลา

13 พฤศจิกายน 2558

1503001926

ระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบเคลื่อนย้ายได้

13 พฤศจิกายน 2558

1503001927

สูตรผสมวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม

4 ธันวาคม

2558

1503002067

ชุดทดสอบสำ�หรับการหาปริมาณฟอสเฟต

14 ธันวาคม

2558

1503002102

กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนเอทิลเซลลูโลสด้วยเทคนิคการระเหยตัวทำ�ละลายภายใต้สภาวะ
ลดความดัน ในรูปแบบแผ่นฟิล์ม

29 ธันวาคม

2558

1503002226

สูตรอาหารแข็งสําหรับเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตกรดไขมันแกมม่าลิโนเลนิค

29 ธันวาคม

2558

1503002225

กระบวนการหมักเชื้อราแบบแข็งเพื่อผลิตกรดแกมม่าลิโนเลนิคโดยใช้วีแนสเป็นส่วนประกอบ

8 มกราคม

2559

1603000021

ระบบควบคุมความชื้นแบบฉับพลันขนาดเล็ก

22 มกราคม

2559

1603000114

กระบวนการพิมพ์สกรีนผ้าด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกของผลชาน้ำ�มัน

25 มกราคม

2559

1603000055

อุปกรณ์ตรวจจับรอยกดทับ

26 มกราคม

2559

1603000129

แผ่นแปะสำ�หรับออกฤทธิ์ไล่ยุงจากนาโนอิมัลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำ�มันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า

26 มกราคม

2559

1603000130

องค์ประกอบของนาโนอิมัลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำ�มันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า และกรรมวิธีการ
เตรียมนาโนอิมัลชั่นดังกล่าว

26 มกราคม

2559

1603000131

ระบบควบคุมไดโอดเปล่งแสง

19 กุมภาพันธ์ 2559

1603000280

ชุดตรวจสอบการอุดตันของตัวกรองในขั้นตอนการกำ�จัดความชื้นและสิ่งปนเปื้อนในวัสดุ

19 กุมภาพันธ์ 2559

1603000281

ระบบพ่ น ละอองสารเคมี สำ � หรั บ เตรี ย มฟิ ล์ ม บางขนาดเล็ ก แบบต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยเครื่ อ งกำ � เนิ ด
หมอกสองหัว

26 กุมภาพันธ์ 2559

1603000321

กรรมวิธิการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ก่อโรคตับตายเฉียบพลันในกุ้ง
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4 มีนาคม

2559

1603000365

กรรมวิธีการผลิตเม็ดแคลเซียมฟอสเฟต

8 เมษายน

2559

1603000584

องค์ประกอบอิเล็กโทรไลต์ชนิดเกลือแอมโมเนียมสถานะเจลสำ�หรับอุปกรณ์ ไฟฟ้าเคมี และ
กระบวนการเตรียมอิเล็กโทรไลต์ดังกล่าว

29 เมษายน

2559

1603000722

กระบวนการสร้างขั้วนำ�ไฟฟ้าฟิล์มบางชนิดโปร่งแสง

3 พฤษภาคม 2559

1603000746

อุปกรณ์วัดสัญญาณสปินซีเบค

12 พฤษภาคม 2559

1603000796

องค์ประกอบของนาโนอิมัลชั่นกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง

15 พฤษภาคม 2559

1603000807

กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอชนิดสปันบอนด์ ที่มีสมบัติเพิ่มการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช

19 พฤษภาคม 2559

1603000863

อนุภาคนาโนฟลูออเรสเซนส์ติดฉลากแอนติบอดีสำ�หรับการตรวจจับมะเร็ง และกรรมวิธีการเตรียม
อนุภาคดังกล่าว

6 มิถุนายน

2559

1603000960

วัสดุดูดซับและปลดปล่อยกลิ่นหอม และกรรมวิธีการเตรียมวัสดุดังกล่าว

10 มิถุนายน

2559

1603001028

สูตรสารละลายผสมสำ�หรับเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเส้นใย และกรรมวิธีการผลิตเส้นใยจากสูตร
สารละลายดังกล่าว

10 มิถุนายน

2559

1603001029

เครื่องกรองน้ำ�หรือสิ่งสกปรกที่มีไส้กรองหลากแบบและขนาด

17 มิถุนายน

2559

1603001066

เมมเบรนสำ�หรับตรวจวัดอาร์เซนิกในระบบสารละลายน้�ำ และกระบวนการเตรียมเมมเบรนดังกล่าว

17 มิถุนายน

2559

1603001067

หัววัดพลังงานจลน์ของไอออนในพลาสมา

17 มิถุนายน

2559

1603001068

ระบบและวิธีการสำ�หรับสืบค้นราคาสินค้า

24 มิถุนายน

2559

1603001101

กระบวนการเตรียมอนุภาคซีโอไลต์ที่มีองค์ประกอบของไอออนเชิงซ้อนของโลหะเงิน

8 กรกฎาคม 2559

1603001205

สูตรส่วนผสมสำ�หรับเพิ่มความแข็งแรงและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานพอลิเมทิลเม
ทาคริเลทที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติชนิดซีเล็คทีฟเลเซอร์ซินเทอร์ริง และกรรมวิธี
เพิ่มความแข็งแรงและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานพอลิเมทิลเมทาคริเลทด้วยสูตรส่ว

15 กรกฎาคม 2559

1603001260

กรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากเมล็ดคำ�แสด

15 กรกฎาคม 2559

1603001259

ระบบแยกผลปาล์มออกจากทะลายด้วยวิธีป้อน ฉีก และสลัด

22 กรกฎาคม 2559

1603001293

ซองบรรจุสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์

29 กรกฎาคม 2559

1603001330

กรรมวิธีการเตรียมซีเมนต์กระดูกชนิดแคลเซียมฟอสเฟตแบบปั้นได้ที่มีรูพรุนเกิดขึ้น

5 สิงหาคม

2559

1603001380

สูตรส่วนผสมสำ�หรับผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชนิดเกิดนาโนอิมัลชั่นได้เอง

5 สิงหาคม

2559

1603001381

ผลิตภัณฑ์อิมัลเจลสูตรตำ�รับที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดกวาวเครือขาวเป็นส่วนประกอบ

5 สิงหาคม

2559

1603001382

อนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดกวาวเครือขาวเพื่อเป็นองค์ประกอบในเภสัชภัณฑ์ และกรรมวิธีการ
เตรียมอนุภาคดังกล่าว

5 สิงหาคม

2559

1603001383

กรรมวิธีการสังเคราะห์อนุพันธ์ควอเทอร์ไนซ์เบต้าไซโคลเดกตรินไคโตซานแบบไม่มีกิ่ง

11 สิงหาคม

2559

1603001427

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนโครงสร้างซ้อน a-SiO:H/a-SiGe:H

2 กันยายน

2559

1603001639

แผ่นเส้นใยนาโนเรืองแสงสำ�หรับทดสอบไอออนโลหะหนักในน้�ำ และกรรมวิธกี ารเตรียมแผ่นเส้นใย
ดังกล่าว

2 กันยายน

2559

1603001635

สูตรผสมเอนไซม์สำ�หรับปรับสมบัติรีโอโลยีของมันสำ�ปะหลังในการหมักแบบปริมาณของแข็งสูง
เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมี

2 กันยายน

2559

1603001637

กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะบนตัวรองฐานรับคาร์บอนที่นำ�ไฟฟ้า จากดอกธูปฤาษี
ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอนไนเซชันและการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

2 กันยายน

2559

1603001636

กระบวนการสังเคราะห์ตัวรองรับคาร์บอนจากดอกธูปฤาษีด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอน
ไนเซชัน

2 กันยายน

2559

1603001633

เซลล์ต้นแบบอีโคไลพร่องยีนไธเอ ยีนโฟลเอ และยีนโทลซี ที่ไม่มียีนดื้อยาปฏิชีวนะ และการใช้งาน
เซลล์ต้นแบบดังกล่าว

2 กันยายน

2559

1603001638

กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำ�ให้เอิบชุ่ม (Impregnation) จากดอกธูปฤาษี

9 กันยายน

2559

1603001714

กรรมวิธีการเตรียมเซริซินที่คอนจูเกตกับไบโอติน
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วันยื่นคำ�ขอ

เลขที่คำ�ขอ

ชื่อการประดิษฐ์

16 กันยายน 2559

1603001813

อุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริก สำ�หรับแปลงผันพลังงานความร้อนไปเป็นไฟฟ้า

16 กันยายน 2559

1603001811

วัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นชนิดหยอดทางปาก

16 กันยายน 2559

1603001812

ระบบของไหลจุลภาคสำ�หรับการเตรียมตัวอย่าง

16 กันยายน 2559

1603001815

ตะกรับชนิดแยกส่วนแผ่นผิวหน้าทนไฟออกจากส่วนโครงสร้าง

16 กันยายน 2559

1603001817

กรรมวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนทานต่อสภาพดินเป็นกรด (ดินเปรี้ยว) ด้วยการใช้กรดร่วมกับ
สารก่อการกลายพันธุ์และคลื่นอุลตร้าโซนิก

16 กันยายน 2559

1603001810

สูตรผสมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ตาร์

16 กันยายน 2559

1603001814

กรรมวิธีการเตรียมเซริซินสายสั้นที่มีฤทธิ์ทางเวชสำ�อางสูง

16 กันยายน 2559

1603001816

กรรมวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง
ร่วมกับสารก่อการกลายพันธุ์และคลื่นอุลตร้าโซนิก

23 กันยายน 2559

1603001891

แผ่นแปะสเปรย์สารผสมสูตรตำ�รับที่มีสารสกัดจากธรรมชาติสำ�หรับใช้ลดฝ้า กระ จุดด่างดำ�

23 กันยายน 2559

1603001890

กระบวนการแปลงตัวจำ�แนกประเภทซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน

23 กันยายน 2559

1603001892

แผ่นแปะเส้นใยนาโนที่มีส่วนประกอบของเส้นใยจากสารสกัดธรรมชาติ สำ�หรับใช้ลดฝ้า กระ
จุดด่างดำ�

23 กันยายน 2559

1603001889

อุปกรณ์ปรับค่าความถูกต้องของตัวแปลงสัญญาณอนาล๊อคเป็นดิจิตอล

23 กันยายน 2559

1603001893

อุปกรณ์กำ�เนิดแสง

30 กันยายน 2559

1603001985

ระบบแนะนำ�ข้อมูล

30 กันยายน 2559

1603001982

วิธกี ารเตรียมวัสดุผสมกราฟีนพอลิไดเมททิลไซลอกเซนและท่อนาโนคาร์บอน และวัสดุผสมดังกล่าว

30 กันยายน 2559

1603001987

ระบบประเมินความแปรผันทางอารมณ์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ

30 กันยายน 2559

1603001988

วิธีการรักษาคุณภาพผลปาล์มน้ำ�มัน

30 กันยายน 2559

1603001978

ระบบจัดสรรร่มเคลื่อนที่

30 กันยายน 2559

1603001980

ระบบป้ายสัญญาณจราจร

30 กันยายน 2559

1603001981

ระบบวัดปริมาณน้ำ�ฝนสะสม

30 กันยายน 2559

1603001984

ระบบแนะนำ�ข้อมูลโดยการสร้างเว็บเซอร์วิสอัตโนมัติ

30 กันยายน 2559

1603001990

อนุภาคไขมันตัวพาโครงสร้างนาโนของน้ำ�มันเมล็ดชาที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน

30 กันยายน 2559

1603001986

สูตรเคลือบขี้เถ้าอุณหภูมิต่ำ�สำ�หรับเครื่องปั้นดินเผาที่เผาครั้งเดียว

30 กันยายน 2559

1603001989

เส้นใยผสมสังเคราะห์แบบไซด์บายไซด์ (side by side) จากพอลิโพรพิลลีนคอมพอสิทและ
กระบวนการผลิตเส้นใยดังกล่าว

30 กันยายน 2559

1603001995

เส้นใยผสมสังเคราะห์แบบแยกส่วน (Segment pie) จากพอลิโพรพิลลีนคอมพอสิทและ
กระบวนการเส้นใยดังกล่าวผลิต

30 กันยายน 2559

1603001979

ระบบติดตามพาหนะ

ด้วยการใช้สารพอลิเอทธิลีนไกลคอล

ผลงานที่ยื่นขอจดความลับทางการค้า จำ�นวน 21 คำ�ขอ
วันยื่นคำ�ขอ

ชื่อการประดิษฐ์

13 มกราคม 2559

สูตรน้ำ�ยาสำ�หรับชุดทดสอบ All in one TSV Nested PCR

13 มกราคม 2559

สูตรน้ำ�ยาสำ�หรับชุดทดสอบ All in one YHV Nested PCR

13 มกราคม 2559

สูตรน้ำ�ยาสำ�หรับชุดทดสอบ All in one IMNV Nested PCR

13 มกราคม 2559

สูตรน้ำ�ยาสำ�หรับชุดทดสอบ MrNV Nested PCR

13 มกราคม 2559

สูตรน้ำ�ยาสำ�หรับชุดทดสอบ HPV Nested PCR
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วันยื่นคำ�ขอ

เลขที่ค�ำ ขอ

ชื่อการประดิษฐ์

13 มกราคม 2559

สูตรน้ำ�ยาสำ�หรับชุดทดสอบ MBV Nested PCR

13 มกราคม 2559

สูตรน้ำ�ยาสำ�หรับชุดทดสอบ WSSV LAMP COLOR

13 มกราคม 2559

สูตรน้ำ�ยาสำ�หรับชุดทดสอบ TSV LAMP COLOR

13 มกราคม 2559

สูตรน้ำ�ยาสำ�หรับชุดทดสอบ IHHNV LAMP COLOR

13 มกราคม 2559

สูตรน้ำ�ยาสำ�หรับชุดตรวจ All in one WSSV Nested PCR

13 มกราคม 2559

สูตรน้ำ�ยาสำ�หรับชุดทดสอบ All in one IHHNV Nested PCR

13 มกราคม 2559

สูตรน้ำ�ยาสำ�หรับชุดทดสอบ LSNV Nested PCR

13 มกราคม 2559

สูตรน้ำ�ยาสำ�หรับชุดทดสอบ YHV Type1 LAMP color

24 พฤษภาคม 2559

สูตรอาหารและกระบวนการสำ�หรับเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตมัลติเอนไซม์ที่ใช้ ในการย่อยแป้งและแว๊กซ์จากเส้นใยธรรมชาติ

24 พฤษภาคม 2559

กระบวนการสกัดและเก็บเกี่ยวมัลติเอนไซม์ที่ผลิตได้จากเชื้อราเพื่อใช้ ในการย่อยแป้งและแว๊กซ์จากเส้นใยธรรมชาติ

24 พฤษภาคม 2559

สูตรสารเติมแต่งและกระบวนการผสมสูตรมัลติเอนไซม์เพื่อการย่อยแป้งและแว๊กซ์จากเส้นใยธรรมชาติ

1 กรกฎาคม 2559

สูตรผสมพอลิโพรพิลีนเพื่อเตรียมแผ่นชีทที่มีโครงสร้างผลึกแบบเบตา

1 กรกฎาคม 2559

กระบวนการดึงยืดแบบทิศทางเดียวเพื่อการผลิตฟิล์มรูพรุนพอลิโพรพิลีน

1 กรกฎาคม 2559

โครงสร้างแผ่นชีทหรือแผ่นฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่มีผลึกแบบเบตา

16 กันยายน 2559

สูตรพอลิเมอร์ผสมที่มีน้ำ�หนักเบาสำ�หรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนภายในรถยนต์ สูตรที่ 1

16 กันยายน 2559

สูตรพอลิเมอร์ผสมที่มีน้ำ�หนักเบาสำ�หรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนภายในรถยนต์ สูตรที่ 2

ผลงานที่ยื่นขอจดคุ้มครองพันธุ์พืช จำ�นวน 8 คำ�ขอ
วันที่ยื่นจด

เลขที่คำ�ขอ

ประเภท

ชนิดพืช

ชื่อพันธุ์

13 พฤษภาคม 2559

906/2559

รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (รพ.1)

มันสำ�ปะหลัง

พิรุณ 1

13 พฤษภาคม 2559

907/2559

รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (รพ.1)

มันสำ�ปะหลัง

พิรุณ 2

21 กรกฎาคม 2559

062/2559

คุ้มครองพันธุ์ ใหม่ (คพ.)

มะเขือเทศ

เซอรี่แพร์

21 กรกฎาคม 2559

063/2559

คุ้มครองพันธุ์ ใหม่ (คพ.)

มะเขือเทศ

เชอรี่พลัม

21 กรกฎาคม 2559

064/2559

คุ้มครองพันธุ์ ใหม่ (คพ.)

มะเขือเทศ

ออเร้นจ์ โทเมท

21 กรกฎาคม 2559

065/2559

คุ้มครองพันธุ์ ใหม่ (คพ.)

พริก

เรดซันอีสาน

21 กรกฎาคม 2559

066/2559

คุ้มครองพันธุ์ ใหม่ (คพ.)

พริก

เรดมูนอีสาน

21 กรกฎาคม 2559

067/2559

คุ้มครองพันธุ์ ใหม่ (คพ.)

พริก

เยลโล มูน
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บทความตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำ�นวน 585 บทความ
ลำ�ดับที่

ชื่อวารสาร

ชื่อเรื่อง

1

ACS Appl. Mater. Interfaces

Multifunctional Fluorescent-Magnetic Polymeric Colloidal Particles: preparations 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- Crystal structures of tetra-methyl-ammonium (2,2’-bi-pyridine)-tetra-cyanidographic Communications
ferrate(III) trihydrate and poly[[(2,2’-bi-pyridine-κ(2) N,N’)di-μ2-cyanidodicyanido(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 testosteronedeprived 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 Cu2O: 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 streptozotocininduced 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 CuCrO2
delafossite oxide

39

Applied Surface Science

Controlling the preferential orientation in sol-gel prepared CaCu3Ti4O12 thin
films by LaAlO3 and NdGaO3 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 Ce0.96Fe0.04O2
nanofibers

42

Applied Surface Science

Hydrogenation of CO2 to formic acid over a Cu-embedded graphene: a DFT
study

43

Applied Surface Science

Optical and magnetic properties of La1−xGaxFeO3 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
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46

Aquaculture

Francisella noatunensis subsp. orientalis infects striped catfish (Pangasianodon 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 Cholangiocarcinoma

63

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

Protein profiles associated with anoikis resistance of metastatic MDAMB-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
Communications
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69

Biochemical and
Communications

Biophysical

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

70

Biochemical and
Communications

Biophysical

Research 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 Mass spectrometric analysis of host cell proteins interacting with dengue
and Proteomics
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 micropollutant 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
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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 hemoglobinopathy 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 NH3 over
low-valent titanium-porphyrin: a DFT study

109

Catalysis Science and Technology

Morphology-dependent performance of Zr–CeVO4/TiO2 for selective
catalytic reduction of NO with NH3

110

Catalysis Today

Efficient photocatalytic degradation of Rhodamine B by a novel CeO2/
Bi2WO6 composite film

111

Catalysis Today

InVO4–BiVO4 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 Na1/2Y1/2Cu3Ti4O12 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)O3 perovskite
by X-ray absorption fine structure

116

Ceramics International

Photodegradation of organic dyes by CeO2/Bi2WO6 nanocomposite and its
physicochemical properties investigation

117

Ceramics International

Preparation and characterization of Co-Cu-ZrO2 nanomaterials and their
catalytic activity in CO2 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

CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZrO2 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- Epigenetic modification of long interspersed elements-1 in cumulus cells of
cine
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 Embedding luminescent iridium complex into polydiacetylenevesicles as
Engineering Aspects
a means of development of responsive luminescent systemfor imaging
applications

137

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Fine tuning the colorimetric response to thermal and chemical stimuli of
Engineering Aspects
polydiacetylene vesicles by using various alcohols as additives

138

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

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Surfactant effect on the physicochemical characteristics of γ-oryanolEngineering Aspects
containing solid lipid nanoparticles

140

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

141

Comparative Immunology, Microbiology and Identification of Hsp90 as a species independent H5N1 avian influenza A
Infectious Diseases
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 Bi2O2Se

146

Computer Applications in Engineering Educa- A novel automated course generation system embedded in the online
tion
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-GeSbTe0.5 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 prophenoloxidaseactivating 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 Photocatalytic degradation of atrazine using zinc oxide texturally modified
Journal
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 A hybrid input-type recurrent neural network for LVCSR language modeling
Processing

183

EURASIP Journal on Wireless Communications Localization based on standard wireless LAN infrastructure using
and Networking
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(Mg0.5Ti0.5)O3

191

Ferroelectrics

Dielectric properties and characterizations of binary Cu(2-x)MgxP2O7 pyrophosphates

192

Ferroelectrics

Dielectric, ferroelectric and piezoelectric properties of the lead free
0.9BaTiO3-(0.1-x)B0.5Na0.5TiO3-xBi(Mg0.5Ti0.5)O3 solid solution

193

Ferroelectrics

Fine grain BaTiO3-Co0.5Ni0.5Fe2O4 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 SnO2
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

CO2 and H2S 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 estrogendeprived condition

225

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Experimental study on breakdown behavior and vacuole isolation of
Insulation
protoplasts under electrical pulses

226

IEEE Transactions on Neural Systems and Re- Swing phase control of semi-active prosthetic knee using neural network
habilitation Engineering
predictive control with particle swarm optimization

227

IEICE Electronics Express

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

Fast bidirectional shortest path on GPU
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239

International Journal of RF and Microwave Single-fed broadband circularly polarized unidirectional antenna using folded
Computer-Aided Engineering
plate with parasitic patch for universal UHF RFID readers

240

Integrated Ferroelectrics

Characterization of bismuth vanadate (BiVO4) nanoparticle prepared by
solvothermal method

241

Integrated Ferroelectrics

Effect of strong correlation of Mg2+-doped into Cr3+ sites of CuCrO2 on thermoelectric 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 NaCoO2

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 coprecipitation 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 reductasethymidylate synthase (DHFR-TS) by chemogenomic profiling

250

International Journal of Biological Macromole- A comparison of eugenol and menthol on encapsulation characteristics with
cules
water-soluble quaternized β-cyclodextrin grafted chitosan

251

International Journal of Biological Macromole- Super-paramagnetic loaded nanoparticles based on biological macromolecules
cules
for in vivo targeted MR imaging

252

International Journal of Cast Metals Research

253

International Journal of Chemical Reactor En- Catalytic activity of bimetallic Cu-Ag/MgO-SiO2 toward the conversion of
gineering
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- Comparative evaluation of atmospheric and vacuum microwave-assisted
nology
extraction of bioactive compounds from fresh and dried Centella asiatica L.
leaves

259

International Journal of Food Science and Tech- Effects of film permeability on reducing pericarp browning, preventing
nology
postharvest decay and extending shelf life of modified atmosphere-retail
packaged longan fruits

260

International Journal of Food Science and Tech- Effects of pretreatment and drying methods on molecular structure,
nology
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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Microstructural characteristics of the surface layer in high-pressure die castings

ลำ�ดับที่

ชื่อวารสาร

ชื่อเรื่อง

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- 10-year experience with the Thai national LCI database: case study of
ment
“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 An optimized ink-reducing hollowed-out arm meander dipole antenna
Technologies
structure for printed RFID tags

268

International Journal of Oral and Maxillofacial Bone regeneration potential of biphasic nanocalcium phosphate with high
Implants
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 OAM: an ontology application management framework for simplifying
and Knowledge Engineering
ontology-based semantic web application development

273

International Journal of Systematic and Actinoplanes subglobosus sp. nov., isolated from mixed deciduous forest soil
Evolutionary Microbiology

274

International Journal of Systematic and Amycolatopsis stemonae sp. Nov., isolated from a Thai medicinal plant
Evolutionary Microbiology

275

International Journal of Systematic and Asanoa endophytica sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from the
Evolutionary Microbiology
rhizome of Boesenbergia rotunda

276

International Journal of Systematic and Description of Diutina gen. nov., Diutina siamensis, f.a. sp. nov., and
Evolutionary Microbiology
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 Micromonospora fluostatini sp. nov isolated from marine sediment
Evolutionary Microbiology

278

International Journal of Systematic and Micromonospora sediminis sp. nov., isolated from mangrove sediment
Evolutionary Microbiology

279

International Journal of Systematic and Phytohabitans kaempferiae sp. nov., an endophytic actinomycete isolated
Evolutionary Microbiology
from the leaf of Kaempferia larsenii

280

International Journal of Systematic and Planomonospora corallina sp. nov., isolated from soil
Evolutionary Microbiology

281

International Journal of Systematic and Streptomyces phyllanthi sp. nov., isolated from the stem of Phyllanthus amarus
Evolutionary Microbiology

282

International Journal of Systematic and Streptomyces verrucosisporus sp. nov., isolated from marine sediments
Evolutionary Microbiology

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 AgOx-MnOx/CNF
composites

292

Journal of Alloys and Compounds

Flame-spray-made Zn-In-O alloyed nanoparticles for NO2 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 Gene-set activity toolbox (GAT): a platform for microarray-based cancer
Biology
diagnosis using an integrative gene-set analysis approach

301

Journal of Biomaterials Applications

Highly cytocompatible and flexible three-dimensional graphene/polydimethylsiloxane 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 Hydroxyapatite nanoparticles formed under a wet mechanochemical method
B: Applied Biomaterials

305

Journal of Biomedical Materials Research Part PCL/PHBV blended three dimensional scaffolds fabricated by fused
B: Applied Biomaterials
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
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A novel salt-inducible vector for efficient expression and secretion of
heterologous proteins in Bacillus subtilis

ลำ�ดับที่

ชื่อวารสาร

ชื่อเรื่อง

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 methicillinresistant 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 polydiacetylene/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 Study of water droplet removal on etched-metal surfaces for proton
and Storage
exchange membrane fuel cell flow channel

325

Journal of Electronic Materials

Complementary studies of phase formation during fabrication of Fe0.65Co0.35
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 The physics of H-Darrieus turbine starting behavior
Power

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

344

Journal of Materials Science: Materials in Medicine Bilayer oxidized regenerated cellulose/poly ε-caprolactone knitted fabricreinforced 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 combined 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 In2O3 nanoparticles prepared by flame spray pyrolysis for NO2
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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Hollow segmented-pie PLA/PBS and PLA/PP bicomponent fibers: an
investigation on fiber properties and splittability

ลำ�ดับที่

ชื่อวารสาร

ชื่อเรื่อง
Depositing α-mangostin nanoparticles to sebaceous gland area for acne
treatment

358

Journal of Pharmacological Sciences

359

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Theoretical design of coumarin derivatives incorporating auxiliary acceptor
Chemistry
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 Capturing nighttime symptoms in Parkinson disease: technical development
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 La0.56Sr0.42Co0.2Fe0.8O3−δ film

367

Journal of Sol-Gel Science and Technology

Hard coatings for CR-39 based on Al2O3–ZrO2 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane (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 Na1/2Bi1/2Cu3Ti4O12 ceramics prepared by a urea combustion method

369

Journal of the American Ceramic Society

Non-Ohmic properties and electrical responses of grains and grain
boundaries of Na1/2Y1/2Cu3Ti4O12 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- Mini-interfacial fracture toughness as a new validated enamel-bonding
ical Materials
effectiveness test

375

Journal of The Minerals, Metals and Materials Nanocrystalline materials at equilibrium: a thermodynamic review
Society

376

Journal of The Minerals, Metals and Materials Thermal stability comparison of nanocrystalline Fe-based binary alloy pairs
Society

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 Automatic electrocardiogram signal quality assessment in continuous
Technology
wireless monitoring

394

Maejo International Journal of Science and Exploring linguistic structure for aspect-based sentiment analysis
Technology

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 TiO2 films towards enhancement of Escherichia coli inactivation

398

Materials & Design

Improved dielectric properties of (Y + Mg) co-doped CaCu3Ti4O12 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 CuxSn(100-x) intermetallic nanoparticle catalyst for
ultra-phenol hydroxylation

401

Materials Chemistry and Physics

Electron Microscopy investigation of Sb2-xBixTe3 hexagonal crystal structure
growth prepared from sole-gel method

402

Materials Letters

Synthesis and electrical property study of La3Ni2MO9 (M=Nb and Ta)

403

Materials Research Bulletin

Dielectric and ferroelectric properties modification of 0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)
O3–0.3Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 ceramics by Ba(Zn1/3Nb2/3)O3

404

Materials Research Bulletin

Microstructural evolution and strongly enhanced dielectric response in
Sn-doped CaCu3Ti4O12/CaTiO3 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- Biomechanical performance of retrograde nail for supracondylar fractures
puting
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-emulsifying 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/ZrO2-doped Al2O3

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 Generation of multi-photon entangled states based on weak measurement
Electron Optics
and linear optical elements

437

Organic and Biomolecular Chemistry

Design, synthesis and biological evaluation of 6-aryl-1,6-dihydro-1,3,5triazine-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 LaAlO3/SrTiO3 (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 dehydrocarbonative condensation reaction and its functionalization
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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
D3 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 SiO2 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 Bi2WO6-BiVO4
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 H2S-sensing performances with Fe-doping in CaCu3Ti4O12
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 RuO2 impregnation

525

Sensors and Actuators B: Chemical

Highly-sensitive H2S sensors based on flame-made V-substituted SnO2
sensing films

526

Sensors and Actuators B: Chemical

Role of molybdenum substitutional dopants on H2S-sensing enhancement of
flame-spray-made SnO2 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 nanoparticledecorated WO3 nanorods synthesized by precipitation and impregnation
methods
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529

Sensors and Actuators B: Chemical

Ultra-sensitive and highly selective H2 sensors based on FSP-made
Rh-substituted SnO2 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 NO2 sensor based on vertically aligned SnO2 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 ScH3
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- Effects of insecticidal essential oil fumigations on physiological changes in
nology
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 SiO2/TiO2 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 (Balsaminaceae)

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
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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 Fe2O3/CeO2 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

137

รายงานประจำ�ปี 2559

ลำ�ดับที่

ชื่อวารสาร

ชื่อเรื่อง

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- Integrative computational approach for genome-based study of microbial
ogy
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
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รางวัลและเกียรติยศ จำ�นวน 68 รางวัล
ระดับนานาชาติ จำ�นวน 23 รางวัล

ณรงค์ อรัญรุตม์, จันทนา คำ�ภีระ และวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด/ไบโอเทค
ผลงาน: Development of loop-mediated isothermal amplification combined with lateral flow dipstick for sensitive and rapid
detection of EMS/AHPND
รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น รางวัลที่ 1 จากงาน The 27th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and
International Conference (TSB 2015) จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาจุลชีวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์
กรุงเทพมหานาคร

มัลลิกา มะกรวัฒนะ, รัฐพล เฉลิมโรจน์, นิศรา การุณอุทัยศิริ, อรวรรณ หิมานันโต, อรประไพ คชนันทน์ และ
ชาญณรงค์ ศรีภิบาล
ห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร/ไบโอเทค
ผลงาน: A practical application of a microsphere immunoassay for multiplex detection of plant diseases
รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น รางวัลที่ 2 จากงาน The 27th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2015) จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาจุลชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานาคร

สกาว ประทีปจินดา
ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำ�อาง/นาโนเทค
ผลงาน: Characterization of sericin extracted from white raw silk by re-crystallization process
รางวัล Excellence Oral Presentation Award จากการนำ�เสนอผลงานเเบบ oral presentation ในงาน The 6th International
Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน
จังหวัดขอนแก่น

คุณัช สุขธรรม
ห้องปฏิบัติการระบบนำ�ส่ง/นาโนเทค
ผลงาน: Development and Characterization of Hinoki nanoemulsion as a carrier for delivery system
รางวัล Excellence Oral Presentation Award จากการนำ�เสนอผลงานเเบบ oral presentation ในงาน The 6th International
Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน
จังหวัดขอนแก่น

พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล
ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำ�อาง/นาโนเทค
ผลงาน: Comparison of sericin from different types of silk for cosmeceutical products
รางวัล Very Good Poster Presentation Award จากการนำ�เสนอผลงานเเบบ Poster presentation ในงาน The 6th
International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ณ
โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

ผุศนา หิรัญสิทธิ์
ห้องปฏิบัติการคำ�นวณระดับนาโน/นาโนเทค
ผลงาน: CO2 Electrochemical Reduction to Methanol and Methane on Copper-Based Alloys: Theoretical Insight
รางวัล Best Oral Presentation Award จาก Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON 2016)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
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ลัพธ์พร วยาจุต
ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว/นาโนเทค
ผลงาน: Bio-inspired surface for slow-released fertilizer
รางวัล Best Oral Presentation Award จาก Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON
2016) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

มนัสชัย คุณาเศรษฐ
ห้องปฏิบัติการคำ�นวณระดับนาโน/นาโนเทค
ผลงาน: Theoretical Study of Mercury Adsorbent Based on Metal Nanocluster and Titanium Dioxide Composites
รางวัล Best Poster Presentation Award จาก Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON
2016) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, สุริยกมล มณฑา, วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ และฉวีวรรณ คงแก้ว
หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ/เอ็มเทค
ผลงาน: Innovation of Natural Rubber-Silica Masterbatch Production
รางวัล Gold Medal with the Congratulation of the Jury จากงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 44 จัดโดย
รัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, สุริยกมล มณฑา, วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ และฉวีวรรณ คงแก้ว
หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ/เอ็มเทค
ผลงาน: Innovation of Natural Rubber-Silica Masterbatch Production
รางวัล Special Prize “Firi Award for the Best Invention” จากงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 44 จัดโดย
รัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อรประไพ คชนันทน์, อรวรรณ หิมานันโต, มัลลิกา กำ�ภูศิริ และเพลินพิศ ลักษณะนิล
ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี และห้องปฏิบัติการระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล/ไบโอเทค
ผลงาน: Fruit Blotch Easy Kits
รางวัลเหรียญเงิน จากงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 44 จัดโดยรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส และองค์กร
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อรประไพ คชนันทน์, อรวรรณ หิมานันโต, มัลลิกา กำ�ภูศิร และเพลินพิศ ลักษณะนิล
ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี และห้องปฏิบัติการระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล/ไบโอเทค
ผลงาน: Fruit Blotch Easy Kits
รางวัล Special Award จากงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 44 จัดโดยรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส และองค์กร
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และจันทนา คำ�ภีระ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด/ไบโอเทค
ผลงาน: เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา (AflaSense Plus)
รางวัล Gold Medal จากงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 44 จัดโดยรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส และองค์กร
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และจันทนา คำ�ภีระ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด/ไบโอเทค
ผลงาน: เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา (AflaSense Plus)
รางวัล Special Prize จากงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 44 จัดโดยรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส และองค์กร
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, ฉวีวรรณ คงแก้ว, ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต, นันทินา มูลประสิทธิ์, ทิพย์จักร ณ ลำ�ปาง,
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, อรพินท์ ยามาโมโตะ, โสภิตา จิตบุญ, ธงศักดิ์ แก้วประกอบ และภูริพงศ์ วรรณวิไล
หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ/เอ็มเทค
ผลงาน: ระบบรักษาสภาพน้ำ�ยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS)
รางวัลเหรียญทอง ITEX Gold Medal ในงาน International Invention & Innovation Exhibition 2016 (ITEX2016) ครั้งที่ 27
จาก The Minister of Science, Technology and Innovation, Malaysia เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย

สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, ฉวีวรรณ คงแก้ว, ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต, นันทินา มูลประสิทธิ์, ทิพย์จักร ณ ลำ�ปาง,
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, อรพินท์ ยามาโมโตะ, โสภิตา จิตบุญ, ธงศักดิ์ แก้วประกอบ และภูริพงศ์ วรรณวิไล
หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ/เอ็มเทค
ผลงาน: ระบบรักษาสภาพน้ำ�ยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS)
รางวัล Special Prize “Great Prize ITEX 2016” ในงาน International Invention & Innovation Exhibition 2016 (ITEX2016)
ครั้งที่ 27 จาก The Association of European Inventors (AEI) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย

ปิติ อ่ำ�พายัพ
ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ�/ไบโอเทค
ผลงาน: ระบบโพรฟีนอลออกซิเดสและบทบาทสำ�คัญในการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการต้านเชื้อก่อโรคที่สำ�คัญในกุ้ง
รางวัล The 2016 Thailand Frontier Researcher Awards สาขา Plant and Animal Science จาก Thomson Reuters เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานาคร

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี)
ผลงาน: การบริหารงานอย่างมืออาชีพ
รางวัล AABI Incubator of the Year 2016 Award จาก Asian Association of Business Incubation (AABI) ในงาน The AABI
Annual Conference ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ Shanghai International Conference Center เมืองเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน

พรรณรำ�เพย นามพระจันทร์ ฟรานซ์
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี/ไบโอเทค
ผลงาน: (PIGYVAX) Making a yeast-based candidate vaccine against Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV)
ได้รับทุนวิจัย Marie Skodowska-Curie Individual Fellowship โครงการวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค และ Virale Genomique
and Vaccination Laboratory, INSTITUT PASTEUR ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 2 ปี (1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม
2561)

ชัญญา พุทธิขันธ์, ปรีดา มาลาสิทธิ์, ศันสนีย น้อยสคราญ และฐนียา รอยตระกูล
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์/ไบโอเทค
ผลงาน: The dynamic of anti-dengue antibodies over time
ได้รับทุนวิจัยภายใต้ โครงการ UK-Thailand: Joint Health Research Call โครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ Medical
research Council (MRC) สหราชอาณาจักร

ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์/ไบโอเทค
ผลงาน: ENZease: “two-in-one” enzyme for one-step desizing and scouring process of cotton fabric in textile industry
ได้รับทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) จาก The Royal Academy of Engineering (RAEng) สหราช
อาณาจักร

เบญญาภา สุวรรณ์
ฝ่ายความร่วมมือและประชาสัมพันธ์/นาโนเทค
ได้รับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships จากรัฐบาลออสเตรเลีย
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มัตถกา คงขาว
ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำ�อาง/นาโนเทค
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน Global Young
Scientists Summit (GYSS) ณ The Singapore University of Technology and Design สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่
11-17 มกราคม 2559

ระดับชาติ จำ�นวน 45 รางวัล
สมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
หน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท/ไบโอเทค
ผลงาน: การประยุกต์ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน
ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ผลงาน: การจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
รางวัล Thailand Energy Awards 2015 ประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน ใน
งานมอบรางวัล สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยสู่ระดับสากล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
กรุงเทพมหานคร

ศิขริน ศรโชติ, ปิยะ คำ�สุข, อำ�นวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์, วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์, โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว,
วิษณุพงษ์ คนแรง และเอกรัตน์ ไวยนิตย์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว/เอ็มเทค
ผลงาน: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกัดกร่อนของเหล็กกล้าในบรรยากาศชายฝั่งทะเลของไทย
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์ Corrosion Session จากการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยา ครั้งที่ 9 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ศิริวรรณ อ่วมปาน, สยาม แก้วคำ�ไสย์ และณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว/เอ็มเทค
ผลงาน: การวิเคราะห์รูปแบบการเสียหายของท่อลดความร้อนยิ่งยวด
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์ จากการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยา ครั้งที่ 9 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กิตติชัย โศจิพันธุ์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ผลงาน: เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำ�หรับการออกแบบโครงสร้างและคุณสมบัติของอะลูมิเนียมอัลลอยด์
รางวัล Best Poster Award จากการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยา ครั้งที่ 9 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2558 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นาตยา ต่อแสงธรรม, มนภาส มรกฎจินดา, รุง่ ทิพย์ กระต่ายทอง, ธัญพร ยอดแก้ว และเรืองเดช ธงศรี
ห้องปฏิบัติการยานยนต์/เอ็มเทค
ผลงาน: ซินเตอริงแบบเฟสของเหลวชนิดใหม่สำ�หรับ TiC-Ni Cermet
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดการนำ�เสนอบทความ จากการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยา ครั้งที่ 9 จัดโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปิติชน กล่อมจิต
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว/เอ็มเทค
ผลงาน: Localized Corrosion Inhibition of Aluminum alloys 7075-T6 by Calsium Sulfate
รางวัลชนะเลิศการประกวดการนำ�เสนอบทความ จากการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยา ครั้งที่ 9 จัดโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

142

รายงานประจำ�ปี 2559

อติกร ปัญญา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร/ไบโอเทค
ผลงาน: Apolar Radical Initiated Conjugated Autoxidizable Triene (ApoCAT) Assay: Effects of Oxidant Locations on
Antioxidant Capacities and Interactions
รางวัลนำ�เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 15 จากสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงแรม เดอะ
รีเจ้นท์ ชะอำ� บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

จิตติมา พิริยะพงศา
ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ/ไบโอเทค
ผลงาน: การใช้ชีวสารสนเทศในการศึกษากลไกการทำ�งานของไมโครอาร์เอ็นเอและโรคในมนุษย์
รางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards ในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่
15 จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันมี่ 6 มกราคม 2559
ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ� บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ศิษเฎศ ทองสิมา
ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ/ไบโอเทค
ผลงาน: กระบวนการทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยค้นหาตำ�แหน่งของเครื่องหมายทางพันธุกรรมจากการศึกษาความสัมพันธ์ของจีโนไทป์
กับโรคซับซ้อนที่พบได้บ่อย
รางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards ในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่
15 จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันมี่ 6 มกราคม 2559
ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ� บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

มัลลิกา กำ�ภูศิริ, อรวรรณ หิมานันโต, อรประไพ คชนันทน์ และศิวัช สังข์ศรีทวงษ์
ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี/ไบโอเทค
ผลงาน: การพัฒนาวิธี competitive enzyme-linked immunosorbent assay เพื่อตรวจวัดปริมาณฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนในน้ำ�นมโค
รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ชัยวุฒิ กมลพิลาส, ภาวดี เมธะคานนท์ และจารุวรรณ ครองศิลป์
หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ และหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม/เอ็มเทค
ผลงาน: สารปรับเนื้อสัมผัส/สมบัติรีโอโลยีจากเปลือกส้มโอและการประยุกต์ ใช้ประโยชน์ ใน ผลิตภัณฑ์อาหาร
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำ�ปี 2558 ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำ�นักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ, วรนุช อิทธิเบญจพงศ์, วราภรณ์ นวลแปง, รุ่งนภา แก้วมีศรี และณัฏฐิพร
วณิชธนานนท์
หน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน และฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี/นาโนเทค
ผลงาน: ตัวเร่งปฏิกิริยาสาหรับการผลิตไบโอดีเซลที่ผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำ�ปี 2558 ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำ�นักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

จิตติมา พิริยะพงศา
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม/ไบโอเทค
ผลงาน: วิวัฒนาการ ทางพันธุกรรมของยีนโออาร์เอฟ 5 และยีนเอ็นเอสพี 2 ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฝูงสุกรที่เกิดการระบาด
ของเชื้อไวรัสพี อาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรง
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำ�ปี 2558 ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำ�นักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

ธีรพงศ์ ยะทา
หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ/นาโนเทค
ผลงาน: วิทยานิพนธ์ เรื่อง “แบคทิริโอฟาจ: จากแบคทีเรียสู่การนำ�ส่งยีนอย่างมีเป้าหมายในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม”
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2558 ระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำ�นักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
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ต้องใจ ชูขจร
หน่วยวิจัยด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ/เอ็มเทค
ผลงาน: วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การเพิ่มความเสถียรของโลหะผสมทังสเตน-ไทเทเนี่ยมแบบผงผลึกนาโน ด้วยหลักอุณหพลศาสตร์”
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2558 ระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จาก
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
กรุงเทพมหานคร

วิรัลดา ภูตะคาม
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม/ไบโอเทค
ผลงาน: วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กระบวนการลำ�เลียงซัลเฟตเข้าสู่เซลล์และกลไกการควบคุมโปรตีนนำ�ส่งซัลเฟตในสาหร่ายสีเขียว
Chlamydomonas reinhardtii”
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2558 ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำ�นักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

ชาลี วรกุลพิพัฒน์, สุนทร ศิระไพศาล, วิศุทธิ์ แสวงสุข และเอกฉันทร์ รัตนเลิศนุสรณ์
ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์/เนคเทค
ผลงาน: ระบบนำ�ทางคนไข้ ในโรงพยาบาลรัฐ (EasyHos)
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2559 ระดับดี สาขาสังคมวิทยา จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

คทา จารุวงศ์รังสี
หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ/เนคเทค
ผลงาน: เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเฝ้าระวังน้ำ�ป่าไหลหลากและดินถล่มสำ�หรับหมู่บ้านเสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มน้ำ�
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2559 ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
กรุงเทพมหานคร

เฉลิมพล สายประเสริฐ ธัญสิทธิ์ ผลประสิทธิ์ และคณะ
ปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำ�นวณ/เนคเทค
ผลงาน: Safe Mate ระบบประเมินพฤติกรรมขับขี่ด้วยโทรศัพท์ Smartphone
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2559 ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
กรุงเทพมหานคร

ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ, ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร, วีระวัฒน์ แช่มปรีดา, จุฑามาส สุวรรณประทีป, พิษณุ ปิ่นมณี,
นกุล รัตนพันธ์, มณฑล นาคปฐม, นุชศรา นฤมลต์ และนางสาวบุปผา สมบูรณ์
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ/ไบโอเทค และหน่วยวิจัยโพลิเมอร์/เอ็มเทค
ผลงาน: เอนไซม์ 2 in 1 สำ�หรับการลอกแป้งและกำ�จัดแว๊กซ์บนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียวในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ENZease)
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2559 ระดับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว, รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์, และสถาพร จันทน์หอม
หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ/เนคเทค
ผลงาน: เครื่องวัดความหนาแบบไม่สัมผัสสำ�หรับควบคุมคุณภาพการผลิตเลนส์สายตาและเลนส์ขนาดเล็ก
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2559 ระดับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์/เนคเทค
ผลงาน: The NECTEC 2015 Thai Open-Domain Automatic Speech Recognition System
รางวัล Best Paper Award จากการประชุมวิชาการ The 11th International Symposium on Natural Language Processing
(SNLP 2016) ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์
ห้องปฏิบัติการระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล/ไบโอเทค
ผลงาน: การพัฒนาระบบ MultiCRISPR ที่งา่ ยและรวดเร็วในการปรับระดับการแสดงออกของยีนต่าง ๆ ที่เหมาะสมใน pathway เพื่อ
เพิ่มความสามารถของยีสต์ ในการผลิตสารที่ต้องการ
ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2559 ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร

สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล
ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ ใช้สารชีวโมเลกุล/ไบโอเทค
ผลงาน: กรรมวิธีการตรวจหาและจำ�แนกเชื้อมาลาเรียในตัวอย่างเลือดด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับเทคนิคแอลเอฟดี
รางวัล DMSc Award จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 จัดโดยกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช
ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ ใช้สารชีวโมเลกุล/ไบโอเทค
ผลงาน: Plasmodium serine hydroxymethyltransferase for antimalarial drug development
รางวัล DMSc Award จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 จัดโดยกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

สุวัฒน์ โสภิตพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์/เนคเทค
ผลงาน: นักวิจัยแกนนำ� ปี 2558
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากเป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยที่ ได้รับ
ทุน นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2558 ในโครงการ “โครงสร้างควอนตัมนาโนกลุ่มแอนติโมนีสำ�หรับการพัฒนาตัวตรวจจับแสง
อินฟราเรด” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

ข้าว ต้นสมบูรณ์
ห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร/ไบโอเทค
ผลงาน: การนำ�เสนอเรื่องความทรงจำ�ของมนุษย์ (การบันทึกความทรงจำ�อันเลวร้าย)
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน FameLab Thailand การนำ�เสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยบริติช เคานซิล ประเทศไทย
ร่วมกับ สวทช. สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และกลุ่มทรู บริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ข้าว ต้นสมบูรณ์
ห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร/ไบโอเทค
ผลงาน: การนำ�เสนอเรื่องความทรงจำ�ของมนุษย์ (การบันทึกความทรงจำ�อันเลวร้าย)
รางวัลป๊อปปูล่าร์ โหวต จากการแข่งขัน FameLab Thailand การนำ�เสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยบริติช เคานซิล
ประเทศไทย ร่วมกับ สวทช. สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ
กลุ่มทรู บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ธวิน เอี่ยมปรีดี
ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย/นาโนเทค
ผลงาน: การนำ�เสนอเรื่องของธรรมชาติวา่ ธรรมชาติเป็นสิ่งสำ�คัญที่เราสามารถนำ�มาประดิษฐ์อะไรที่มีประโยชน์ได้ และการสื่อสารถึง
สิ่งมีชีวิตบนโลกที่อยู่ร่วมกับไวรัสบางชนิด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขัน FameLab Thailand การนำ�เสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยบริติช เคานซิล
ประเทศไทย ร่วมกับ สวทช. สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ
กลุ่มทรู บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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วนนิตย์ วิมุตติสุข
ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ/ไบโอเทค
ผลงาน: การนำ�เสนอเรื่องปัญหาของแบคทีเรียที่ดื้อยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขัน FameLab Thailand การนำ�เสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยบริติช เคานซิล
ประเทศไทย ร่วมกับ สวทช. สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ
กลุ่มทรู บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นพดล อรุณยะเดช
ห้องปฏิบัติการจัดเรียงโครงสร้างและอนุภาคระดับนาโน/นาโนเทค
ผลงาน: 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 จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

คทาวุธ นามดี
ห้องปฏิบัติการระบบนำ�ส่ง/นาโนเทค
ผลงาน: Multifunctional Alginate Microfiber for Cell Encapsulation based on Dual Control Release alginate lyase and Basic
Fibroblast Growth factor Nanoparticles
ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

สินีนาฏ ไทยบุญรอด
ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมนาโนเพื่อสิ่งแวดล้อม/นาโนเทค
ผลงาน: A Novel Preparation of Poly (2-Aminoethyl Methacrylate Hydrochloride) Nanoparticles Via One Step Reaction and
Engineering Their Surface
ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

ชยาภัสร์ วงษ์สมบัติ
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล/ไบโอเทค
ผลงาน: Bacterial model for identification of new drug resistance mutations in P. falciparum dihydrofolate reductase
รางวัล Good poster presentation award จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ 5
ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเเรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

วาสนา น้อยศรีภูมิ
ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยา/ไบโอเทค
ผลงาน: รา 2 ชนิดใหม่ในสกุล Shimizuomyces จากป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลชมเชยจากการนำ�เสนอภาคบรรยาย จากการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ศรัญญู วงกระนวน
ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยา/ไบโอเทค
ผลงาน: Durotheca macrostroma sp. nov ราชนิดใหม่จากประเทศไทย
รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สุทธินันท์ เจริญเสถียรโชค
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์/เนคเทค
ผลงาน: การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ถูกใช้ ในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด BIPV ที่มีสีสันสวยงาม
รางวัลบทความดีเยี่ยม จากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference On Energy
Network of Thailand: E-NETT) ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
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ศศิวิมล ทรงไตร
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์/เนคเทค
ผลงาน: การศึกษาผลกระทบของฝุ่นสามชนิดที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์
รางวัลบทความดีเด่น จากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference On Energy
Network of Thailand: E-NETT) ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผลงาน: หน่วยงานผู้ ใช้เสื้อผ้า CoolMode หรือเสื้อผ้าลดโลกร้อน
ได้รับเกียรติบัตร CoolMode หรือเสื้อผ้าลดโลกร้อน ในฐานะหน่วยงานผู้ ใช้เสื้อผ้า CoolMode จากโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน ในพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนาเสื้อผ้า CoolMode กับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ จัดโดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ผลงาน: สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน (ระดับประเทศ)
ประจำ�ปี 2559 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผลงาน: ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำ�ปี 2559
รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ฮอล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผลงาน: ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำ�ปี 2559
รางวัลการพัฒนาดีเด่น ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ฮอล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สุภาวดี นาเมืองรักษ์
ห้องปฏิบัติการคำ�นวณระดับนาโน/นาโนเทค
ผลงาน: การประยุกต์ ใช้แบบจำ�ลองโมเลกุลสามมิติ และการคำ�นวณด้วยเทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อการออกแบบและ
พัฒนาวัสดุโครงสร้างระดับนาโนสำ�หรับการใช้งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รางวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำ�ปี 2559 สาขาเคมี จาก
โครงการทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ โดย ลอรีอัล กรุ๊ป และยูเนสโก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรม
เรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผลงาน: การปรับปรุงเครือข่ายของบริการให้รองรับ IPv6 ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย บริการเว็บไซต์ บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
บริการโดเมนเนม
รางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 ประจำ�ปี 2559 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการตรวจสอบของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ประกอบด้วยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน โดยมีนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ เป็นประธานอนุกรรมการ
นางญาดา มุกดาพิทักษ์ นายโกศัลย์ คูสำ�ราญ นางศิริลักษณ์ โรจนกิจอำ�นวย นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล เป็นอนุกรรมการ
ตรวจสอบ และหัวหน้าสำ�นักตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่เลขานุการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ได้มอบหมายให้กำ�กับดูแลตามอำ�นาจหน้าที่ที่กำ�หนดไว้ ในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำ�เนินงานของ สวทช. พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ เสริมสร้างและ
กำ�กับให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ
การประเมินผลการดำ�เนินงาน สอบทานรายงานทางการเงินให้มีความน่าเชื่อถือ สอบทานผลการประเมินการบริหาร
ความเสี่ยง และส่งเสริมให้มีระบบการให้คำ�ปรึกษา เพื่อให้สำ�นักงานฯ สามารถดำ�เนินงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายบริหาร และสำ�นักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ ดังนี้
1. การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบการทบทวน
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช. ที่ ได้จัดทำ�ขึ้นในปีก่อนหน้า โดยเห็นว่ายังไม่จำ�เป็นต้องแก้ไขและให้คง
เนื้อหาตามฉบับเดิม ซึ่งยังมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และสอบทานให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและ
ถูกต้อง เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำ�เนินงานของ สวทช. ได้ ทั้งนี้ ได้มีการแจกจ่ายหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีฯ ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของ สวทช. รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งผลสรุป
อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
2. การสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบผลการสอบทานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของ สวทช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ในระดับศูนย์แห่งชาติทป่ี ระเมินตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ซึง่ ประเมินโดยฝ่ายบริหารและสำ�นักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของ สวทช.
มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำ�เนินงานของสำ�นักงานฯ รวมทัง้ ได้สง่ เสริมให้น�ำ แนวทางการประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) ไปทดลองใช้ ในสำ�นักตรวจสอบภายในและเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ สวทช. ต่อไป
3. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำ�นักตรวจสอบภายใน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของสำ�นัก
ตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มคุณค่าของงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบจำ�นวน
10 รายงาน และรายงานการให้คำ�ปรึกษาจำ�นวน 2 รายงาน พร้อมได้ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่างๆ เช่น การควบคุมวัสดุวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการวิจัย การออกแบบระบบ Network ให้มี
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ความปลอดภัย การควบคุมสินค้าคงเหลือของศูนย์หนังสือ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีการนำ�ความเห็นของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบไปปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
4. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญของงบการเงิน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยงบการเงินได้จัดทำ�ขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมได้สอบทานในประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในทรัพย์สิน หนี้สิน
รายได้และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ซักถาม
ในประเด็นที่ตรวจพบเรื่องการเบิกค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างและรายการผิดปกติอื่นๆ ในงบการเงินจากผู้รับผิดชอบ
จนได้ค�ำ ชีแ้ จงทีพ่ อใจจึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ในงบการเงิน ซึง่ แสดงไว้ ในรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและได้ ให้ความเห็นชอบงบการเงินของ สวทช. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก่อนที่
จะเสนอ กวทช. อนุมัติต่อไป
5. การสอบทานผลการประเมินการบริหารความเสีย่ ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินการบริหาร
ความเสี่ยงของ สวทช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า สวทช. กำ�หนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามกรอบมาตรฐาน ISO 31000:2009 และได้มีการทบทวนปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน โดย
ผ่านความเห็นชอบจาก กวทช. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พร้อมสนับสนุนให้มีการดำ�เนินการตามคู่มือฯ
และส่งเสริมให้น�ำ ระบบบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั เิ ป็นส่วนหนึง่ ของการดำ�เนินงานตามปกติ อันจะส่งผลให้การบริหาร
ความเสี่ยงกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยประเด็นความเสี่ยงที่สำ�คัญในปีนี้ เช่น ประมาณการรายรับที่
ได้มีความเสี่ยงที่จะไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ระบบ ICT ไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
ประโยชน์ของผลงานวิจัยมีน้อย นอกจากนี้ยังได้ ให้ความเห็นการปรับตัวชี้วัดให้สามารถวัดความสำ�เร็จและสะท้อน
ถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำ�เนินงานตามแผนให้ชัดเจน
6. การสอบทานการปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อบังคับ คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ของ สวทช. เช่น ข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
พ.ศ. 2544 ระเบียบ สวทช. ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 เป็นต้น โดยพบว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2534 กำ�หนดให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ สวทช. ทุกรอบปีและ
จัดทำ�รายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ กวทช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของ สวทช. เข้าร่วม เพื่อรับทราบผลการสอบบัญชี ข้อสังเกตที่เป็นสาระ
สำ�คัญ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันอย่างเป็นอิสระ ซึ่ง สตง. มีข้อสังเกตเรื่องการควบคุมพัสดุ และการใช้
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้
รับข้อสังเกตดังกล่าวนี้เพื่อนำ�ไปปรับปรุงต่อไป
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
เพือ่ ให้ส�ำ นักงานมีการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับการดำ�เนินงาน มีการประเมิน
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินมีความ
เพียงพอถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
ในนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

(นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
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ผู้บริหาร สวทช. (1 ตุลาคม 2558 – 26 สิงหาคม 2559)
ผู้อำ�นวยการ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

รองผู้อำ�นวยการ
นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

รองผู้อำ�นวยการ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์

นางอ้อมใจ ไทรเมฆ

นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

รองผู้อำ�นวยการ
นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล

ผู้อำ�นวยการหน่วยงานเฉพาะทาง
นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง (ไบโอเทค)

นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา

นายจุลเทพ ขจรไชยกูล (เอ็มเทค)

นางสุวิภา วรรณสาธพ
นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร (เนคเทค)
นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์
นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (นาโนเทค)
นางกุลประภา นาวานุเคราะห์

หัวหน้าสำ�นักตรวจสอบภายใน
นางลดาวัลย์ สันทรานันท์

นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์

นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน (รก.ผช.ผพว)
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คณะที่ปรึกษาผู้อำ�นวยการ สวทช. ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาอาวุโส
นายชาตรี ศรีไพพรรณ
นายหริส สูตะบุตร
นายกอปร กฤตยากีรณ
นายไพรัช ธัชยพงษ์
นางชัชนาถ เทพธรานนท์
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
นางสาวมรกต ตันติเจริญ

นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

รายงานสถานะทางการเงินประจำ�ปี*
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ

2559

หน่วย : บาท
2558

962,575,001.49
2,395,295,432.36
56,729,362.68
0.00
0.00
137,200,881.41
3,551,800,677.94

1,073,278,917.03
2,291,684,274.27
73,617,521.56
816,528.16
90,380.00
105,819,421.13
3,545,307,042.15

288,377,342.13
346,800,000.00
59,760,000.00
13,710,000.00
2,208,789,389.33
3,344,542,153.28
77,064,771.84
84,318,332.75
25,797,452.37
6,449,159,441.70

406,157,529.99
109,650,000.00
61,490,000.00
0.00
2,356,562,798.13
3,311,223,938.10
95,517,890.55
62,908,766.44
15,381,409.46
6,418,892,332.67

10,000,960,119.64

9,964,199,374.82

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนหน่วยบริการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3
4
5

6

7
8
8
9
10
11
12
13
14

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
*งบการเงินปี 2559 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

2559

หน่วย : บาท
2558

211,177,890.39
15,171,008.62
323,915,281.27

164,476,295.56
12,908,320.42
290,570,956.73

19
16

45,665,816.96
68,794,893.46
664,724,890.70

48,425,688.53
57,041,437.96
573,422,699.20

17

65,360,174.61
0.00
695,175,730.72
31,398,954.88
54,308,000.56
846,242,860.77
1,510,967,751.47

74,393,635.34
816,528.16
673,525,029.30
47,092,202.02
47,260,592.71
843,087,987.53
1,416,510,686.73

879,852,751.05
7,433,339,617.12
176,800,000.00
8,489,992,368.17

879,852,751.05
7,600,685,937.04
67,150,000.00
8,547,688,688.09

หมายเหตุ
หนี้สินและกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เงินรับล่วงหน้า
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน-ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายใน 1 ปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้
เงินอุดหนุนกันไว้เบิก
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของกองทุน
เงินกองทุน
กำ�ไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของกองทุน
รวมส่วนของกองทุน

รวมหนี้สินและเงินกองทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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15

18
19
20

8

10,000,960,119.64 9,964,199,374.82

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

2559

หน่วย : บาท
2558

21
22
23
24

3,081,906,328.16
1,106,778,837.79
710,869,208.81
28,466,034.69
56,562,693.05
3,929,100.00
4,988,512,202.50

3,112,723,368.09
907,357,663.22
492,883,902.26
35,685,754.78
99,739,012.08
1,209,000.00
4,649,598,700.43

25
26
27
28

2,150,418,495.13
811,419,185.16
858,172,517.23
1,335,848,324.90
5,155,858,522.42
(167,346,319.92)

2,041,961,127.88
700,913,332.87
814,211,470.58
1,265,656,659.36
4,822,742,590.69
(173,143,890.26)

8

109,650,000.00

(51,000,000.00)

หมายเหตุ
รายได้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนอื่น
รายได้ค่าบริการ
รายได้อื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รวมรายได้

ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการวิจัย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไร(ขาดทุน)สำ�หรับปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

(57,696,319.92) (1,205,094,559.01)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของกองทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

รายการ

ทุนประเดิม

กำ�ไรจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
กำ�ไรสะสม
เผื่อขาย

รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
กำ�ไร(ขาดทุน)สำ�หรับปี
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

879,852,751.05
0.00
0.00
879,852,751.05

7,600,685,937.04
(167,346,319.92)
0.00
7,433,339,617.12

67,150,000.00
0.00
109,650,000.00
176,800,000.00

8,547,688,688.09
(167,346,319.92)
109,650,000.00
8,489,992,368.17

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

879,852,751.05
0.00
0.00
879,852,751.05

7,773,829,827.30
(173,143,890.26)
0.00
7,600,685,937.04

118,150,000.00
0.00
(51,000,000.00)
67,150,000.00

8,771,832,578.35
(173,143,890.26)
(51,000,000.00)
8,547,688,688.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)

1.

ข้อมูลทั่วไป
1.1 การจัดตั้ง
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1 บริหารกองทุนเพือ่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามกฎหมายข้อบังคับและมติ คณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2 สำ�รวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางเป้าหมาย นโยบาย และ
จัดทำ�แผน วางโครงการและมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
แล้วนำ�เสนอต่อรัฐมนตรี
3 ดำ�เนินการวิจัย พัฒนา และดำ�เนินการด้านวิศวกรรมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาวิศวกรรมของ
ภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาและส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี้ระหว่าง
ภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาตลอดจนนานาประเทศเพือ่ พัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์
4 ดำ�เนินการและสนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบ
มาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บริการข้อมูลและการให้คำ�ปรึกษาทางเทคโนโลยี
และสนับสนุนการให้บริการอื่นๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือกและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการ
โครงการลงทุน และโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
เพือ่ ให้ได้เทคโนโลยีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ เหมาะสม และเพือ่ เกือ้ กูลการเสริมสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยี
ของประเทศ
6 ดำ�เนินการและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
รวมทั้งการพัฒนากำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
7 กระทำ�การอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้เป็นหน้าทีข่ องสำ�นักงานและตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
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1.2 กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกองทุนในสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มาตรา 17 โดยเงิน
ของกองทุนประกอบด้วย
1 เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
2 เงินและทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ ได้รับโอน
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3 เงินและทรัพย์สินที่ ได้รับโอนจากสำ�นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนที่
เกี่ยวกับโครงการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
4 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจำ�ปี
5 เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
6 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน
7 ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและค่าตอบแทนการ
ให้ ใช้หรือการโอนสิทธิบัตร
8 เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
ในกรณีกองทุนมีจำ�นวนเงินไม่พอสำ�หรับค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ และค่าภาระต่างๆ ทีเ่ หมาะสม รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุนเท่า
จำ�นวนที่จำ�เป็น ทั้งนี้รายได้ของกองทุน ให้นำ�เข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องส่งคืนกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วย เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2.

เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงินและนโยบายการบัญชี
2.1 งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินและเป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดย สภาวิชาชีพบัญชี
ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
ดังต่อไปนี้
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มาตรฐาน						เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)			

การนำ�เสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)			

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)			

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)			

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)			

รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)			

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)			
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
								เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)			

การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)			

งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)			

การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)			

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนิน
								งานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

ส่วนงานดำ�เนินงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1		
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
								การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ		
								คล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4		

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5		
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะ
								และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7		
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 		
								ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินใน
								สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10		

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15			

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน – สิง่ จูงใจสัญญาเช่าดำ�เนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27				การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าทีท่ �ำ ขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32			

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

แนวปฏิบัติทางการบัญชี					การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
สวทช. แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในรายงานให้เป็นเงินบาท
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โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการแปลงค่าดังกล่าว และกำ�ไรและขาดทุนที่
เกิดจากการรับหรือจ่ายชำ�ระที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกใน งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
2.5 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ� ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งมี
อายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ ได้มา รวมถึงพันธบัตรและหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
2.6 ลูกหนี้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้และจะแสดงมูลค่า ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชีด้วยจำ�นวนหนี้ที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวทช. จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำ�หรับลูกหนี้ค่าบริการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

รายการ

อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค้างชำ�ระเกิน 6 เดือน – 1 ปี

50

ค้างชำ�ระเกินกว่า 1 ปี – 2 ปี

75

ค้างชำ�ระเกินกว่า 2 ปี

100

2.7 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุน คำ�นวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
2.8 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท
ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการที่บริษัทได้กู้ยืมเงินจาก สวทช. ตาม
โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมตามความต้องการของบริษัท (Company-directed research development and engineering project) เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือบริษัทธุรกิจ
เอกชนในการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ที่สามารถนำ�ผลไปสู่เชิงธุรกิจ รวมถึงการลงทุนจัดตั้งหรือปรับปรุง
ห้องทดลองปฏิบัติการ โดยการสนับสนุนทางด้านการเงิน ในการให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ� ผู้ขอกู้ต้องมีทุน
ของตนเองไม่น้อยกว่าจำ�นวนเงินที่ขอกู้ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของทุนทั้งโครงการ และทุนของ
แต่ละโครงการจะต้องไม่เกิน 30 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำ�ระไม่เกิน 7 ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้น
ไม่เกิน 2 ปี) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนกับโครงการนั้นๆ แหล่งที่มา
ของเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ โดย
เงินทุนจากแหล่งแรกจะจัดสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกู้ทั้งหมดต่อโครงการ โดยสถาบันการเงินที่
เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ค้ำ�ประกันการจ่ายเงินต้นคืนแก่ สวทช. สำ�หรับการกู้ยืมเงินทุนจากสถาบันการ
เงินที่ได้ร่วมโครงการนั้น จะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�ประเภท
12 เดือน ตามประกาศของธนาคารบวกด้วย 2.25 แล้วหารด้วย 2
2.9 เงินลงทุนระยะยาว
สวทช. ได้จัดประเภทเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ ไม่ระบุช่วงเวลาที่แน่นอนเป็น เงินลงทุน
เผื่อขาย โดย สวทช. อาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงและแสดงรวมอยู่
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ผู้บริหารจะแสดงเจตจำ�นงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่า 12 เดือนนับ
จากวันที่ในรายงาน หรือผู้บริหารต้องการขายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการดำ�เนินงานจึงจะจัดประเภทใหม่เป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน ทั้งนี้ผู้บริหารจะจัดประเภทเงินลงทุนทันทีเมื่อซื้อและจะมีการประเมินจุดประสงค์ ใหม่
อย่างสม่ำ�เสมอ
สวทช. มีการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย ซึง่ ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุนทีม่ ตี ลาดรองรับ
เงินลงทุนเผื่อขายที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รายการกำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของเงิน
ลงทุนเผื่อขายจะแสดงรวมไว้ ในส่วนของกองทุน
เงินลงทุนที่มีกำ�หนดเวลา ซึ่งผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบกำ�หนด ถูกจัดประเภท
เป็นเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำ�หนดและแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่เป็นเงินลงทุนที่จะ
ครบกำ�หนดภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ในรายงานจึงจะแสดงไว้ ในสินทรัพย์หมุนเวียน
2.10 เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ
เงินร่วมทุนในโครงการพิเศษและโครงการความร่วมมือ หมายถึง โครงการที่ สวทช. จัดตั้งหรือร่วมกับ
สถาบันหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำ�เนินการวิจัยพัฒนาและดำ�เนินการ
ด้านวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมเพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ทถ่ี อื ครองเพือ่ หาประโยชน์รายได้คา่ เช่าหรือจากมูลค่า
ที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ ใช้ ในการผลิต ในการจัดหา ในการให้
บริการ หรือใช้ ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ อาคารของ สวทช. ที่แบ่งพื้นที่ให้บุคคลภายนอกเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมค่าใช้จา่ ยทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นต้นทุน
การก่อสร้างที่สำ�นักงานก่อสร้างเองจะรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ต้นทุนการกู้ยืมและต้นทุนทาง
ตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สวทช. จะจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์
นั้นเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชีและราคาทุน ณ วันที่มีการจัด
ประเภทใหม่
2.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ ได้มา
อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาทุน หมายถึง ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนการก่อสร้างของสินทรัพย์
ที่ สวทช. สร้างเอง ซึ่งรวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์
ส่วนประกอบของรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน สำ�นักงาน
จะบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำ�คัญแยกต่างหากจากกัน
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อุปกรณ์ที่มีราคาทุนต่ำ�กว่า 10,000 บาท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ โดยจะจัดทำ�ทะเบียน
คุมสินทรัพย์แยกไว้ต่างหาก
ค่าเสือ่ มราคา คำ�นวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
20 - 35

อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและติดตั้งสำ�นักงาน

5

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3

อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ยานพาหนะ

5-8
5

สินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น สวทช. จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ที่รับโอนจากหน่วยงานอื่นคู่กับรายการ
เงินกองทุน โดยแสดงรายการสินทรัพย์รับโอนด้วยราคาตามบัญชี ณ วันที่ ได้รับโอน และคำ�นวณค่าเสื่อม
ราคาตามอายุการให้ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์นั้น
สำ�หรับสินทรัพย์รับบริจาค สวทช. จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ตามประเภทที่เกี่ยวข้อง คู่กับการรับรู้หนี้สินในรายการรายได้จาก
การรับบริจาครอการรับรู้ และคำ�นวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น คู่กับการทยอยตัดบัญชีราย
ได้จากการรับบริจาครอการรับรู้เป็นรายได้ จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของการบันทึกค่าเสื่อมราคาในสินทรัพย์ดังกล่าว
2.13 สัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ สวทช. จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญา
เช่าหรือไม่ โดยพิจารณาสินทรัพย์จากระยะเวลาของข้อตกลงว่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ แม้วา่ จะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น ข้อตกลงนั้นจะนำ�ไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์
ทำ�ให้ สวทช. มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์นั้น
กรณีที่ สวทช. เป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้ โอนไป
ให้แก่ สวทช. ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�
กว่า โดยจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ย
คงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการ
เงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่ ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า
หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ ให้เช่า จะ
จัดเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนตลอด
ระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่
ผู้ ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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กรณีที่ สวทช. เป็นผู้ ให้เช่า
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะ
การเงิน และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ของ สวทช. ที่
มีลักษณะเหมือนกัน รายได้คา่ เช่ารับรู้ โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า
2.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ยกเว้นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีราคาต่ำ�กว่า 20,000 บาท จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ 5 ปี
2.15 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงาน คือ การประมาณการผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ�งานของพนักงานในปัจจุบันและ
ในงวดก่อน ซึ่งถือเป็นภาระผูกพันของ สวทช. ที่มีต่อพนักงาน การบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
นั้น สวทช. จะประมาณการผลประโยชน์ดังกล่าว โดยจะรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานไว้ ในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์พนักงานที่กำ�หนดไว้ คือ เงินสำ�รองบำ�เหน็จพนักงาน ตามข้อบังคับของคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ว่าด้วยการเงินบำ�เหน็จพนักงาน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2543 และข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการเงินบำ�เหน็จพนักงาน สวทช. ฉบับที่
2 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2543 กำ�หนดไว้ว่าเงินบำ�เหน็จเป็นเงินตอบแทนความชอบที่ สวทช.จ่ายให้พนักงาน
เมื่อออกจากงานโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในการคำ�นวณบำ�เหน็จเพื่อจ่ายให้กับพนักงานจะเท่ากับอัตราเงิน
เดือนเดือนสุดท้ายคูณระยะเวลาทำ�งาน (ปี) คูณอัตราผันแปร
อัตราผันแปร มีดังนี้

ระยะเวลาทำ�งาน
0.5 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

อัตราผันแปร
0.5
1.0

		
2.16 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
สำ�นักงานได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพที่บริหารโดยกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนของสำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนี้
- “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ กสิกรไทยทรัพย์มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ได้จัดตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน
2543 โดยให้พนักงานที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 เข้าเป็นสมาชิกกองทุนด้วยความสมัคร
ใจ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบาย
ตราสารหนี้” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
- “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เพิ่มนโยบายการลงทุน คือ
“นโยบายตราสารทุน” ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555
- “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ได้จัดตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2549 โดยให้
พนักงานที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เข้าเป็นสมาชิกกองทุนด้วยความสมัครใจ ปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเป็น “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟัน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายผสมหุ้นไม่เกินร้อย
ละ 25” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
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สำ�หรับพนักงานที่บรรจุก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 สำ�นักงานให้สิทธิเลือกที่จะรับบำ�เหน็จพนักงาน
หรือเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โดยสำ�นักงานจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของเงินเดือน
พนักงาน และรับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
เงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบจะจ่ายให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกครบเกษียณอายุ ตายหรือออกจาก
งานโดยไม่มีความผิด ตามอายุการทำ�งานดังต่อไปนี้

อายุงานของพนักงาน

ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ

ตั้งแต่ 0.5 ปี ถึง 3 ปี

50

มากกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี

60

มากกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี

80

มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

100

กรณีสมาชิกกองทุนถูกไล่ออกหรือถูกเลิกสัญญา เนื่องจากประพฤติผิดอย่างร้ายแรง ขัดต่อระเบียบข้อ
บังคับการทำ�งานของ สวทช. หรือฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญา สมาชิกกองทุน
ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบทั้งหมด
สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพฯ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ สวทช. และบริหารโดยบริษัทจัดการ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพฯ
2.17 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
- รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รับรูเ้ ป็นรายได้ ในงวดเมือ่ ได้รบั จัดสรรและอนุมตั ฎิ กี าเบิกเงินงบประมาณ
- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรืองานบริการให้กับลูกค้า
และลูกค้ายอมรับสินค้าหรืองานบริการนั้นแล้ว
- รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้คา่ ธรรมเนียมและค่าบริการทางวิชาการ รับรู้เป็นรายได้ตาม
เกณฑ์คงค้างตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในสัญญา
- รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ
สินทรัพย์
- รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้รายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล
- รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
2559

2558

0.01

0.01

-

6.80

- ออมทรัพย์

657.47

566.47

- ประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน

305.09

500.00

962.57

1,073.28

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- กระแสรายวัน

รวม
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4.

เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
2559

2558

ประจำ� - 5 เดือน

1,317.56

2,019.38

ประจำ� - 6 เดือน

800.00

-

ประจำ� - 1 ปี

277.74

272.30

2,395.30

2,291.68

เงินฝากธนาคาร

รวม

เงินลงทุนชั่วคราว ได้รวมเงินฝากธนาคารของเงินสำ�รองบำ�เหน็จพนักงาน จำ�นวน 277.74 ล้านบาท (ณ วันที่ 30
กันยายน 2558 : 272.30 ล้านบาท)

5. ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย
2559

2558

ลูกหนี้ค่าบริการ

62.35

80.09

ลูกหนี้ดำ�เนินคดี

15.69

13.80

รวม

78.04

93.89

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้คา่ บริการ

(7.52)

(7.31)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ดำ�เนินคดี

(13.79)

(12.96)

56.73

73.62

รวม

ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย ลูกหนี้ผู้เช่าพื้นที่ สวทช. และลูกหนี้ผู้ ใช้บริการของ สวทช. เช่น จากการใช้บริการที่ปรึกษา
งานวิจัยหรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น
ลูกหนี้การค้า ได้รวมลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำ�นวน 9.90 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 : 31.86 ล้านบาท)

6.

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2559

2558

เงินยืมทดรองจ่าย

11.24

12.13

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

15.27

15.69

ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า

15.04

14.66

5.45

5.36

84.02

50.36

ลูกหนี้อื่น

2.76

3.93

อื่นๆ

3.42

3.69

137.20

105.82

วัสดุคงเหลือ
ลูกหนี้กรมสรรพากร

รวม
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7.

ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ประกอบด้วย

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม

2559

2558

406.16

425.17

12.99

120.04

(130.77)

(139.05)

288.38

406.16

เพิ่ม (ลด) ในระหว่างงวด
จ่ายให้เพิ่ม
รับชำ�ระ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน

8.

เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาว สวทช. ได้มีการลงทุนในเงินลงทุนประเภทต่างๆ ดังนี้
เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาว รวมทั้งสิ้น
2559 2558 2559 2558 2559 2558

ตราสารทุน
บริษัท เทรดสยาม จำ�กัด

-

-

6.50

6.50

6.50

6.50

บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำ�กัด

-

-

-

1.50

-

1.50

บริษัท พัฒนาโคนมไทย จำ�กัด
บริษัท ที-เน็ต จำ�กัด

-

-

2.40

2.40

2.40

2.40

-

-

0.26

0.49

0.26

0.49

บริษัท ครั้งที่ 1

-

-

46.55

46.55

46.55

46.55

บริษัท ครั้งที่ 2

-

-

14.70

14.70

14.70

14.70

(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

237.15
237.15

160.65
160.65

121.01

122.74

(61.25)

(61.25) (61.25) (61.25)
109.65 (51.00)
406.56 171.14

บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำ�กัด

บริษัท ไมโครอินโนเวต จำ�กัด

บริษัท อินเทอร์เนต ประเทศไทย
จำ�กัด (มหาชน)
หัก

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

บวก

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมตราสารทุน
รวมเงินลงทุน

237.15 160.65
358.16 283.39

109.65
346.80

(51.00)
109.65

59.76

61.49

346.80

109.65

59.76

61.49 406.56 171.14

บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
มีมติเห็นชอบอนุมัติเพิ่มทุน บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 42.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
3.00 บาท คิดเป็นจำ�นวนเงิน 127.50 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สวทช. ได้วัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย พบว่าเงินลงทุนตราสารทุน มีมูลค่าจำ�นวน 346.80 ล้านบาท กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
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เงินลงทุนเผื่อขาย สำ�หรับปี 2559 จำ�นวน 109.65 ล้านบาท (ปี 2558 เกิดขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย จำ�นวน 51.00 ล้านบาท)
บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(กวทช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2554 และมีมติอนุมัติให้เพิ่มการลงทุนในบริษัทเป็นจำ�นวน 14.70 ล้านบาท ทำ�ให้
สวทช. มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนรวม 30.00 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555
ได้มีการเรียกชำ�ระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 40 บาทจำ�นวน 147,000 หุ้น เป็นเงิน 5.88 ล้านบาท ตามมติ
ที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 มีมติไม่รับข้อเสนอของผู้สนใจลงทุนซื้อหุ้น บริษัท เอ
ทีเซรามิกส์ จำ�กัด ในส่วนที่ สวทช. ถือหุ้น และเห็นชอบให้เลิกบริษัทเพื่อดำ�เนินการเข้าสู่กระบวนการชำ�ระบัญชีและ
ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท
สวทช. จึงได้บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนหมดทั้งจำ�นวน 61.25 ล้านบาท เมื่อผู้ชำ�ระบัญชีได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า
เงินลงทุนหรือเงินค่าหุน้ ของบริษทั ได้ ใช้เสร็จหมดแล้ว สินทรัพย์ไม่พอกับหนีส้ นิ จึงได้รอ้ งขอให้ศาลมีค�ำ สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์
และพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลาย โดยศาลได้มีคำ�สั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้
ได้มีการประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำ�เนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
โดยอยู่ระหว่างทำ�ความเห็นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้เสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาการแบ่งชำ�ระหนี้ต่อไป
บริษัท ที-เน็ต จำ�กัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติเห็นชอบการ
ขายหุ้นบริษัท ที-เน็ต จำ�กัด ที่ สวทช. ถืออยู่ทั้งหมดจำ�นวน 49,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้น
กลุ่ม ข. เสนอมาดังนี้
- งวดที่ 1 (เมื่อ สวทช. ได้รับอนุมัติการขายหุ้น) จำ�นวน 23,000 หุ้น ในราคาอ้างอิงตามมูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- งวดที่ 2 (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559) จำ�นวน 26,000 หุ้น ในราคาอ้างอิงตามมูลค่าตามบัญชี ณ
สิ้นเดือนก่อนหน้าของวันที่ยื่นหนังสือขอซื้อหุ้นงวดที่ 2 แต่เป็นราคาไม่ต่ำ�กว่าราคาอ้างอิงตามมูลค่า
ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือเทียบเท่าในกรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
ทั้งนีร้ าคามูลค่าตามบัญชีท่ใี ช้ซอ้ื ขายในแต่ละงวดจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต โดยจำ�นวน
หุ้นบริษัทฯ ที่ สวทช. จะขายให้แต่ละบุคคลที่ปรากฏตามรายชื่อในกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. แจ้ง ก่อนการทำ�สัญญาซื้อขายหุ้นในแต่ละงวด สำ�หรับการซื้อหุ้นงวดที่ 2 ให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สวทช. ได้ขายหุ้น บริษัท ที-เน็ต จำ�กัด งวดที่ 1 จำ�นวน 23,000 หุ้น ในราคามูลค่า
ตามบัญชี หุ้นละ 201.85 บาท จำ�นวน 4.64 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำ�กัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติ
อนุมัติการขายหุ้นในส่วนของ สวทช. ทั้งหมดจำ�นวน 15,000 หุ้น ให้แก่นางสาวธารารัชต์ ธารากุล ในราคามูลค่าตาม
บัญชีจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น
182,979.83 บาท โดย สวทช. ได้รับชำ�ระค่าหุ้นทั้งจำ�นวนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
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9.

เงินลงทุนในหน่วยบริการ ประกอบด้วย
รายการ

1. ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
รวม

2559

2558

13.71

-

13.71

-

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 15 มิถุนายน
2558 รับทราบการสิ้นสุดอายุโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของศูนย์บริการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ในวันที่
30 กันยายน 2558 และเปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยบริการของ สวทช. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยได้รับ
อนุมัติจัดตั้งเป็นหน่วยบริการของ สวทช. ตามบันทึกข้อความที่ วท 5405.57.01/287/2558 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
และได้รับอนุมัติจัดสรรทุนดำ�เนินการหน่วยบริการของ สวทช. ตามบันทึกข้อความที่ วท 5401.57.21/525/2558 ลงวัน
ที่ 16 ตุลาคม 2558

10.

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย
2559

2558

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม

3,099.16

3,066.31

ซื้อ

7.76

12.66

รับโอน

0.16

22.65

-

(2.46)

3,107.08

3,099.16

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

742.60

588.17

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับงวด

155.69

154.43

ณ วันที่ 30 กันยายน

898.29

742.60

2,208.79

2,356.56

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

โอนออก
ณ วันที่ 30 กันยายน
ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน

ในระหว่างปี 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ สวทช. ได้รับโอนมาจากอาคารระหว่างก่อสร้าง จำ�นวน 0.16
ล้านบาท (หมายเหตุ 11)
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
สินทรัพย์ อาคาร
ระหว่าง ระหว่าง
ทาง ก่อสร้าง

2559

2558

รวม

รวม

อาคาร
ที่ดิน
และสิ่ง
ปลูกสร้าง

ยาน
อุปกรณ์
พาหนะ

6.40

4,296.43

6,082.62

117.94

73.61

34.72

10,611.72

10,037.44

ซื้อสินทรัพย์

-

56.04

468.79

1.50

35.20

96.60

658.13

765.77

รับบริจาค

-

-

-

-

-

-

-

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)

บริจาค

-

-

(16.21)

-

-

-

(16.21)

(50.04)

จำ�หน่าย

-

-

(77.57)

(0.05)

-

-

(77.62)

(115.88)

ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

-

-

-

-

-

-

-

(10.94)

ณ วันที่ 30 กันยายน

6.40

4,364.04

6,439.99

127.86

62.69

121.19

11,122.17

10,611.72

ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

-

2,422.78

4,809.35

68.37

-

-

7,300.50

6,889.02

รับโอน

-

0.42

0.95

-

-

-

1.37

-

โอนออก

-

(0.95)

(51.20)

(0.53)

-

-

(52.68)

-

บริจาค

-

-

(16.21)

-

-

-

(16.21)

(49.50)

จำ�หน่าย

-

-

(77.30)

(0.05)

-

-

(77.35)

(115.81)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับงวด

-

220.90

381.59

19.51

-

-

622.00

576.79

ณ วันที่ 30 กันยายน
ราคาตามบัญชี

-

2,643.15

5,047.18

87.30

-

-

7,777.63

7,300.50

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

6.40

1,720.89

1,392.81

40.56

62.69

121.19

3,344.54

-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

6.40

1,873.65

1,273.27

49.57

73.61

34.72

-

3,311.22

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ในระหว่างปี 2559 สวทช. ได้ โอนอาคารระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จในงวดทั้งสิ้น จำ�นวน 10.13 ล้านบาท เป็นส่วน
ปรับปรุงอาคารเพื่อการลงทุน จำ�นวน 0.16 ล้านบาท (หมายเหตุ 10) เป็นส่วนปรับปรุงอาคาร จำ�นวน 5.89 ล้านบาท
เป็นสิ่งปลูกสร้าง จำ�นวน 4.08 ล้านบาท
โอนสินทรัพย์ระหว่างทาง จำ�นวน 46.14 ล้านบาท เป็นอุปกรณ์ จำ�นวน 31.88 ล้านบาท เป็นส่วนปรับปรุงอาคาร
จำ�นวน 2.69 ล้านบาท เป็นยานพาหนะ จำ�นวน 9.00 ล้านบาท ไปบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำ�นวน 2.38 ล้านบาท
(หมายเหตุ 13) และเป็นค่าใช้จ่าย จำ�นวน 0.19 ล้านบาท
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อุปกรณ์รับโอนมาจากส่วนปรับปรุงอาคาร จำ�นวน 1.47 ล้านบาท และรับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างทาง จำ�นวน 32.19
ล้านบาท โอนออกเป็นส่วนปรับปรุงอาคาร จำ�นวน 0.43 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่าย จำ�นวน 50.87 ล้านบาท
โอนยานพาหนะ จำ�นวน 0.53 ล้านบาท เป็นค่าใช้จา่ ย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 แสดงราคาทุน จำ�นวน 4,364.04 ล้านบาท ได้รวมอาคารหอพัก
สหกรณ์ซึ่งมีราคาทุน จำ�นวน 109.61 ล้านบาท ซึ่ง สวทช. ได้รับรู้เป็นรายได้มาแล้วจนถึงงวดปัจจุบันเป็นจำ�นวนเงิน
ทั้งสิ้น 53.69 ล้านบาท คงเหลือมูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำ�นวน 55.92 ล้านบาท (หมายเหตุ 17) โดย
อาคารสหกรณ์ดังกล่าว สวทช. ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหอพักรวมทั้งส่วนควบของที่ดินจากสหกรณ์เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2551 และรับรู้อาคารดังกล่าวเป็นสินทรัพย์คู่กับหนี้สินในรายการรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ โดย
จะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของอาคารที่ ได้รับโอนตามอายุของสัญญาเช่า
ที่ราชพัสดุ ซึ่งมีจำ�นวน 30 ปี และ จะสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2573 ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงโครงการ
ก่อสร้างหอพักและสิ่งอำ�นวยความสะดวกภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548
สวทช. อนุญาตให้สหกรณ์เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างตกแต่งอาคารหอพักและสิ่งอำ�นวยความสะดวกและเป็นผู้มีสิทธิใน
การจัดเก็บผลประโยชน์จากผู้ ใช้บริการตลอดระยะเวลาที่ สวทช. มีสิทธิ์ใช้พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากสหกรณ์ และได้ โอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างออกเป็นอุปกรณ์ จำ�นวน 1.47 ล้านบาท เป็นค่า
ใช้จ่าย จำ�นวน 0.05 ล้านบาท

12.

สินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย
2559

2558

อุปกรณ์ตาม
สัญญาเช่า
การเงิน

ยานพาหนะ
ตามสัญญา
เช่าการเงิน

รวม

รวม

187.68

12.69

200.37

191.42

ทำ�สัญญาเพิ่ม

36.42

-

36.42

51.32

สัญญาสิ้นสุด

(38.97)

-

(38.97)

(42.37)

ณ วันที่ 30 กันยายน

185.13

12.69

197.82

200.37

99.73

5.12

104.85

94.89

(38.97)

-

(38.97)

(42.37)

52.50

2.38

54.88

52.33

113.26

7.50

120.76

104.85

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

71.87

5.19

77.06

-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

87.95

7.57

-

96.52

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
สัญญาสิ้นสุด
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน
ราคาตามบัญชี
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13.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีดังนี้
2559

2558

331.32

315.03

44.62

23.86

รับโอน

2.38

24.62

โอนออก

(0.02)

(0.02)

จำ�หน่าย

(18.11)

(32.17)

ณ วันที่ 30 กันยายน

360.19

331.32

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

268.41

269.92

โอนออก

(0.02)

(0.02)

จำ�หน่าย

(18.11)

(32.17)

ค่าตัดจำ�หน่ายในงวด

25.59

30.68

ณ วันที่ 30 กันยายน

275.87

268.41

84.32

62.91

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ซื้อเพิ่มในงวด

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน

ในระหว่างปี 2559 สวทช. รับโอนสินทรัพย์ระหว่างทาง จำ�นวน 2.38 ล้านบาท และโอนออกไปเป็นค่าใช้จ่าย
0.02 ล้านบาท (หมายเหตุ 11)

14.

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2559

2558

เงินมัดจำ�และเงินประกัน

13.69

13.56

ค่าวัสดุจ่ายล่วงหน้า

12.11

1.82

25.80

15.38

2559

2558

260.64

248.57

63.28

42.00

323.92

290.57

รวม

15.

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

เงินเพิ่มพิเศษ
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอื่นๆ
รวม
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16.

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2559

2558

เจ้าหนี้อื่น

50.66

37.85

เงินรอรับรู้

13.43

13.22

เงินค้ำ�ประกันและเงินประกันผลงาน

0.88

0.82

อื่นๆ

3.82

5.15

68.79

57.04

2559

2558

55.92

61.40

9.44

12.99

65.36

74.39

รวม

17.

รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ ประกอบด้วย

อาคารสหกรณ์
อุปกรณ์
รวม

18.

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

ณ วันที่ 1 ตุลาคม

2559

2558

673.53

640.49

36.97

44.53

(15.32)
695.18

(11.49)
673.53

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
ตั้งสำ�รองบำ�เหน็จพนักงาน
ผลประโยชน์จา่ ยจริงระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สวทช. มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 695.18 ล้านบาท เป็นเงิน
สำ�รองบำ�เหน็จพนักงาน ซึ่งคำ�นวณโดยเงินเดือน x ระยะเวลาการทำ�งานถึงวันที่พนักงานเกษียณอายุ x (จำ�นวน
ถัวเฉลี่ยพนักงานที่ลาออกระหว่างปี / จำ�นวนคงเหลือพนักงานถัวเฉลี่ยระหว่างปี x 100)
การคำ�นวณหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในลักษณะที่กล่าวข้างต้นเกิดจาก สวทช. มีเพียงภาระผูกพันเงินบำ�เหน็จ
พนักงานรายการเดียว และผู้บริหาร สวทช. คาดว่าการคำ�นวณดังกล่าวจะไม่มีผลแตกต่างที่เป็นสาระสำ�คัญหากใช้วิธี
การคำ�นวณตามที่มาตรฐานการบัญชีได้กำ�หนด
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19.

หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สวทช. มีสินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน เป็นอุปกรณ์จำ�นวน 185.13 ล้านบาท และเป็นยาน
พาหนะจำ�นวน 12.69 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 197.82 ล้านบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาต่ำ�มาก สวทช.
จึงปันส่วนจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายเป็นเพียงรายการหนี้สิน และเมื่อสัญญาสิ้นสุด สวทช. ต้องส่งมอบอุปกรณ์และยาน
พาหนะคืนให้แก่ผู้ ให้เช่า จำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

2559

2558

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี

45.66

48.43

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

31.40

47.09

77.06

95.52

2559

2558

เงินมัดจำ�

30.78

27.28

เงินค้ำ�ประกัน

21.64

19.02

เงินสมนาคุณ

1.89

0.96

รวม

54.31

47.26

2559

2558

งบดำ�เนินงาน

2,051.54

2,044.19

งบบุคลากร

1,030.37

973.13

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ - สิ่งก่อสร้าง

3,081.91

95.40

20.

21.

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วย

รวม

22.

3,112.72

เงินอุดหนุนอื่น ประกอบด้วย
2559

2558

เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

622.83

402.25

หัก เงินเหลือจ่ายส่งคืน

(5.29)

(1.03)

617.54

401.22

489.24

506.14

1,106.78

907.36

เงินสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา
รวม
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23.

รายได้ค่าบริการ ประกอบด้วย
2559

2558

รายได้จากการให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาและบริการ

227.85

111.25

รายได้จากความร่วมมือรับจ้างวิจัยพัฒนา

219.98

150.76

รายได้จากสิทธิประโยชน์ของงานวิจัยและพัฒนา

27.64

29.76

รายได้คา่ ฝึกอบรมและสัมมนา

71.41

52.41

-

0.05

1.95

1.22

162.03

147.23

0.01

0.20

710.87

492.88

2559

2558

รายได้คา่ ปรับ

7.10

12.57

รายได้เบ็ดเตล็ด
รายรับจากการรับบริจาคพัสดุ

6.43

4.69

9.25

9.03

-

0.13

หนี้สูญได้รับคืน

0.41

0.06

เงินเหลือจ่ายรับคืน

5.28

9.21

28.47

35.69

2559

2558

เงินเดือนและค่าจ้าง

1,812.53

1,724.49

เงินสวัสดิการพนักงานและครอบครัว

337.89
2,150.42

317.47
2,041.96

รายได้คา่ บริการสืบค้นและฐานข้อมูล
รายได้จากการขายหนังสือ เอกสาร คู่มือ และค่าสมาชิกวารสาร
รายได้คา่ เช่าและบริการ
รายได้คา่ โฆษณา
รวม

24.

รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน

รวม

25.

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

รวม
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26.

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย ประกอบด้วย
2559

2558

394.99

338.89

เงินสนับสนุนสถาบันเครือข่าย

84.70

73.76

ทุนบัณฑิตศึกษา

90.82

101.70

เงินอุดหนุนอื่น ๆ

48.62

32.18

ค่าจ้างศึกษา ค่าบริหารงาน และผู้เชี่ยวชาญ

95.49

69.59

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน

96.80

84.79

811.42

700.91

2559

2558

ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

155.70

154.43

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและอุปกรณ์

622.01

576.77

54.87

52.33

832.58

783.53

25.59

30.68

858.17

814.21

เงินอุดหนุนการวิจัย

รวม

27.

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย ประกอบด้วย

ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน
รวมค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม
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28.

ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย
2559

2558

103.77

92.82

ค่ารับรองและพิธีการ

21.19

18.37

ค่าเช่าสำ�นักงาน ค่าบริการเครือข่าย ค่าเช่าอื่น

61.90

51.22

ค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์และบริการข้อมูล

43.00

42.41

188.18

183.50

ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา

73.28

65.52

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์

64.46

52.91

ค่าใช้สอย

105.46

52.10

ค่าวัสดุ

261.12

249.11

ค่าสาธารณูปโภค

169.31

176.79

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและนิทรรศการ

205.29

145.18

ค่าสมาชิก

1.21

1.33

ค่าสอบบัญชี

1.52

0.97

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์สำ�หรับโครงการ/งานบริการ

37.92

120.21

ส่วนเพิ่ม (ลด) จากเงินร่วมทุน

(3.09)

8.81

หนี้สงสัยจะสูญ

1.03

3.85

ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์

0.14

-

ขาดทุนจากการบริจาคสินทรัพย์

0.01

0.54

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวม

0.15

0.02

1,335.85

1,265.66

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายบริหารอาคาร
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29.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สวทช. มีภาระผูกพันที่ ไม่ได้รับรู้ ในงบการเงิน จำ�นวน 4,038.96 ล้านบาท
รายละเอียดมี ดังนี้

1. ภาระผูกพันตามงบลงทุน
- งานก่อสร้าง

433.02

2. ภาระผูกพันตามงบเงินอุดหนุน
- โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 4 กลุ่มงาน ดังนี้
940.05

1) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์ ประกอบด้วย
- คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร

287.04

- คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์

377.91

- คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

61.73

- คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส

90.29

- คลัสเตอร์ Cross-cutting Technology

85.28

- คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

37.80

2) กลุ่มโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน

374.66

3) กลุ่มโปรแกรมงานตามพันธกิจที่จำ�เป็น

1,298.68

4) กลุ่มบริหารจัดการภายใน

992.55

รวมภาระผูกพันตามงบเงินอุดหนุน

3,605.94

รวมทั้งสิ้น

4,038.96

29.2 สัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สวทช. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว ได้แก่ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์,
เครื่อง Printer, เครื่องฉาย LCD, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องอัดตะกอน เป็นจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายใน
อนาคต ดังนี้

2559

2558

ไม่เกิน 1 ปี

8.23

2.75

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4.06

0.64

12.29

3.39

รวม

29.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
สวทช. มีหนี้สินที่อาจเกิดจากการถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งและคดีปกครอง ดังนี้
คดีแพ่ง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สวทช. เป็นจำ�เลยในคดีแพ่ง 1 คดี ทุนทรัพย์รวมเป็นจำ�นวนเงิน 0.15 ล้านบาท
คดีปกครอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สวทช. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีจำ�นวน 2 คดี ทุนทรัพย์รวมเป็นจำ�นวนเงิน 10.64 ล้านบาท
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จัดทำ�โดย
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

