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“...การพัฒนาประเทศ จ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น ต้องสร้าง       
พื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็น
อนัพอควรและปฏิบตัไิด้แล้ว จึงค่อยสร้าง ค่อยเสรมิความเจรญิ และ 
ฐานะเศรษฐกจิขัน้ทีสู่งขึน้โดยล�าดบัต่อไป หากมุง่แต่จะทุ่มเทสร้าง
ความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้
แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน
โดยสอดคล้องกัน ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจ
กลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด....”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗



ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางการ  
ด�ารงชีวิต การบริหารราชการ โดยให้ด�าเนินในทางสายกลาง เพื่อสามารถด�ารงอยู่
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้มีความ
พอประมาณ ความมเีหตผุล และมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีซึง่ต้องอาศัยความรูแ้บบ
บรูณาการในหลายศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่การประยกุต์ใช้ความรูด้้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีพือ่แก้ไขปัญหา เพ่ิมคุณภาพชวีติแก่ประชาชนในช่วงตลอดระยะเวลา
การครองราชย์ ๗๐ ปี 

เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ประจ�าปี ๒๕๖๐ ของส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(NSTDA 
Annual Conference: NAC 2017) ภายใต้หัวข้อ “สวทช. ยคุใหม่ ตอบกลุม่เป้าหมาย 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” (NSTDA 5.0: Building Thailand towards   
Sufficiency Economy) โดยประกอบด้วย ๓ ส่วนส�าคัญ คือ

ส่วนที่ ๑ เป็นการน�าเสนอพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของรัชกาลที่ ๙ 

ส่วนที่ ๒ เป็นการน�าเสนอเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ
กับผลกระทบต่อไทย

ส่วนที ่๓ เป็นการน�าเสนอผลงานวจัิยและเทคโนโลยเีพือ่เศรษฐกจิพอเพยีงของ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทัง้น้ี ส�านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า 
เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และน�าไปสู่แนวทางการประดิษฐ์ คิดค้น วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยตีามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงท่ีประจกัษ์ได้ถึงผลอย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถใช้ได้จริงในการช่วยสร้างความเจริญต่อการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาวต่อไป 

คณะผู้จัดท�า

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ค�าน�า



โดยเหน็ได้จากผลงานทีป่ระจักษ์จ�านวนมาก ท่ีแสดงให้เห็นแล้วว่า วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างจากความคิดที่เรียบง่าย ประหยัด ใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิน่ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถสร้างคณุอนนัต์ต่อประชาชนอย่าง

มหาศาล ทั้งด้านเทคโนโลยีการเกษตร การบริหารจัดการน�้า การพัฒนาพลังงาน

ทดแทน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี

เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้น้อมน�า

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�าริมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและ

พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างความยั่งยืนต่อไป

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 

ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สารจากผู้อ�านวยการ
ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพใน

การน�าองค์ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้

ในการพัฒนาประเทศ โดยทรงริเริ่มคิดค้น 

ประดิษฐ์ ทดลองด้วยพระองค์เองจากความ

สนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ด้านงานช่าง 

และงานวิศวกรรมในสมัยทรงพระเยาว์ และ

โครงการตามแนวพระราชด�าริต่างๆ



สารบัญ

ค�าน�า   

สารจากผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

บทที่ ๑ พระอัจฉริยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

 และนวัตกรรมของรัชกาลที่ ๙ ๑

 ๑.๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข็มทิศการพัฒนาประเทศ ๑

 ๑.๒ พระอัจฉริยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรม ๓

 ๑.๓ สิทธิบัตรของพ่อ ๑๓

 ๑.๔ บิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย ๒๗

 ๑.๕ กษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ของโลก ๒๘

บทที่ ๒ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ

 และผลกระทบต่อไทย ๓๕

 ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ๓๕

 ๒.๒ ดัชนีชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓๙

 ๒.๓ ผลกระทบของ SDGs ต่อประเทศไทย ๔๓

บทที่ ๓ สวทช. กับผลงานวิจัยที่สอดรับกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔๕

เอกสารอ้างอิง ๙๓



ตารางที่ ๑ สรุปรายการสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๔

ตารางที่ ๒ สรุปวันส�าคัญและพระราชสมัญญานามด้านวิทยาศาสตร์ 

  เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ๒๗

ตารางที่ ๓ รางวัลด้านการประดิษฐ์และออกแบบที่ได้รับจาก

  องค์กรในต่างประเทศ  ๒๘

สารบัญตาราง



สารบัญภาพ

ภาพที่ ๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑

ภาพที่ ๒ การบริหารจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริ ๘

ภาพที่ ๓ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้าหมุดซ�้าแบบทุ่นลอย ๑๕

ภาพที่ ๔ เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน�้า ๑๖

ภาพที่ ๕ น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน�้ามันเชื้อเพลิง ๑๗

ภาพที่ ๖ ฝนหลวง ๑๙

ภาพที่ ๗ อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว ๒๐

ภาพที่ ๘ โครงการแกล้งดิน ๒๑

ภาพที่ ๙ ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ ๒๒

ภาพที่ ๑๐ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ๒๓

ภาพที่ ๑๑ อุทกพลวัต ๒๔

ภาพที่ ๑๒ ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย ๒๕

ภาพที่ ๑๓ การใช้น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับ

  เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ๒๖

ภาพที่ ๑๔ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ๓๗

ภาพที่ ๑๕ ปัจจัยความส�าเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓๘

ภาพที่ ๑๖ ดัชนีชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓๙

ภาพที่ ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ๔๒

ภาพที่ ๑๘ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๔๔



“...วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรสร้ำงควำมเจรญิ

ของบ้ำนเมือง จึงควรสนับสนุนให้มีกำรค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับ

ภำวะและควำมต้องกำรของประเทศขึ้นใช้เองอย่ำงจริงจัง ถ้ำสำมำรถ

ค้นคดิได้มำกเท่ำไหร่ จะเป็นกำรประหยดัและช่วยให้สำมำรถน�ำไปใช้ใน

งำนต่ำงๆ ได้อย่ำงกว้ำงขวำงยิ่งขึ้นเท่ำนั้น...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๑ สิงหาคม ๒๕๓๑

ทรงพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนของประเทศ





     ๑.๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข็มทิศการพัฒนาประเทศ

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่แสดงถึงแนวการ

ด�ารงอยูแ่ละปฏบิตัตินของประชาชนในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชมุชน 

จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง     

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกจิ เพ่ือให้ก้าวทนัต่อโลกยคุโลกาภวิตัน์ เศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบด้วยคุณลักษณะและเงื่อนไขดังภาพที่ ๑  

พระอัจฉริยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของรัชกาลที่ ๙

บทที่ ๑

ที่มา: เว็บไซต์ ห้องสมุดมั่นพัฒนา. (๒๕๕๑). 

ภำพที่ ๑ ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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ควำมพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ

จ�าเป็นทีจ่ะต้องมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อนัเกดิจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 

และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ

ด�าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน       

ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส�านึก

ในคณุธรรม ความซือ่สัตย์สจุริต และให้มคีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม ด�าเนนิชีวติด้วยความ

อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

๑) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ใน

ระดับพอประมาณ 

๒) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น      

จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง     

ตลอดจนค�านึงถงึผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการกระท�านัน้ๆ อย่างรอบคอบ 

๓) ภูมิคุ ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ

เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของ

สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

เงือ่นไขของการตัดสนิใจและด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัพอเพยีง ต้อง

อาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) เงือ่นไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกีย่วกบัวชิาการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

รอบด้าน ความรอบคอบที่จะน�าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยง

กัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

๒) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน

คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ

ปัญญาในการด�าเนินชีวิต

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2



องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ทีส่มดุลทัง้สามมติ ิได้แก่ มติิทางสงัคม มติิทางเศรษฐกจิ และมติทิางสิง่แวดล้อม โดย

ในปี ๒๕๓๕ ได้มกีารก�าหนด “แผนปฏบัิตกิาร ๒๑ เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื” (AGEN-

DA 21: Programme of Action for Sustainable Development) ซึ่งได้รับการ

รับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Earth Sum-

mit) และต่อมาในเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ นายโคฟี อันนัน เลขาธิการ

สหประชาชาต ิณ ขณะน้ัน ได้ทลูเกล้าฯ ถวายรางวลัความส�าเรจ็สงูสดุด้านการพฒันา

มนุษย์ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์

พระองค์แรกที่ได้รับรางวัลนี้ และภายหลังได้ถูกน�ามาประยุกต์เป็นเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในปี ๒๕๕๘      

ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ ๒

  ๑.๒ พระอัจฉริยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
    และนวัตกรรม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยและ

มีพระอัจฉริยภาพในการน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก

ที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Global Leader Award จากองค์การทรัพย์สิน

ทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) รวมถึง

สหพนัธ์สมาคมนักประดษิฐ์ระหว่างประเทศ (International Federal of Inventor 

Association: IFIA) ซึ่งมีสมาชิกกว่า ๘๐ ประเทศท่ัวโลก ได้ทูลเกล้าฯ ถวายถ้วย

รางวัล IFIA CUP 2007 และ IFIA และได้ก�าหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่

ทรงได้รับการจดสิทธบิตัรกงัหนัน�า้ชยัพฒันา จากกรมทรพัย์สนิทางปัญญา กระทรวง

พาณิชย์ เป็น “วันนักประดิษฐ์โลก” (International Inventor Day)  
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทดลองและด�าเนิน

โครงการน�าร่องในสถานที่ขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงใช้พระต�าหนักจิตรลดา

รโหฐานเป็นสนามทดลอง และศึกษาความคุ้มค่าของนวัตกรรม ก่อนน�าไปขยายผล

ในศนูย์ศกึษาการพัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ๖ แห่งทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นแหล่ง

ผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติในการหาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและใช้ได้จริง  

ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง เพื่อใช้เป็น “ต้นแบบ” ให้แก่พื้นที่อื่นๆ และเป็นแหล่ง

เรียนรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร และทุกภาคส่วน ได้แก่ 

๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งค้นคว้า 

ทดลองและสาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ท�ากินของราษฎรให้มีความอุดม

สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลายชนิด

๒) ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทราย จงัหวัดเพชรบรุ ีเป็นแหล่งศกึษาแนวทาง

และวธิกีารในการพฒันา/ฟ้ืนฟปู่าเสือ่มโทรม โดยให้เกษตรกรมส่ีวนในการ

ปลูก ปรับปรุง และรักษาสภาพป่า พร้อมกับมีรายได้และผลประโยชน์  

จากป่า

๓) ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบุร ีเป็นแหล่งศกึษาและ

ค้นคว้าเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่ง เพื่อให้

เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและเลี้ยงตนเองได้

๔) ศนูย์ศึกษาการพฒันาภพูาน จงัหวดัสกลนคร เป็นแหล่งศกึษาวจิยัการท�า

เกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยเน้นการปรับปรุงบ�ารุงดิน การเร่งรัดพัฒนาป่าไม้โดยอาศัยระบบ

ชลประทานและการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของ

เกษตรกร

๕) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งศึกษา

ค้นคว้ารปูแบบทีเ่หมาะสมของการพฒันาพืน้ท่ีต้นน�า้ล�าธาร เพือ่ประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาต่างๆ ที่ท�าให้เกษตรกรสามารถ

พึ่งตนเองได้ โดยไม่ท�าลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
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๖) ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง จงัหวดันราธิวาส เป็นแหล่งศกึษา วจิยัดนิ

พรุที่มีอยู่อย่างกว้างขวางในภาคใต้ ให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในด้าน

เกษตรกรรมให้ได้มากที่สุด

ตัวอย่างการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสาขาต่างๆ

๑.๒.๑ กำรเกษตร

“...การกสิกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกทุกอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัย

ส�าคัญหลายด้าน ด้านหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูก เป็นต้น และอีกด้าน

หน่ึงกเ็ป็นการช่วยให้เพ่ิมหลกัวชิาเหล่านัน้ และเมือ่ได้ปฏบิตัแิล้วได้ผลติผลแล้ว

ก็จะต้องสามารถดัดแปลงและขายจ�าหน่ายผลิตผลที่ตนได้ท�า ฉะนั้นทุกอย่าง

ต้องสอดคล้องกัน ความขยันหมั่นเพียรในการผลิต ความรู้ในวิชาการผลิตและ

ความรูใ้นการเป็นอยู ่ทัง้ความรูใ้นด้านจ�าหน่าย ล้วนเป็นความรูท่ี้จะต้องประสาน

กันหมด...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และ

สมาชิกผู้รับนมสดเข้าเฝ้าฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐

การใช้องค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมในการพฒันาการ

เกษตร โดยค้นคว้า ทดลอง วิจัยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ต่างๆ และศึกษาเกี่ยวกับแมลง

ศตัรูพืช สภาพของดิน และการพฒันาเทคโนโลยช่ีวยในการท�าการเกษตรในราคาถูก

และใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการเน้นบูรณาการ

ความรู้จากหลายศาสตร์วิชาและหลายวิธีการ โดยแบ่งออกเป็น
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กำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูที่ดิน ได้แก่ การศึกษา

วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย ดินพรุ ที่ดินชายฝั่งทะเล และการ

ปรับปรุงและฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจากการชะล้างหน้าดิน ตลอดจนการท�า

แปลงสาธิตการพัฒนาท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมในบางพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องดิน

เสื่อมโทรม เพื่อให้พื้นที่ที่มีปัญหาสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ใหม่

๑) การสร้างระบบอนุรักษ์ดิน โดยใช้แบบจ�าลองการพัฒนาพื้นที่ที่มีสภาพ

ขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินปนทราย ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 

เพ่ือท�าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน�้า        

เป็นตัวอย่างในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การขยายพันธุ์พืช 

๒) การวิจัยและพัฒนาดินพรุ โดยวิธี “แกล้งดิน” เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว

ในภาคใต้ให้เป็นดินที่มีคุณภาพ สามารถเพาะปลูกได้ ด้วยการท�าให้ดิน

แห้งและเปียกสลบักนัเพือ่เร่งปฏกิริยิาทางเคมขีองดนิพรทุีม่สีารประกอบ

ของก�ามะถันเพื่อให้ดินมีสภาพเป็นกรดจัดเมื่อดินแห้ง จากนั้น ปรับปรุง

ดนิทีเ่ป็นกรดจัดเพือ่ลดความเป็นกรดให้อยูใ่นระดบัท่ีปลกูพชืเศรษฐกจิได้

๓) การอนุรักษ์ดินและฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมสภาพ โดยใช้ “หญ้าแฝก” มักใช้ใน

พื้นที่ลาดชันที่ถูกชะล้างพังทลายของดิน ท�าให้สูญเสียธาตุอาหารและ

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

เกษตรทฤษฎใีหม่ โดยการจดัสรรการใช้ประโยชน์ในทีด่นิและทรพัยากรอย่าง

เหมาะสม ด้วยการท�าต้นแบบสาธติการพฒันาด้านการเกษตรแบบผสมผสานในท่ีดนิ

ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

เกษตรธรรมชำติ โดยเน้นความส�าคัญในการจัดการทรัพยากรโดยอาศัย

ประโยชน์จากธรรมชาติ เพ่ือสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ มกีลไกควบคมุตวัเอง 

และจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการปลูกพืชที่เกื้อกูล   

กัน ได้แก่  ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ระบบการเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวน

เกษตร และระบบเกษตรธรรมชาติ
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๑.๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

“...การพฒันาแหล่งน�า้น้ัน ในหลักใหญ่กคื็อการควบคมุน�า้ให้ได้ดงัประสงค์ 

ทัง้ปริมาณและคณุภาพ กล่าวคอื เมือ่ปรมิาณน�า้มากเกนิไป กต้็องหาทางระบาย

ออกให้ทนัการ ไม่ปล่อยให้เกดิความเดือดร้อนเสยีหายได้ และในขณะท่ีเกดิภาวะ

ขาดแคลน ก็จะต้องมีน�้ากักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ ทั้งมีคุณภาพเหมาะสม แก่

การเกษตรการอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค ปัญหาอยู่ท่ีว่าการพัฒนา

แหล่งน�า้น้ันอาจมผีลกระทบกระเทอืนต่อสิง่แวดล้อมบ้าง แต่ถ้าไม่มกีารควบคมุ

น�้าที่ดีพอแล้วเมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้นก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนสูญเสีย       

ทั้งในด้านเศรษฐกิจและในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ท้ังส่งผลกระทบ

กระเทือนแก่สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Third Princess Chulabhorn 

Science Congress (PC III) เรื่อง “น�้าและการพัฒนา: น�้าเปรียบดังชีวิต”  

ณ โรงแรมแชงกรี-ลา 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๘

หลกัของการบรหิารจดัการน�า้เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุตามแนวพระราชด�าริ 

เป็นการสร้างกระบวนการบริหารจัดการน�้าที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ด้วย

ความเหมาะสมตามลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวิถีของชุมชนในทุกมิติอย่างยั่งยืน ด้วยการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยุสื่อสาร ดาวเทียม และคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด�าเนินงานในแต่ละ

ขั้นตอน ประกอบด้วย การบริหารจัดการน�้าแล้ง การบริหารจัดการน�้าท่วม การ

จัดการน�้าเสีย การจัดการน�้าเค็มและน�้ากร่อย ดังสรุปสาระส�าคัญได้ ดังภาพที่ ๒
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กำรจัดกำรน�้ำแล้ง โดยสร้างอ่างกักเก็บน�้า ฝายทดน�้า และการขุดลอกหนอง

บึงที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน�้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อกักเก็บน�้าใช้ใน

การเพาะปลูก

กำรจดักำรน�ำ้ท่วม โดยสร้างเขือ่นอเนกประสงค์ในบรเิวณพืน้ทีลุ่ม่ในภาคกลาง 

อาทิ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

และการปรับปรุงล�าน�้าที่มีอยู่เดิมให้สามารถเพ่ิมศักยภาพการผันน�้ามากข้ึน อาทิ 

โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ โครงการแก้มลิง เพื่อเป็นที่พักมวลน�้าในฤดูน�้าหลาก

ก่อนระบายลงสู่ทะเล เป็นต้น

กำรจดักำรน�ำ้เสยี  โดยใช้วธิกีารทางชวีภาพ ด้วยการใช้น�า้ดไีล่น�า้เสยี บนหลกั

การของปรากฏการณ์น�้าขึ้น-น�้าลง ด้วยการควบคุมระดับน�้าในคลองสายต่างๆ ตาม

หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก และถ่ายน�้าดีจากแม่น�า้เข้ามาในล�าคลอง ท�าให้น�้า

เสียมีสภาพเจือจางลง และเมื่อน�้าทะเลลดก็ระบายออกสู่ทะเล เป็นการน�าน�้าดีมา

ขบัไล่น�า้เสยีในคลองได้ภายในหน่ึงรอบการหนุนของน�า้ทะเล และใช้เครือ่งสูบน�า้ช่วย

ในกรณทีีค่ลองสายน้ันๆ อยูล่กึเข้าไปจากแม่น�า้มาก และการน�าผกัตบชวาช่วยบ�าบดั

ภำพที่ ๒ กำรบริหำรจัดกำรน�้ำตำมแนวพระรำชด�ำริ

ที่มา : เว็บไซต์ ห้องสมุดมั่นพัฒนา.
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น�้าเสียในโครงการต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน  การใช้หลักกลศาสตร์

ด้วยเครื่องจักรกลเติมออกซิเจนให้กับน�้าเสียเพื่อช่วยบ�าบัดน�้าเสียได้ดียิ่งขึ้น

กำรจดักำรน�ำ้เคม็และน�ำ้กร่อย โดยสร้างประตบูงัคบัน�า้ปิดกัน้ปากแม่น�า้ เพือ่

ป้องกันมิให้น�้าเค็มไหลเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูกและสามารถกักเก็บน�้าจืดไว้ใช้

ประโยชน์ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค อาทิ โครงการพัฒนาลุ่มน�้าบางนรา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส และโครงการพัฒนาลุ่มน�้าปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

“...ในปัจจุบัน การศึกษาวิจัยด้านพันธุศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามาก 

และมีการน�าผลที่ได้ไปปรับใช้ในกิจการด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ในโอกาสนี้ 

ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภกับทุกท่านว่า ความรู้ต่างๆ เหล่านั้น แม้จะมีประโยชน์

มากก็จริง แต่ถ้าใช้ไม่ถูกเรื่องถูกทางโดยไม่พิจารณาให้ดีให้รอบคอบแล้ว ก็อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายแก่ชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

ได้เช่นกัน เหตุนี้ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่ก�าลังพัฒนาจ�าเป็นจะต้อง

ศกึษาให้รูเ้ท่าและรูท้นั จึงเป็นทีน่่ายนิดีอย่างยิง่ ทีไ่ด้เหน็ผูเ้ชีย่วชาญจากประเทศ

ต่างๆ มาประชมุปรกึษาหารอืกนั รวมทัง้น�าเสนอผลงานการศกึษาวจิยั เกีย่วกบั

เรื่องวิวัฒนาการของพันธุศาสตร์และผลกระทบต่อโลก ท�าให้หวังได้ว่า การน�า

ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ไปปรับใช้ในกิจการด้านต่างๆ จะเป็นไปด้วยความ

ระมัดระวังรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดแก่มวล

มนุษยชาติ...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในพิธีเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๕ เรื่อง

วิวัฒนาการของพันธุศาสตร์และผลกระทบต่อโลก

ณ โรงแรมแชงกรี-ลา 

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

๑.๒.๓ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
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การจดัการทรพัยากรธรรมชาติใช้หลกัการพลกิฟ้ืนคนืชวีติด้วยวถิแีห่งธรรมชาติ

ผสมผสานกับหลักวิชาการตามแนววิทยาศาสตร์ เพื่อให้จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมได้ดังประสงค์

กำรวิจัยและพัฒนำไม้เมืองหนำว ผ่าน “โครงการหลวง”เพื่อสนับสนุนให้มี

การวิจัยไม้เมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อให้เลิกปลูกฝิ่น 

กำรจดักำรทรพัยำกรป่ำไม้ โดยอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรม ด้วยการ

ศกึษาค้นคว้ารปูแบบทีเ่หมาะสมของการพฒันาพืน้ทีต้่นน�า้ล�าธาร การป้องกนัไฟป่า 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปลกูป่าทดแทนให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ 

การใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนุรักษ์พืช และขยายพันธุ์พฤกษชาติ เพื่อรักษา

ความหลากหลายทางชวีภาพของทรพัยากรป่าไม้ การจดัการและรกัษาทรพัยากรป่า

ชายเลนให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กำรจดักำรมลพษิทำงอำกำศ โดยวจัิยหาพนัธุพ์ชืทีส่ามารถคายก๊าซออกซเิจน

จากขบวนการสังเคราะห์แสงออกมาในอัตราสูง เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณ

ก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 

๑.๒.๔ พลังงำน

“...ถ้าน�า้มนัเชือ้เพลงิหมดแล้ว กใ็ช้เชือ้เพลงิอย่างอืน่ได้ มแีต่ต้องขยนั หา

วิธีที่ท�าให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่เช้ือเพลิงที่เรียกว่าน�้ามันนั้นมันจะหมดภายในไม่ก่ีปี 

หรือไม่กี่สิบปีก็หมด... ถ้าไม่ได้ท�าเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อน...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล  

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
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การศกึษาวจัิยด้านพลงังานทดแทน เพือ่เป็นทางเลอืกในการใช้พลงังานทดแทน

ที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง ลดปริมาณการน�าเข้าน�้ามันดิบ๑ 

กำรพัฒนำแก๊สโซฮอล์ เพื่อลดการน�าเข้าน�้ามันเบนซิน และลดมลภาวะเป็น

พิษในอากาศ โดยเริ่มต้นศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ เมื่อปี ๒๕๒๘ ด้วยการ

ทดลองปลกูอ้อยหลายพันธุ์ เพือ่คดัเลอืกพันธุ์ทีด่ทีี่สดุมาท�าแอลกอฮอล ์จนสามารถ

ผลติเอทานอลให้มปีรมิาณเพยีงพอผสมกบัน�า้มนัเบนซนิ ๙๑ ในอัตราส่วน ๑:๙ เป็น

น�า้มนัแก๊สโซฮอล์และใช้เติมกบัรถยนต์ทกุคันของโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา

ในปี ๒๕๓๙ ต่อมา หน่วยงานต่างๆ ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา          

น�ามาพัฒนาต่อยอดโดยใช้มันส�าปะหลัง และได้ใช้อย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา

กำรพฒันำไบโอดเีซล เพื่อทดแทนน�า้มนัดเีซล โดยเริม่ตน้เมื่อปี ๒๕๒๖ สร้าง

โรงงานสกดัน�า้มนัปาล์มบรสิทุธิข์นาดเลก็ ณ จ.กระบี ่และ จ.นราธวิาส และทดสอบ

กับเคร่ืองยนต์ดีเซลของกองงานส่วนพระองค์ ณ วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์     

จนพบว่า น�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ๑๐๐% สามารถใช้เป็นน�้ามันเช้ือเพลิงส�าหรับ

เครื่องยนต์ดีเซล โดยไม่ต้องผสมกับน�้ามันเชื้อเพลิงอื่นๆ 

“...การสื่อสารเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์

ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ

ด้วย ยิง่ในสมยัปัจจุบนั ทีส่ถานการณ์ของโลกเปล่ียนแปลงอยูท่กุขณะ การตดิต่อ

สื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความส�าคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกัน

ด�าเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิด และสอดคล้อง ส�าคัญที่สุด      

ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยี อันทันสมัยให้ลึกและ

๑.๒.๕  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

๑  หนังสือพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา.
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ถูกน�ามาใช้ในการทรงงานต่างๆ โดย

แบ่งเป็น

วิทยุกระจำยเสียง โดยในปี ๒๔๙๕ ได้จัดต้ังสถานีวิทยุ อ.ส. (อักษรย่อของ

พระทีน่ั่งอมัพรสถาน) ณ พระราชวงัสวนดสุติ ซึง่เป็นสถานทีท่ีใ่ช้ออกอากาศครัง้แรก 

ต่อมา ย้ายไปตัง้ในบรเิวณพระต�าหนกัจิตรลดารโหฐาน ด้วยการให้ท�าการศกึษาวจิยั 

ออกแบบ และสร้างสายอากาศย่านความถีส่งูมาก หรอืทีเ่รยีกว่า VHF เพือ่ใช้งานกบั

วิทยุส่วนพระองค์ในการเป็นสื่อกลางช่วยเหลือราษฎรที่อยู่ห่างไกล หรือประสบภัย

พิบัติต่างๆ การติดต่อสื่อสารของโครงการฝนหลวง

กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยคิดค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์      

และปรับปรุงซอฟต์แวร์ การประดิษฐ์ตัวอักษรไทยหลายแบบ เช่น แบบจิตรลดา 

แบบภูพิงค ์ เทวนาครี เป ็นต้น การใช ้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ ์บัตร ส.ค.ส.          

พระราชทานพรแก่พสกนิกรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นประจ�าทุกปี การใช้

คอมพิวเตอร์ในการเรียบเรียงเสียงประสาน และพิมพ์โน้ตเพลงส�าหรับเครื่องดนตรี

แต่ละชนิด รวมทัง้รเิริม่โครงการจดัท�าพระไตรปิฎกฉบบัคอมพวิเตอร์ เพือ่การศกึษา

พระไตรปิฎกและอรรถกถา

กว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุง

ใช้ด้วยความฉลาดริเริม่ ให้พอเหมาะพอสมกบัฐานะและสภาพบ้านเมอืงของเรา 

เพือ่ให้กิจการสือ่สารของชาติได้พัฒนาอย่างเต็มที ่และสามารถอ�านวยประโยชน์ 

แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่าง

สมบูรณ์แท้จริง...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติครั้งแรก 

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน 

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๖
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สบืเน่ืองจากพระอจัฉรยิภาพด้านการประดิษฐ์ โดยประจกัษ์ได้จากการจดสทิธิ

บัตรและอนุสิทธิบัตร๒  รวมทั้งสิ้น ๑๑ รายการ และอีก ๒ รายการอยู่ระหว่างการ

ยื่นค�าขอจดสิทธิบัตร โดยมีรายการดังนี้

“ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว สิทธิบัตรและ

ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความส�าคัญมาก เมื่อตอนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ 

พูดกันว่า เราไปลอกจากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าคิดที่จะจด

ทะเบียนสิทธิบัตร เราสามารถใช้อะไรจากต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้

สิทธิ การพูดอย่างนี้ไม่ถูก เป็นการดูถูกคนไทย”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร “เครื่องกลเติมอากาศ         

แบบอัดอากาศและดูดน�้า”  

ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔

๑.๓  สิทธิบัตรของพ่อ

๒   ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. ตุลาคม ๒๕๕๙. https://stscholar.nstda.or.th/ stks/hmk/

gallery/gallery/8.html

จากการรวบรวมข้อมูลโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาพบว่า มีสิทธิบัตรของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม ๑๓ รายการ เป็นสิทธิบัตร

ที่จดทะเบียนแล้ว ๑๑ รายการ (ตารางที่ ๑) ในจ�านวนนี้แบ่งเป็นสิทธิบัตรการ

ประดษิฐ์ ๙ รายการ อนสุทิธิบตัรการประดิษฐ์ ๑ รายการ และสทิธบิตัรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ๑ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตำรำงที ่๑ สรปุรำยกำรสทิธบิตัรและอนสุทิธบิตัรในพระปรมำภไิธยพระบำทสมเดจ็- 

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

เลขที่ ประเภท ชื่อสิ่งประดิษฐ์
วันที่ยื่น
ค�ำขอ

วันที่
ประกำศ
โฆษณำ

วันที่ทูล
เกล้ำถวำย

๓๑๒๗ สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์

เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้าหมุนซ�้า
แบบทุ่นลอย (กังหันน�้าชัยพัฒนา)

 ๒ มิ.ย. 
๒๕๓๕

 ๑ ส.ค. 
๒๕๓๕

 ๒ ก.พ. 
๒๕๓๖

๑๐๓๐๔ สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์

เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศ
และดูดน�้า (ต่อยอดจาก ๓๑๒๗)

๑๖ ม.ค. 
๒๕๔๔

๑๙ ม.ค. 
๒๕๔๔

๑๙ เม.ย. 
๒๕๔๔

๑๐๗๖๔ สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์

การใช้น�ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็น
น�้ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล 
(น�้ามันไบโอดีเซล)

 ๙ เม.ย. 
๒๕๔๔

๑๘ เม.ย. 
๒๕๔๔

๒๖ ก.ค. 
๒๕๔๔

๘๔๑ อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์

การใช้น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็น
น�้ามันหล่อลื่นส�าหรับเครื่องยนต์ ๒ 
จังหวะ

๒๓ ส.ค. 
๒๕๔๕

๑๑ ต.ค. 
๒๕๔๕

๑๑ ต.ค. 
๒๕๔๕

๑๓๘๙๘ สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์

การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิด
ฝน (ฝนหลวง)

๒๘ ส.ค. 
๒๕๔๕

๓๐ ส.ค. 
๒๕๔๕

๒๙ พ.ย. 
๒๕๔๕

๑๔๘๕๙ สิทธิบัตร 
การออกแบบ

ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออก
จากร่างกาย

๑๖ ม.ค. 
๒๕๔๖

๒๐ ก.พ. 
๒๕๔๖

๑๐ มิ.ย. 
๒๕๔๖

๑๖๑๐๐ สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์

อุปกรณ์ควบคุมการผลักดัน
ของเหลว

๒๗ ธ.ค. 
๒๕๔๕

๒๙ ก.ค. 
๒๕๔๖

๒๗ ม.ค. 
๒๕๔๗

๒๒๖๓๗ สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์

กระบวนการปรับปรุงสภาพดิน
เปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะ
ปลูก (โครงการแกล้งดิน)

๒๑ มิ.ย. 
๒๕๕๐

 ๕ ก.ค. 
๒๕๕๐

 ๕ ต.ค. 
๒๕๕๐

๒๙๐๙๑ สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์

ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วยราง
พืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ 
(ต่อยอดจากกังหันน�้าชัยพัฒนา)

๑๕ ก.ค. 
๒๕๕๓

๒๙ ก.ค. 
๒๕๕๓

 ๙ พ.ย. 
๒๕๕๓

๒๙๑๖๒ สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์  ๔ พ.ค. 
๒๕๕๓

๑๑ ส.ค. 
๒๕๕๓

๑๙ พ.ย. 
๒๕๕๓

๒๙๑๖๓ สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์

โครงสร้างเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
พลังงานจลน์ (อุทกพลวัต)

 ๔ พ.ค. 
๒๕๕๓

๑๑ ส.ค. 
๒๕๕๓

๑๙ พ.ย. 
๒๕๕๓

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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๑.๓.๑ เครื่องกลเติมอำกำศที่ผิวน�้ำหมุนช้ำแบบทุ่นลอย (“กังหันน�้ำชัยพัฒนำ”)

กังหันน�้าชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ใช้ในการเติมออกซิเจนลงในน�้า    

ที่ระดับผิวน�้า เพื่อช่วยบ�าบัดน�้าเสียโดยหลักการวิดน�้าข้ึนไปสาดกระจายในอากาศ

ให้เป็นฝอย ให้ปริมาณออกซิเจนในอากาศเข้าไปผสมกับน�้าได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้

จุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายสิ่งสกปรกในน�้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้ท้ังแบบ  

ตดิตัง้และเคลือ่นที ่ช่วยลดความสกปรกของน�า้ได้สงูในต้นทนุการผลติต�า่ (ภาพที ่๓)

ที่มา: เว็บไซต์ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (๒๕๕๙). 

ภำพที่ ๓ เครื่องกลเติมอำกำศที่ผิวน�้ำหมุดซ�้ำแบบทุ่นลอย

กังหันน�้าชัยพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙ ของโลก      

ทีไ่ด้รับสทิธบิตัร และเป็นสทิธิบตัรทีไ่ด้รับการจดทะเบียนช้ินแรกของพระบรมราชวงศ์

ครัง้แรกของโลก และประวติัศาสตร์ไทย ซึง่ได้รับรางวลัเหรยีญทองจาก The Belgian 

Chamber of Inventor ภายในงาน “Brussels Eureka ๒๐๐๐” ณ กรุงบรัสเซลส์ 

ประเทศเบลเยียม

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15



๑.๓.๒ เครื่องกลเติมอำกำศแบบอัดอำกำศและดูดน�้ำ

เป็นเคร่ืองกลเติมอากาศ ใช้ในการเติมออกซิเจนลงในน�้าที่ระดับลึกลงไปใน
ผิวน�้าจนถึงด้านล่างของแหล่งน�้า เพื่อดึงน�้าเสียที่อยู่กับบ่อเข้าผสมกับอากาศ และ
เกิดคลื่นน�้า ท�าให้น�้าไหลหมุนเวียน น�้าเสียจะผสมกับออกซิเจนในอากาศ

รูปแบบ ๑ แบบอัดอากาศไปในน�้า (Air pump)
รูปแบบ ๒ แบบใช้ความเร็วของน�้าดึงอากาศจากภายนอกเข้าผสม (Water 
pump) 
รูปแบบ ๓ น�ารูปแบบที่ ๑ และที่ ๒  ผสมกันโดยแทนที่จะดึงอากาศภายนอก
เข้าผสมตามรูปแบบที่ ๒ แต่ใช้วิธีการอัดอากาศเข้าช่วย (Water-air pump)
ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดเพียง ๖๐ เซนติเมตร และมีประสิทธิภาพการใช้

งานสูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างน้อย ขนย้ายและติดตั้งง่าย สามารถน�าไป
ใช้ในการปรบัปรงุคณุภาพน�า้ในแหล่งน�า้ชยัพฒันาได้ หรอืน�าไปใช้งานร่วมกบักงัหนั
น�้าชัยพัฒนา ท�าให้น�้ามีคุณภาพ และสามารถน�าไปดัดแปลงใช้ประโยชน์เป็นปั๊มดูด
ตะกอนเลน โดยปิดทางเข้าอากาศ รปูแบบของตัวเครือ่ง ประกอบด้วย ชดุสบูน�า้และ
ชุดอัดอากาศต่ออยู่บนเพลาเดียวกันโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๒ แรงม้า ๓,๐๐๐ 
รอบ/นาที ขณะเครื่องท�างานวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ ๒.๘ แอมป์แปร์ สามารถถ่ายเท
ออกซิเจนได้ประมาณ ๑.๘-๒ กิโลกรัมออกซิเจน/แรงม้า/ช่ัวโมง เป็นตัวขับเคลื่อน
ลอยตัวอยู่บนทุ่นเกือกม้า

ภำพที่ ๔ เครื่องกลเติมอำกำศแบบอัดอำกำศและดูดน�้ำ

ที่มา: เว็บไซต์ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (๒๕๕๙).

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี16



๑.๓.๓ กำรใช้น�ำ้มันปำล์มกลัน่บรสุิทธิเ์ป็นน�ำ้มันเช้ือเพลงิส�ำหรบัเครือ่งยนต์ดีเซล

เป็นการพฒันาไบโอดีเซลจากน�า้มนัปาล์ม โดยผสมดเีซลกบัน�า้มนัปาล์มบรสิทุธิ์
ในสัดส่วนไม่เกิน ๑๐% โดยปริมาตร ได้คุณภาพเดียวกับน�้ามันดีเซลหมุนเร็วตาม   
ข้อก�าหนดของกรมธรุกจิพลงังาน ซึง่ผูใ้ช้ไม่ต้องปรบัแต่งเครือ่งยนต์ใหม่ ไม่ต้องรอดเีซล
หมดถัง และสามารถเติมน�้ามันปาล์มดีเซลผสมกับน�้ามันที่เหลือในถังได้ทันที น�้ามัน
น้ี ช่วยเพิม่การหล่อลืน่ ป้องกันการสกึหรอของป๊ัมหวัฉดี และลดมลพษิในไอเสยีของ
เครื่องยนต์ (ภาพที่ ๕)

ภำพที่ ๕ น�้ำมันปำล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิง

 ที่มา: เว็บไซต์ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (๒๕๕๙). 

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17



๑.๓.๔ กำรดัดแปรสภำพอำกำศเพื่อให้เกิดฝน “ฝนหลวง”

เป็นเทคโนโลยีในการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝนจากเมฆอุ่น (Warm 

Cloud) และเมฆเยน็ (Cool Cloud) ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีก่ระท�าด้วย

ความตั้งใจของมนุษย์ที่มีการวางแผนการปฏิบัติการหวังผลที่แน่นอน โดยใช้สารฝน

หลวงท่ีดูดซับความชื้นได้ดี (Hygroscopic Substance) เป็นตัวเร่งเร้าท้ังใน

บรรยากาศ หรือเมฆที่มีอุณหภูมิสูงกว่าและต�่ากว่าจุดเยือกแข็ง ให้กระบวนการเกิด

ฝนเกิดเร็วขึ้น ตั้งแต่กระบวนการเกิดเมฆ (Cloud Formation) การเจริญของเมฆ 

(Cloud Growth) การเริ่มต้นให้ฝนตก (Rain Initiation) การยืดอายุการตกของฝน

ให้นานขึ้น (Prolonging of rain duration) ให้ฝนตกกระจายอย่างทั่วถึง (Rain 

Redistribution) และชกัน�าฝนให้ตกลงสูพ่ืน้ทีเ่ป้าหมายทีก่�าหนดได้อย่างแม่นย�าและ

แผ่อาณาเขตครอบคลุมอาณาเขตเป็นบริเวณกว้างมากกว่าที่จะปล่อยให้เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ๓

เทคโนโลยีการท�าฝนในเบื้องต้น แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนคือ ก่อกวน เลี้ยงอ้วน 

และโจมต ีโดยเฉพาะเทคนิคการโจมตีให้ฝนตกลงสูพ้ื่นทีเ่ป้าหมายหวงัผลอย่างแม่นย�า 

และเพ่ิมปริมาณฝนตกให้สูงขึ้น โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่าเทคนิคการโจมตี แบบ

แซนด์วิช (Sandwich) ต่อมา ได้เสริมการประยุกต์เทคโนโลยีฝนหลวงให้สัมฤทธิ์ผล

ยิง่ข้ึน โดยให้สภาวะแห้งคลายความรนุแรงลง จนคนืเข้าสูส่ภาวะปกตไิด้อย่างสิน้เชงิ

ในระยะเวลาอันสั้น โดยน�าเทคโนโลยีการท�าฝนในส่วนของเมฆเย็นท่ีทดสอบได้ผล

แล้ว ร่วมกบัเทคโนโลยฝีนหลวงจากเมฆอุน่ พร้อมทัง้พฒันาเทคนคิการโจมตเีมฆอุน่

ทีร่ะดับต�า่กว่า ๑๐,๐๐๐ ฟตุ และเมฆเยน็ทีร่ะดับสงูกว่า ๑๐,๐๐๐ ฟตุ ขณะเดยีวกนั

ได้อย่างสัมฤทธิผ์ล สามารถชกัน�าฝนให้ตกลงสูพ่ืน้ทีเ่ป้าหมายหวงัผลได้อย่างแม่นย�า

และเพิ่มปริมาณฝนสูงยิ่งขึ้น โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า เทคนิคการโจมตีแบบ Super 

Sandwich (ภาพที่ ๖)

๓  เว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สิทธิบัตรฝนหลวง. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, จากเว็บไซต์ 

http://www.thairoyalrain.in.th/intelligence/intelligence_4.php

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี18



๑) ก่อกวน – โดยใช้สารเคมี ได้แก่ แคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมคาร์ไบด์ 

แคลเซียมออกไซด์ หรือส่วนผสมระหว่างเกลือแกงกับสารยูเรีย หรือสาร

ผสมระหว่างสารยูเรียกับแอมโมเนียไนเตรต ซึ่งสารผสมดังกล่าวจะก่อให้

เกิดกระบวนการกลั่นตัวของไอน�้าในอากาศ และกระตุ้นให้เมฆรวมตัว

เป็นกลุ่มก้อนเพื่อใช้เป็นแกนกลางในการสร้างกลุ่มเมฆฝนในระยะต่อมา

๒) เลีย้งให้อ้วน - โดยใช้สารเคม ีได้แก่ เกลอืแกงสารประกอบสตูร ท.๑ สาร

ยูเรีย สารแอมโมเนียไนเตรท น�้าแข็งแห้ง และอาจใช้สารแคลเซียมคลอ

ไรด์ร่วมด้วย เพือ่ให้เกดิแกนเมด็ไอน�า้ให้กลุม่เมฆมคีวามหนาแน่นเพิม่ขึน้

๓) โจมตี - โดยใช้สารเคมีเย็น ได้แก่ ซิลเวอร์ไอโอได น�้าแข็งแห้ง เพื่อให้เกิด

ภาวะไม่สมดุลมากทีส่ดุ ซึง่จะเกดิเป็นเมด็น�า้ทีม่ขีนาดใหญ่มากและตกลง

เป็นฝนในที่สุด

ภำพที่ ๖ ฝนหลวง

ที่มา: เว็บไซต์ Bangkok Post. King’s innovations. 

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19



๑.๓.๕ อุปกรณ์ควบคุมกำรผลักดันของเหลว

เป็นอปุกรณ์ทีต่ดิตัง้เข้ากบัท้ายเรอืทีใ่ช้เพือ่ผลกัดนัน�า้ให้ขบัเคลือ่นเรอื หรอืใช้
เพื่อการสูบน�้า โดยต่อเข้ากับท่อผ้าใบหรือท่ออ่อน อุปกรณ์ควบคุมการผลักดัน
ของเหลว ประกอบด้วย ตวัเรอืนหลกัทีม่ใีบพดัตดิตัง้อยูภ่ายใน ใบพดัทีอ่ยูภ่ายในจะ
ดูดน�้าเข้าทางช่องน�้าเข้า และผลักดันออกทางช่องน�้าออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลักดนัน�า้ และตดิตัง้เพิม่เตมิด้วยอปุกรณ์เป่าลมผ่านท่อเข้าสูภ่ายในตวัเรอืหลกั
ให้ผลักดนัน�า้ออกจากช่องน�า้ออก และมีลิน้ควบคุมการไหลของน�า้ตดิไว้ท่ีช่องน�า้ออก
ทีใ่ช้เพือ่ปิดเปิดช่องน�า้ออกให้บงัคับการไหลออกของน�า้ เพือ่ใช้ในการขบัเคลือ่นเรอื 
และบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์น�า้ท่วม โดยผลกัดันระบายน�า้ในแม่น�า้และ
คูคลองต่างๆ ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลให้ไหลออกสู่ทะเลรวดเร็วขึ้น (ภาพที่ ๗)

ภำพที่ ๗ อุปกรณ์ควบคุมกำรผลักดันของเหลว

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี20



๑.๓.๖ กระบวนกำรปรับปรุงสภำพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมำะแก่กำรเพำะปลูก  
(โครงกำรแกล้งดิน)

เป็นการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ ให้เป็นดินท่ีมี

สภาพที่เหมาะสมส�าหรับปลูกพืชต่างๆ โดยเริ่มจากแกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด            

จนกระทั่งถึงจุดที่พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ ด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ       

ทีท่�าให้ดนิแห้งและเปียกสลบักนัไปเพือ่เร่งปฏิกริยิาทางเคมขีองดนิ ซ่ึงจะไปกระตุ้นให้

สารไพไรท์ท�าปฏกิิรยิากบัออกซเิจนในอากาศ ปลดปล่อยกรดก�ามะถนัออกมา ท�าให้

ดนิเป็นกรดจดัเปรีย้วสดุ จากน้ันจึงชะล้างความเปร้ียว ปรบัปรงุสภาพดนิให้เหมาะแก่ 

การปลูกพืชต่อไป (ภาพที่ ๘)

ภำพที่ ๘ โครงกำรแกล้งดิน

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา และมูลนิธิชัยพัฒนา 

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21



๑.๓.๗ ระบบปรับปรุงคุณภำพน�้ำด้วยรำงพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอำกำศ

เป็นการใช้เคร่ืองกลเติมอากาศร่วมกับระบบพืช โดยเครื่องกลเติมอากาศ       

ท�าหน้าทีถ่่ายเทออกซเิจนลงในน�า้ เพือ่ให้น�า้ไหลหมนุเวยีน และอณขูองเสยีเกดิการ

แตกตัว ท�าให้พืชดูดซับของเสียได้ดี ขณะที่รางพืชมีหน้าที่ดูดซับสารอาหารที่ปะปน

มากับน�้า ความต้องการแร่ธาตุสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อท�าการ

สังเคราะห์แสง พืชจะแย่งอาหารจากสาหร่ายชั้นต�่าท�าให้สีน�้าใสขึ้น ความหนาแน่น

ของต้นพืชจะมีผลต่อการกรองของเสียที่ปนมากับน�้า จุลินทรีย์ในน�้าจะเกาะรากพืช

และหน่อของพชื สามารถช่วยย่อยสลายของเสยี โดยก�าหนดให้น�า้เสยีถกูส่งเข้ารางพชื

ด้วยระบบแรงโน้มถ่วง หรือสบูน�า้ด้วยเครือ่งสบูน�า้และมทีางให้น�า้ทีผ่่านรางพชืกลบั

ลงสู่แหล่งน�้าต่อไป ส่งผลให้น�้าค่อยๆ ใสขึ้น เนื่องจากสาหร่ายชั้นต�่าค่อยๆ ลดลง 

ช่วยเพิ่มศักยภาพของสิ่งมีชีวิตได้ (ภาพที่ ๙) 

ภำพที่ ๙ ระบบปรับปรุงคุณภำพน�้ำด้วยรำงพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอำกำศ

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา และมูลนิธิชัยพัฒนา

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี22



๑.๓.๘ เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำพลังงำนจลน์

เป็นเครื่องกลที่มีส่วนประกอบ คือ ใบพัดที่เปลี่ยนพลังงานจากความเร็วของ
กระแสน�้าใหเ้ป็นพลังงานกล โดยการหมนุเพลาที่ต่อเข้ากบัเกยีร์เพิม่รอบและเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าจะมีข้อต่อเพลาเป็นตัวยึดเข้าด้วยกัน ท�าให้ทั้งชุดเกียร์เพิ่มรอบ           
และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าถูกประกอบอยู่ภายในห้องติดตั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากันน�้า        
ที่ติดตั้งอยู่ใต้น�้าภายใต้ความดันไม่มากกว่า ๓ บาร์ ชุดใบพัดจะเป็นแบบหมุนรอบ
แกนการไหล หรือหมนุขวางการไหลอย่างใดอย่างหนึง่ทีใ่บพดั และชดุเกียร์เพิม่รอบ 
ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามความสัมพันธ์ของอัตราส่วน ความเร็วปลายใบ      
(ภาพที่ ๑๐)

 

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา และมูลนิธิชัยพัฒนา

ภำพที่ ๑๐ เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำพลังงำนจลน์

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23



๑.๓.๙ โครงสร้ำงเคร่ืองก�ำเนิดไฟฟ้ำพลังงำนจลน์ และชุดส�ำเร็จเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้ำพลังงำนจลน์ “อุทกพลวัต”

เป็นต้นแบบ กังหันพลงัน�า้ทีอ่าศัยพลงังานจลน์จากความเรว็ของกระแสน�า้ไหล
ขึน้ ๒ แบบ คอื แบบหมนุตามแนวแกน และแบบหมนุขวางการไหล ท�าการเชือ่มต่อ
เข้ากับเครื่องก�าเนิดกระแสไฟฟ้าติดต้ังบริเวณประตูระบายน�้า กังหันแบบหมุนตาม
แนวแกน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ เมตร และแบบหมุนขวางการไหล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ แบบ ประกอบกับโครงเหล็กเป็นต้น
ก�าลงัของเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหลก็ถาวร มเีกียร์ทดอยูภ่ายในกล่องทีจ่มน�า้ได้ 
ก�าลังและแรงดันไฟฟ้าที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วรอบ โดยก�าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ ๕.๗๔ 
กิโลวัตต์ต่อวัน ถือเป็นกังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน�้าไหล ติดตั้งที่บริเวณคลองลัดโพธิ์
ตามพระราชด�าร ิเพือ่บรหิารจดัการมวลน�า้ ให้ออกสูท่ะเลอย่างเป็นระบบ ไม่ให้เกดิ
ผลกระทบต่อพื้นที่ราษฎร และพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศ (ภาพที่ ๑๑)

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา และมูลนิธิชัยพัฒนา

ภำพที่ ๑๑ อุทกพลวัต

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี24



๑.๓.๑๐ ภำชนะรองรับของเสียที่ขับออกจำกร่ำงกำย

เป็นภาชนะเพื่อรองรับปัสสาวะ ที่ประยุกต์ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยและผู้ที่ต้องเดินทาง

หรือติดการจราจรอยูบ่นท้องถนนไม่สามารถเข้าห้องน�า้ได้ ขนาดกะทัดรดั รปูลกัษณ์

ทันสมัย ราคาประหยัดกว่าอุปกรณ์น�าเข้าจากต่างประเทศ โดยพระบาทสมเด็จ     

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงออกแบบขณะประชวร (ภาพที่ ๑๒)

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา และมูลนิธิชัยพัฒนา

ภำพที่ ๑๒ ภำชนะรองรับของเสียที่ขับออกจำกร่ำงกำย

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25



๑.๓.๑๑ กำรใช้น�้ำมันปำล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน�้ำมันเช้ือเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์      
๒ จังหวะ

เป็นการใช้น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ทดแทนน�้ามันปิโตรเลียม ส�าหรับใช้       

หล่อลื่นเครื่องยนต์สองจังหวะ เช่น เครื่องรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องสูบน�้า เป็นต้น     

(ภาพที่ ๑๓)

ภำพที่ ๑๓ กำรใช้น�้ำมันปำล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์ 

๒ จังหวะ

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา และมูลนิธิชัยพัฒนา

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26



    ๑.๔ บิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย

ด้วยพระอจัฉรยิภาพด้านการศึกษาวจัิย ทดลอง ประดษิฐ์คดิค้น เพือ่การพฒันา

ประเทศ และประชาชน คณะรัฐมนตรีจึงน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาแด่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชให้เป็นบดิาแห่งวงการวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย โดยสรุปได้ดังตารางที่ ๒

ตำรำงที่ ๒ สรุปวันส�ำคัญและพระรำชสมัญญำนำมด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมของไทย

ชื่อ วัน วันส�ำคัญ
วันทีป่ระกำศใน

รำชกจิจำนเุบกษำ

บิดาแห่งเทคโนโลยีไทย วันเทคโนโลยีของไทย ๑๙ ต.ค. ๒๒ ม.ค. ๒๕๔๔

บิดาแห่งฝนหลวง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๔ พ.ย. ๒๒ ต.ค. ๒๕๔๕

บิดาแห่งนวัตกรรมไทย วันนวัตกรรมแห่งชาติ ๕ ต.ค. ๑ ส.ค. ๒๕๔๙

บิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย วันนักประดิษฐ์ ๒ ก.พ. ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๐

บิดาแห่งการวิจัยไทย ไม่ก�าหนดวันส�าคัญ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๑

บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ

๒ มี.ค. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๒

ที่มา: รวบรวมโดยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ๒๕๖๐.

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27



    ๑.๕ กษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ของโลก
ด้วยพระอัจฉริยภาพในการประดิษฐ์ คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็น           

ที่ประจักษ์ดังได้กล่าวข้างต้น องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานในต่างประเทศ 
ได้เห็นความส�าคัญของการเป็นกษัตริย์นักวิจัย จึงได้ทูลเกล้าฯ ถายรางวัลด้านการ
ประดิษฐ์และออกแบบทีไ่ด้รบัจากองค์กรในต่างประเทศ ซึง่จะเหน็ได้ว่า รางวลัต่างๆ 
ท่ีได้รับเป็นผลจากการค�านึงถึงการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสรุปได้ดังตารางที่ ๓ 
 

ตำรำงที ่๓ รำงวลัด้ำนกำรประดษิฐ์และออกแบบทีไ่ด้รบัจำกองค์กรในต่ำงประเทศ

หน่วยงำน ประเภทรำงวัล ชื่อรำงวัล ผลงำนที่ได้รับ

ปี ๒๕๓๔

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO)

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

Philae Medal

ปี ๒๕๓๕

โครงการสภาวะแวดล้อม
แห่ง สหประชาชาติ 
(United Nations 
Environment Pro-
gramme: UNEP)

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

UNEP Gold Medal of 
Distinction, in 
recognition of long, 
dedicated, exemplary 
and eminent 
contributions to the 
improvement of the 
environment and 
nature conservation

แบบอย่างในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์
ธรรมชาติ

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี28



หน่วยงำน ประเภทรำงวัล ชื่อรำงวัล ผลงำนที่ได้รับ

ปี ๒๕๓๖

สมาคมควบคุมการกัดเซาะ
ผิวดินนานาชาติ(Interna-
tional Erosion Control 
Association: IECA)

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

The International 
Erosion Control 
Association’s 
International Merit 
Award

การน�าหญ้าแฝกมา
ใช้อนุรักษ์ดินและน�้า

Natura Pro Futura 
Medal for the conserva-
tion of biodiversity

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

International Society 
of Chemical Ecology

World Bank รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

Award of Recognition 
of technical and 
development 
accomplishment in 
the promotion of the 
vetiver technology 
international

องค์การทรพัย์สินทางปัญญา
โลก (World Intellectual 
Property Organization: 
WIPO)

สิทธิบัตร International Moth 
Class (หมวดของสิทธิ
บัตร ประเภทเรือใบ)

เรือใบมด

ปี ๒๕๔๐

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(World Meteorological 
Organization)

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

Award of recognition 
of His Majesty’s 
strong for meteorolo-
gy and operational 
hydrology

งานอุตุนิยมวิทยา
และการน�าทรัพยากร
น�้ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29



หน่วยงำน ประเภทรำงวัล ชื่อรำงวัล ผลงำนที่ได้รับ

ปี ๒๕๔๒

องค์การอาหารและการ 
เกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(Food and Agriculture 
Organization of the 
United Nations: FAO)

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

Telefood Medal, in 
recognition of His 
Majesty’s dedication 
to Thailand’s 
agricultural develop-
ment, with the aim 
of raising the farmer’s 
standard of living and 
establishing food 
security

พัฒนาการเกษตรใน
ประเทศ เพื่อยก
ระดับชีวิตความเป็น
อยู่ของเกษตรกรและ
สร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร

ปี ๒๕๔๓

สมาคมส่งเสริมและคุ้มครอง
นักประดิษฐ์ของราช
อาณาจักรเบลเยียม 
(The Belgian Chamber 
of Inventors (BRUSSELS 
EUREKA 2000 : 49th 
World Exhibition of 
Innovation, Research 
and New Technology)

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

World Outstanding 
Awards รางวัลสิ่ง
ประดิษฐ์ดีเด่นระดับโลก 
(Organisation 
Mondiale De La 
Propriete Intelietu-
elle: Prix OMPI)

กังหันน�้าชัยพัฒนา

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

รางวัลสรรเสริญพระ   
อัจฉริยภาพแห่งการใช้
เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กังหันน�้าชัยพัฒนา 

องค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (World Intellectual 
Property Organization: 
WIPO) ในงาน BRUSSELS 
EUREKA 2000

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

รางวัลผลงานประดิษฐ์ดี
เด่นสูงสุด: Grand Prix 
International 
(International Grand 
Prize)

กังหันน�้าชัยพัฒนา

Minister of Economy of 
Brussels Capital Region   
ในงาน BRUSSELS 
EUREKA 2000

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์
ดีเด่น (Minister J.
CHABERT)

กังหันน�้าชัยพัฒนา 

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30



หน่วยงำน ประเภทรำงวัล ชื่อรำงวัล ผลงำนที่ได้รับ

กลุ่มประเทศยูโกสลาเวีย ใน
งาน BRUSSELS EUREKA 
2001

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

รางวัลสรรเสริญพระอัจฉ
ริยภาพด้านการประดิษฐ์ 
(Yugoslavia Cup)

The Belgian Chamber of 
Inventors (Pollution 
Control - Environment)

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

Merite de I’ Invention กังหันน�้าชัยพัฒนา 

ปี ๒๕๔๔ 

สมาคมส่งเสริมและคุ้มครอง
นักประดิษฐ์ของราช
อาณาจักรเบลเยียม 
(The Belgian Chamber 
of Inventors (BRUSSELS 
EUREKA 2001 : 50th 
Anniversary of the 
World Exhibition of 
Innovation, Research 
and Technology)

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

World Outstanding 
Invention Awards

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

Diploma “D ‘Un 
Concept Original de 
Developmant Rural 
de la Thailande”

แนวคิดใหม่ในการ
พัฒนาประเทศไทย: 
ทฤษฎีใหม่ (The 
New Theory)

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

รางวัลสรรเสริญพระ   
อัจฉริยภาพแห่งการใช้
เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1) น�้ามันไบโอดีเซล
สูตรสกัดจาก
น�้ามันปาล์ม  
(Palm Oil 
Formula) 

2) ฝนหลวง (Royal 
Rain Making) 

3) ทฤษฎีใหม่ (The 
New Theory)

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

SPECIAL PRIX for His 
Majesty The King of 
Thailand

ผลงานประดิษฐ์
คิดค้นทฤษฎีใหม่ 
ปาล์มน�้ามัน ฝน
หลวง

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

The Belgian Chamber 
of Inventors

กังหันน�้าชัยพัฒนา
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หน่วยงำน ประเภทรำงวัล ชื่อรำงวัล ผลงำนที่ได้รับ

Bulgarina American 
Chamber of Commer-
cial and Industry (BACCI) 
ในงาน BRUSSELS 
EUREKA 2001

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

Honored Member of 
BACCI

ปี ๒๕๔๙

ส�านักสิทธิบัตรยุโรป 
(European Patent Office: 
EPO)

สิทธิบัตร EP1491088 : Weather 
Modification by Royal 
Rainmaking Technology

 ฝนหลวง

สหประชาชาติ (United 
Nation: UN)

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

ความส�าเร็จสูงสุดด้าน
การพัฒนามนุษย์ (UNDP 
Human Development 
Lifetime Achieve-
ment Award)

การพัฒนาประชาชน

ปี ๒๕๕๐

สมาพันธ์นักประดิษฐ์
นานาชาติ (International 
Federation of Inventors’ 
Associations : IFIA), 
ฮังการี

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

IFIA Cup (IFIA Cub 
2007 for His Majesty’s 
Chaipattana Low 
Speed AeratorIFIA 
Genius Medal for His 
Majesty’s “New 
Theory” for farmers 
and his Sufficiency 
Economy Philosophy)

Genius Prize

สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ 
(Korea Invention Promo-
tion Association : KIPA), 
เกาหลีใต้

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

Special Prize กังหันน�้าชัยพัฒนา 
ทฤษฎีใหม่ และ
เศรษฐกิจพอเพียง
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หน่วยงำน ประเภทรำงวัล ชื่อรำงวัล ผลงำนที่ได้รับ

องค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (World Intellectual 
Property Organization: 
WIPO)

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

Global Leaders 
Award

กังหันน�้าชัยพัฒนา 
ฝนหลวง ไบโอดีเซล 
และทฤษฎีใหม่

สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน
นานาชาติ(International 
Union of Soil Sciences: 
IUSS)

รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณ

IUSS Humanitarian 
Soil Scientist Medal

นักวิทยาศาสตร์ดิน
เพื่อมนุษยธรรม

ที่มา: รวบรวมโดยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ๒๕๖๐.
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จากพระราชด�ารัสดังกล่าว จะเห็นได้ว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

เศรษฐกจิพอเพียงเป็นสิง่ทีเ่กีย่วข้องกันคอื หลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ในเรือ่ง

ของความพอประมาณ ความมเีหตุผล และความมภีมูคิุม้กนัทีด่ล้ีวนเป็นเรือ่งของการ

ท�าให้เกิดความสมดลุ ความพอเหมาะพอดี หรอืทางสายกลางท่ีจะช่วยท�าให้การด�ารง

ชีวิตดีขึ้น แต่การที่จะท�าให้เกิดความพอเหมาะพอดีได้นั้น จะต้องมีพื้นฐานความรู้ 

คือ มีความรอบรู้ รอบคอบ และมีความระมัดระวัง ที่ส�าคัญคือ เมื่อท�าสิ่งใดก็จะต้อง

รู้จริง และการที่จะรู้จริงได้นั้นก็ต้องน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ

หาเหตุและผล๕

“เศรษฐกิจพอเพยีง กคื็อ การใช้หลกัวทิยาศาสตร์ในการด�าเนนิชีวติ หรอื

การพัฒนาประเทศ อันได้แก่ ความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ ตามสภาพ

ความจริง และความรอบรู้รอบคอบในการด�าเนินกิจการน้อยใหญ่ท้ังปวงตาม

หลักทางสายกลาง...”

“ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง มีได้

อย่างน้อย ๒ ลกัษณะ ประการแรก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนฐานะท่ีเป็น

เครือ่งมอืในการพฒันาประเทศตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง และประการท่ีสอง 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...”

ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชด�ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง     

ซึ่งพระราชทานในโอกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชด�ารัสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง๔

๔  ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (๒๕๔๓). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอ

เพียง. ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
๕  เว็บไซต์ ผู้จัดการ Online. (๒๕๕๐). สวทช. โยงเทคโนโลยีเชื่อม ศก.พอเพียง. วันที่ค้นข้อมูล ๑๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐, จาก เวบ็ไซต์ http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9500000020296
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในกรอบสหประชาชาติและผลกระทบต่อไทย

บทที่ ๒

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals 

(SDGs) ถูกระบุในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (The 2030 Agenda for 

Sustainable Development) ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุสมชัชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติ ครั้งที่ ๗๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ และเป็นเป้าหมายส�าคัญ

ให้ประเทศต่างๆ น�าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา ๑๕ ปี (เดือนกันยายน ๒๕๕๘ 

ถึงสิงหาคม ๒๕๗๓) ซึ่งเปลี่ยนจากกรอบคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนแบบ ๓ เสาหลัก 

(Pillars) คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาสู่กรอบคิดใหม่ที่มองการพัฒนา

เป็นมิติ (Dimensions) ให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อลดข้อจ�ากัดของการส่งเสริม      

การพัฒนาในแบบแยกส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากกรอบความคิดแบบเสาหลัก 

 ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาความเป็นอยู่ของ

ประชากรโลก สร้างความเท่าเทียม ขจัดปัญหาความยากจน และการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืนใน ๑๕ ปีข้างหน้า 

(พ.ศ. ๒๕๗๓) ครอบคลุม ๑๗ เป้าหมายหลัก (ภาพที่ ๑๔) และมีเป้าหมายรองอีก 

๑๖๙ ข้อ ได้แก่    
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เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่

เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและ

โภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

เป้าหมายที ่๓ ท�าให้แน่ใจถงึการมสีขุภาวะในการด�ารงชีวติ และส่งเสรมิความ

เป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

เป้าหมายที่ ๔ ท�าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาท่ีได้คุณภาพอย่างเท่าเทียม

และทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

เป้าหมายที่ ๕ บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรี

และเด็กหญิงทุกคน

เป้าหมายที่ ๖ ท�าให้แน่ใจว่าเรื่องน�้าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่าง

ยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

เป้าหมายท่ี ๗ ท�าให้แน่ใจว่าทกุคนสามารถเข้าถงึพลงังานทีท่นัสมยั ย่ังยนื เชือ่

ถือได้ ตามก�าลังซื้อของตน

เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็น

ไปอย่างยัง่ยนื ส่งเสรมิศักยภาพการมงีานท�าและการจ้างงานเตม็ท่ี และงานท่ีมคีณุค่า

ส�าหรับทุกคน

เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม

การปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล�้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ ๑๑ ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่ว

ถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑๒ ท�าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑๓ ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
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เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร

ทางทะเลส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑๕ พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบ

นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้ง

และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

เป้าหมายที ่๑๖ ส่งเสริมให้สงัคมมคีวามเป็นปกตสิขุ ไม่แบ่งแยก เพือ่การพฒันา

ทีย่ัง่ยนื มกีารเข้าถงึความยตุธิรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกดิสถาบนัอนัเป็นทีพ่ึง่

ของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้าง

พลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภำพที่ ๑๔ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ

ที่มา: Website United Nation. 
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ภำพที่ ๑๕ ปัจจัยควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ที่มา: Website United Nation. 

ปัจจัยควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ๕ องค์ประกอบ

๑) ประชำชน (People): ขจดัปัญหาความยากจนและความหวิโหย ลดความ

เหลื่อมล�้าในสังคม ประกอบด้วย เป้าหมายที่ ๑-๕

๒) ควำมมั่งคั่ง (Prosperity): ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู ่ท่ีดี

สอดคล้องกับธรรมชาติ ประกอบด้วย เป้าหมายที่ ๘-๑๑

๓) โลก (Planet): ปกป้องดแูลโลก ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพภูมอิากาศ

เพื่อคนรุ่นหลัง ประกอบด้วย เป้าหมายที่ ๖-๗ และ ๑๒-๑๕

๔) สนัตภิำพ (Peace): การอยูร่่วมกันอย่างสนัติ ประกอบด้วย เป้าหมายที ่๑๖

๕) หุ้นส่วนควำมร่วมมือ (Partnership): ร่วมมือและด�าเนินการตามวาระ

การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก ประกอบด้วย เป้าหมายที่ ๑๗
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ภำพที่ ๑๖ ดัชนีชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

 ๒.๒ ดัชนีชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การที่จะทราบว่าสถานะของเป้าหมายทั้งในระดับโลกและของแต่ละประเทศ 

จ�าเป็นต้องมีตัวชี้วัด (Indicators) เป็นเคร่ืองชี้วัดสถานะเหล่านั้น โดยดัชนีช้ีวัด       

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน ๑๗ 

เป้าหมาย (Goal) ๑๖๙ เป้าประสงค์ (Target) และ ๒๔๑ ตัวช้ีวัด (Indicator) 

ครอบคลุมประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถาบัน/องค์กร 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในอันดับที่ ๖๒ จาก ๑๔๙ ประเทศ 

โดยสวเีดน เป็นประเทศทีม่กีารพัฒนาทีย่ัง่ยนืสงูสดุ รองลงมา คอื ประเทศในสหภาพ

ยโุรป ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวสิเซอร์แลนด์ ตามล�าดบั ส�าหรบัประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ มีการพัฒนาท่ียั่งยืน

สูงสุด ๓ อันดับแรก (ภาพที่ ๑๖) 
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ภำพที่ ๑๖ ดัชนีชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  (ต่อ)
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ที่มา : SDG Index and Dashboards 

ภำพที่ ๑๖ ดัชนีชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  (ต่อ)

เมื่อพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละด้านของประเทศไทยพบว่า 

เป้าหมายทีป่ระเทศไทยอยูใ่นเกณฑ์ทีดี่ทีส่ดุ คอื เป้าหมายที ่๑ การขจดัความยากจน 

โดยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงราว ๙๙.๙ คะแนน ขณะท่ีเป้าหมายที่ต�่ากว่าเกณฑ์มีค่อนข้าง

มาก ซึ่งต้องเร่งรัดด�าเนินการแก้ไขโดยด่วน (ภาพที่ ๑๗) ได้แก่ 

เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการด�าเนินงานและการ

เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก (Partnerships for the Goals) มีคะแนนอยู่ที่ 

๒๙.๒๑ คะแนน 

เป้าหมายที ่๙ การสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีร่องรบัต่อการเปลีย่นแปลง ส่งเสริม

อตุสาหกรรมและนวตักรรม (Industry Innovation and Infrastructure) มคีะแนน

อยู่ที่ ๓๕.๕๘ คะแนน

เป้าหมายที ่๑๒ การส่งเสรมิรปูแบบการผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื (Sustain-

able Consumption and Production) มีคะแนนอยู่ที่ ๔๒.๗๓ คะแนน
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ภำพที่ ๑๗ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ที่มา: เว็บไซต์ ThaiPublica. (๒๕๕๙). 

๖ เว็บไซต์ ThaiPublica. (๒๕๕๙). “การพัฒนาที่ยั่งยืน” วาทกรรมเดิมบนโจทย์ใหม่ SDGs เปลี่ยน 
Landscape เร่งเครื่อง ตลาดทุน-ธุรกิจไทย. ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙, จากเว็บไซต์ http://thaipublica.
org/2016/02/thailand-sustainability-goals1/

นอกจากนี้ ผลการส�ารวจ SDGs Paving the Way Towards Market Lead-

ership ของ PricewaterhouseCoopers (PwC) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ จ�านวนกว่า ๓๐๐ คน พบว่า๖

• พลเมอืงและภาคธรุกจิในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เริม่ตืน่ตวักบัการ

มีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคธุรกิจใน

ภูมิภาคอาเซียนราว ๙๗% มีแผนจะรับแนวคิดนี้มาปรับใช้ในองค์กรของ

ตนในช่วงระยะ ๕ ปีข้างหน้า

• ๘๗% ของประชากรในภมูภิาคอาเซยีนเชือ่ว่า ภาคธรุกจิจ�าเป็นต้องด�าเนนิ

ธุรกิจโดยค�านึงถึง SDGs เป็นหลัก
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๗  เว็บไซต์ รัฐบาลไทย. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๘. ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘, จากเวบ็ไซต์ http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2
&view=item&id=96209:id96209&Itemid=339&lang=th

• ๘๐% ของประชากรยงัมแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคหรอืจบัจ่ายสนิค้าและบรกิาร

จากบริษัทที่มีการด�าเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• มเีพยีง ๔๕% ของภาคธรุกจิในภมูภิาคอาเซยีนท่ีมแีผนจะประเมนิผลกระทบ

ของการด�าเนินธุรกิจต่อเป้าหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๓ ผลกระทบของ SDGs ต่อประเทศไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดตั้งคณะกรรมการ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นคณะกรรมการหลักในการขับเคลื่อนการบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ และมี

อนุกรรมการ ๓ ชุด๗  คือ (ภาพที่ ๑๘)

๑) คณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ท�า

หน้าที่จัดท�าข้อมูลตามตัวชี้วัดตามเป้าหมาย SDGs จัดเตรียมระบบติดตามประเมิน

ผล รวมทั้งจัดท�ารายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการด�าเนินงานตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) คณะอนุกรรมการการจัดท�าฐานข้อมูล

ในการบรรลุภารกิจของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนนั้น ได้ก�าหนดให้ตั้ง “โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื” (SDG Move) ขึน้ เพ่ือด�าเนินการประสานงาน สนบัสนนุนกัวจิยั และจดัการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท�าข้อเสนอต่างๆ 
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ในการน้ี จงึสามารถสรปุได้ว่า การก�าหนดเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) 

เป็นการน�ามาสูก่ารเปล่ียนแปลงในเชงิองค์กรและบรบิทของการพฒันาประเทศอย่าง

มาก ทีท่�าให้แต่ละหน่วยงานเกดิความยัง่ยนืในระยะยาว ซึง่ทกุหน่วยงานจ�าเป็นต้อง

ร่วมมือและขับเคลื่อนร่วมกัน 

ภำพที่ ๑๘ คณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ที่มา: เว็บไซต์ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมกำร
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.)

ประธำน นำยกรัฐมนตรี

อนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

คณะท�ำงำน ๑

คณะท�ำงำน ๒

คณะท�ำงำน ๓

บูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

กำรจัดท�ำรำงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ปรับปรุงกลไก มำตรกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ สังคมและกฎหมำย เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

อนุกรรมกำร
ส่งเสริมควำมเข้ำใจและประเมินผล

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

อนุกรรมกำร
พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ

เพื่อสนับสนุน
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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สวทช. กับผลงานวิจัยที่สอดรับ
กับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ ๓

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซ่ึงเป็น        
หน่วยงานในก�ากบัของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมุ่งสร้างเสรมิการวจิยั 
พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อม   
ส่งเสริมด้านการพัฒนาก�าลังคน และโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน ว และ ท ที่จ�าเป็น     
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และช่วยให้
ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมสามารถด�าเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นั้น จึงได้ท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยสนับสนุน   
ให้เกิดการน�าเอาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่ม
ผลผลิตให้แก่ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยผลงานวิจัยเด่นของ สวทช. 
ทีส่อดรับกบัการพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ตามศาสตร์พระราชา
นั้นมีด้วยกัน ๓ ด้านหลักคือ ด้านการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังมีรายละเอียดของผลงานวิจัย        
ดังต่อไปนี้
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    ๓.๑ การพัฒนา/ปรับปรุงสายพันธุ์พืชและสัตว์ชนิดต่างๆ

ด้านการเกษตร

   ข้ำวหอมชลสิทธิ์

ดร.ธรียทุธ  ตูจ้นิดา และคณะ หน่วยปฏบิติั

การค้นหาและใช้ประโยชน์ยนีข้าว (หน่วยปฏบิติั

การวจิยัรว่มระหว่างมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.) ร่วมกับ กรมการข้าวข้าวหอมชลสิทธิ์ พัฒนาพันธุ์ข้าว

หอมชลสิทธิ์ทนน�้าท่วมฉับพลัน โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีนทนน�้า

ท่วมและคุณภาพหุงต้มในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน 

ข้าวพนัธุห์อมชลสทิธิท์นน�า้ท่วมฉบัพลนัทนอยูใ่ต้น�า้ได้นาน ๒-๓ สปัดาห์ และฟ้ืนตวั

หลงัน�า้ลดได้ดี ล�าต้นแขง็ ไม่หักล้มง่าย ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลกูได้มากกว่า ๑ ครัง้ต่อปี 

อายุเก็บเกี่ยวประมาณ ๑๒๐ วัน ผลผลิตเฉลี่ย ๘๐๐-๙๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพ

ข้าวสุก นุ่ม และกลิ่นหอมเหมือนพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕

ข้อควรระวัง ข้าวหอมชลสิทธิ์ไม่ต้านทานต่อการเข้าท�าลายของแมลงเพลี้ย

กระโดดสีน�้าตาล ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยยูเรียในปริมาณมากเพื่อลดการเกิด

เฝือใบและควรใช้สารชวีควบคมุ “บิวเวอเรยี” ร่วมกบัการปลกูเพือ่ลดความเสยีหาย

ที่เกิดจากแมลงดังกล่าว

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

ข้าวหอมชลสิทธิ์ช่วยให้เกษตรกรยังได้รับผลผลิตแม้อยู่ในสภาวะวิกฤติ
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โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๐ (งานประชาสัมพันธ์) E-mail: prs@biotec.or.th

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM)    

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๖๘ (คุณศิริพร)  E-mail: siriporn@nstda.or.th

แปลงปลูกข้ำว อ.สำมชุก จ.สุพรรณบุรี

หลังน�้าลดต้นข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ ฟื้นตัวได้ดี ใบตั้ง และเขียวกว่าพันธุ์อื่น

พันธุ์หอมชล

น�้ำท่วมนำน ๗ วัน หลังน�้ำลด

พันธุ์ข้ำว

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47



   ข้ำวเหนียวธัญสิริน

ดร.ธรียทุธ  ตูจ้นิดา และคณะ หน่วยปฏบิติั

การค้นหาและใช้ประโยชน์ยนีข้าว (หน่วยปฏบิติั

การวจิยัรว่มระหว่างมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาต)ิ ร่วมกบักรมการข้าว และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล�าปาง 

พฒันาพันธ์ุข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ โดยใช้เครือ่งหมายโมเลกลุท่ีเกีย่วข้องกบัยนี

ต้านทานโรคไหม้และคุณภาพหุงต้มร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน          

ได้พนัธุข้์าวเหนยีว กข๖ ต้านทานโรคไหม้ทีเ่หมาะส�าหรับปลกูในพืน้ท่ีนาน�า้ฝน ในเขต

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไหม้ 

แตกกอได้ดี ล�าต้นแข็ง ไม่หักล้มง่าย 

ข้าวเหนียวธัญสิริน เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวเหนียวพันธุ์ กข๖ เดิม พบว่า

สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากโรคไหม้ในนาข้าว ระยะต้นกล้าประมาณ ๙๐% 

และระยะออกรวงประมาณ ๕๐% ให้ผลผลิตประมาณ ๕๐๐-๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ 

เมือ่น�ามาขดัสีเป็นข้าวสารจะได้เมลด็ข้าวเตม็สงู เม่ือน�าไปหุงสกุจะนุม่เหนยีว และมี

กลิ่นหอมน่ารับประทาน

ข้าวเหนยีวธญัสริินได้รับพระราชทานชือ่พนัธ์ุจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ว่า “ธัญสิริน” เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

ข้าวเหนียวธัญสิรินช่วยให้เกษตรกรยังได้รับผลผลิตแม้อยู่ในสภาวะวิกฤติ

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว  

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๐ (งานประชาสัมพันธ์) E-mail: prs@biotec.or.th

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM)    

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๖๘ (คุณศิริพร)  E-mail: siriporn@nstda.or.th

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี48



ข้ำวเหนียวพันธุ์ “กข๖” ต้นเตี้ย 

ต้ำนทำนโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง

ดร.ธรียทุธ ตูจ้นิดา และคณะ หน่วยปฏบิติั

การค้นหาและใช้ประโยชน์ยนีข้าว (หน่วยปฏบิติั

การวจิยัรว่มระหว่างมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ร่วมกับ

กรมการข้าว และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล�าปาง ได้พฒันาสายพนัธุ์

ข้าวเหนยีว กข๖ ต้นเต้ีย ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ทีเ่กิดจากการปรบัปรงุ

พันธ์ุแบบการผสมข้ามสายพันธุเ์พือ่รวมยนีโดยใช้เครือ่งหมายดเีอ็นเอในการคดัเลอืก

ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน 

ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่เป็นข้าวนาปีที่มีความไวต่อช่วงแสง สามารถต้านทานต่อ

โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง มีขนาดล�าต้นสูงเฉลี่ย ๑๓๐ เซนติเมตร ท�าให้สามารถ

เก็บเกี่ยวได้ง่ายด้วยเคร่ืองจักร มีการแตกกอดี ล�าต้นมีความแข็งแรง จึงมีความ

ทนทานต่อลมแรง ลดปัญหาการหักล้ม เมล็ดเรียวยาว เมื่อน�ามาหุงต้ม มีคุณภาพ

และความเหนียวนุ่มคล้ายพันธุ์ กข๖ มีผลผลิตข้าวแห้งเฉลี่ย ๗๐๐-๘๐๐ กิโลกรัม

ต่อไร่ โดยขณะนี้ได้มีการน�าไปเพาะปลูกแล้วในจังหวัดน่าน เชียงใหม่ เชียงราย 

ล�าปาง ขอนแก่น บุรีรัมย์ เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

อ�านาจเจริญ และอุบลราชธานี

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

ข้าวเหนียวพันธุ์ “กข๖” ปรับตัวได้ดีในพื้นท่ีนาน�้าฝนภาคเหนือ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว  

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๐ (งานประชาสัมพันธ์) E-mail: prs@biotec.or.th

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49



ข้ำวเหนียว “กข๑๘”

ข้าวพันธุ์ใหม่นี้เกิดจากการผสมพันธุ์ข้าว 

กข๖ ซ่ึงมีคุณภาพการหุงต้มดี กับข้าวเจ้าหอม

นิลซึ่งมีความต้านทานต่อโรคไหม้ โดยใช ้

เคร่ืองหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกร่วมกับ

การปรบัปรงุพนัธุแ์บบมาตรฐาน ได้เป็นพนัธุข้์าวเหนยีว กข๑๘ ซึง่เป็นข้าวเหนยีวไว

ต่อช่วงแสง สูงประมาณ ๑๕๘ เซนติเมตร เมล็ดข้าวเปลือก สีน�้าตาล ใบสีเขียว        

คอรวงยาว มลีกัษณะเด่นคือ ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้าเหมาะส�าหรบัพืน้ท่ีนาน�า้ฝน

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และภาคเหนอืตอนบนทีม่กีารระบาดของโรคไหม้ คณุภาพ

เมลด็ทางกายภาพและการสดี ีคณุภาพหงุต้มใกล้เคยีงกบัพนัธุ ์กข๖ เมือ่นึง่สกุมเีนือ้

สัมผัสนุ่ม มีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด ๖๐๙ กิโลกรัมต่อไร่

ข้าวเหนียวพนัธ์ุ กข๑๘ พฒันาข้ึนภายใต้โครงการการวจิยัและพฒันาพนัธุข้์าว

นาน�้าฝนโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. โดยไบโอเทค 

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ

ส�านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

ข้าวเหนียว “กข๑๘” ช่วยให้เกษตรกรยังได้รับผลผลิตแม้อยู่ในสภาวะวิกฤติ

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว  

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๐ (งานประชาสัมพันธ์) E-mail: prs@biotec.or.th

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี50



   ข้ำว “กข๕๑”

ข้าว กข๕๑ ได้จากการพฒันาสายพนัธุข้์าว

ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ให้มีลักษณะทนน�้าท่วมฉับ

พลัน โดยน�าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ผสม

พันธุ ์กับข้าวสายพันธุ ์ IR๔๙๘๓๐ จากนั้นได้

ท�าการผสมกลับ (backcrossing) เข้าหาข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ มีการคัดเลือกต้น

ให้มลีกัษณะทางการเกษตรทีดี่ โดยใช้โมเลกลุเครือ่งหมายดเีอน็เอช่วยในการคดัเลอืก 

(Marker assisted selection- MAS) จนได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงข้าวขาว

ดอกมะลิ ๑๐๕ 

ข้าวพันธุ์ กข๕๑ เป็นพันธุ์ไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ ๑๕๕ ซม. มีลักษณะเด่น

คือ มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ เคมี การหุงรับประทานใกล้เคียงกับข้าวขาวดอก

มะล ิ๑๐๕ และสามารถทนน�า้ท่วมฉบัพลนัในระยะเจรญิเตบิโตทางล�าต้นได้ ๑๒ วนั 

ผลผลิตในสภาวะน�้าท่วมฉับพลับสูงกว่าพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ๑๐๕ โดยให้ผลผลิต

เฉลี่ยสูงสุด ๗๓๖ กิโลกรัม/ไร่ จึงเหมาะสมกับพื้นที่นาน�้าฝนท่ีมีความเสี่ยงต่อการ

เกิดน�้าท่วมฉับพลัน

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

ข้าวพันธุ์ กข๕๑ ช่วยให้เกษตรกรยังได้รับผลผลิตแม้อยู่ในสภาวะวิกฤติ

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว  

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๐ (งานประชาสัมพันธ์) E-mail: prs@biotec.or.th

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51



   ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสูง เมล็ดโต ต้ำนทำนโรค

ศ.ดร.พรีะศกัดิ ์ ศรนิีเวศน์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. ภายใต้ทุนส่งเสริมกลุ่มนัก

วจิยัอาชพี โครงการ เทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การพฒันาพนัธุ์

ถั่วเขียวไทย โดยได้ศึกษาลักษณะที่มีความส�าคัญทาง

เศรษฐกิจของถั่วเขียวพันธุ ์ดีจากทั่วโลก การพัฒนา

เคร่ืองหมายโมเลกุล และสร้างแผนทีพ่นัธกุรรมของถัว่เขยีว 

รวมถึงการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการช่วยคัดเลือกพันธุ์

ถั่วเขียว ท�าให้ได้ถั่วเขียวสายพันธุ์ดี ๕ สายพันธุ์ (เคยูเอ็มแอล ๑ – ๕) ซึ่งให้ผลผลิต

สงูกว่า ๓๐๐ กโิลกรมัต่อไร่ และมขีนาดเมลด็ใหญ่ (น�า้หนกั ๑,๐๐๐ เมลด็ ประมาณ 

๗๕ - ๘๐ กรัม) มีความต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุด

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

·	 ช่วยยกระดับผลผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 

·	 ช่วยลดการน�าเข้าผลผลิตจากต่างประเทศ

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๗๐ (คุณศศิวิมล)  E-mail: sasiwimon@nstda.or.th

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี52



   เทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภำพดี

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร

ล�าปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน

นา ได้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองราชมงคล ๑ ที่

เหมาะสมกับจังหวัดล�าปาง และพื้นที่ใกล้เคียง 

ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรคใบจุดนูน และรา

น�้าค้าง ทนต่อการหักล้ม ฝักเหนียวไม่แตกง่าย 

และเมล็ดโต โดย สวทช. ได้ให้การสนับสนุน

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล�าปาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ล�าปาง ในการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติเมลด็

พันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน  ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกถั่ว

เหลือง ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ประสบปัญหา

การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

·	 เกิดเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

·	 เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

·	 ผลผลิตถั่วเหลืองมีปริมาณเพิ่มขึ้น ท�าให้มีรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชน

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๗๔ (คุณศักดิชัย)  E-mail: sakchai@nstda.or.th
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   ข้ำวโพดข้ำวเหนียวข้ำวก�่ำสีม่วงและกำรแปรรูป

พันธุ์ลูกผสมก�่าหวาน

พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวก�่า

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห ่งชาติ (สวทช.) ร ่วมกับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโครงการ

บริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมข้าวโพด โดย

ด�าเนินการภายใต้ศนูย์วจิยัปรบัปรงุพนัธุพ์ชื

เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ได้เก็บรวบรวมเชื้อ

พันธุกรรมข้าวโพด เน้นกลุ่มข้าวโพดฝักสด

จากทัง้ในและต่างประเทศ ประเมนิลกัษณะ

พันธุกรรม ขยายพันธุ์ และให้บริการเชื้อ

พนัธกุรรมแก่ผู้ที่สนใจที่จะน�าเชื้อพันธุกรรม

ดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการวจัิยและ

พัฒนา หรอืการพฒันาต่อยอดในเชงิการค้า 

และด�าเนินการสร้างประชากรและพัฒนา

สายพันธุ ์ข ้ าวโพดพันธุ ์ ใหม ่ๆ เพื่อให ้             

นกัปรบัปรงุพนัธุท์ัง้ภาครัฐและเอกชนน�าไปพฒันาต่อยอด รวมถงึการถ่ายทอดพนัธุ์

ข้าวโพดผสม เช่น พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก�่าสีม่วง ใช้ประโยชน์ได้ทั้งเมล็ด ซัง 

และไหมที่มีสีม่วงมีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) สูง ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดให้กับ

เกษตรกรในพื้นที่ ๖๔ จังหวัด

ลักษณะประจ�าพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก�่าคือ เมล็ด ซัง และไหม มีสีม่วง

แดง-ม่วงด�า อายุเก็บเกี่ยว ๖๐-๖๕ วัน (๑๘-๒๐ วันหลังออกไหม) ความสูงฝัก ๙๐-

๑๐๐ เซนติเมตร ความสูงต้น ๑๗๐-๑๘๐ เซนติเมตร ขนาดเมล็ดจะมีจ�านวนฝักที่

ยังคงลักษณะเมล็ดและซังสีม่วงไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๗๕-๘๐ มีเมล็ดสีขาวหรือเมล็ดสี

เหลืองบนฝักที่มีซังสีขาว และจ�านวนฝักที่มีเมล็ดสีขาวบนฝักท่ีมีซังสีม่วงประมาณ

ร้อยละ ๒๐-๒๕ เหมาะส�าหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อปลูกรับประทานเองภายใน
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ประโยชน์ของผลงำนวิจัย  

ได้พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงพันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะพิเศษคือ เมล็ดมีรส

หวานแทรกอยู่ในฝัก เมล็ดพันธุ์สามารถเก็บไว้ใช้เองได้ (ใช้ประโยชน์ได้ทั้งเมล็ด ซัง 

และไหม) สามารถน�ามาแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๖๕ (คุณธนพร)     E-mail: tanapon@nstda.or.th

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โทรศัพท์: ๐๔๓-๒๐๒๖๙๖               E-mail: pbrcsa@gmail.com     

เว็บไซต์: www.plantbreedingkku.co

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก 

พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก�่า

ครัวเรือนหรือขายในท้องถิน่ เหมาะ

น�าไปแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม 

เช่น ข้าวโพดคั่ว (corn nut) น�้านม

ข้าวโพด คุกกี้ ชา เพื่อสร้างรายได้

ให้แก่เกษตรกร และข้าวโพดพันธุ์มี

ความแขง็แรงสามารถเกบ็เมลด็ไว้ใช้

เองได้ นอกจากน้ี ศนูย์วจิยัปรบัปรงุ

พันธุ์พืชฯ ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวโพด

ข้าวเหนียวสีม่วงพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว

ในชื่อ “ข้ำวก�่ำหวำน” ที่มีลักษณะ

พิเศษ คือมีเมล็ดที่มีรสหวานแทรก

อยู่ในฝัก จ�าหน่ายโดยบริษัทเจียไต๋ 

เมล็ดพันธุ์จ�ากัด ภายใต้ชื่อการค้า 

“สุพรีม” 
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    พันธุ์แตงกวำต้ำนทำนโรครำน�้ำค้ำง

ส�านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ผศ.ดร.จานุลักษณ์ 

ขนบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล�าปาง จดัท�า

โครงการการสร้างประชากรพื้นฐานและสายพันธุ์

แตงกวาให้ต้านทานต่อโรคราน�้าค้างและไวรัส โดยน�าเชื้อพันธุกรรมแตงกวาทุก     

สายพันธ์ุมาผสมรวมเพือ่รวมยีน (pool gene) และปลกูทดสอบในแปลง คดัเลอืกพนัธุ์

ท่ีมีลักษณะต้านทานโรคราน�้าค้างและโรคไวรัส พันธุ์ที่มีลักษณะทางพืชสวนที่ดี       

น�าไปท�าการปรับปรุงพนัธุต่์อจนได้พันธุท์ีม่ศัีกยภาพเป็นพนัธุก์ารค้า ซึง่จะเกดิประโยชน์

ต่อภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากสายพันธุ์ดังกล่าวต่อไป รวมท้ังได้ด�าเนิน

โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ ศกึษาเชือ้ราสาเหตโุรคราน�า้ค้าง 

Pseudoperonospora cubensis  โดยส�ารวจและเกบ็ตัวอย่างเช้ือราน�้าค้างท่ีเข้า

ท�าลายแตงกวาในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษาได้จ�าแนกเช้ือ

ออกเป็น ๓ กลุม่ ตามลกัษณะการก่อโรค และพฒันาเทคนคิการเพิม่ปรมิาณและการ

ปลูกเชือ้ราสาเหตโุรคราน�า้ค้างแตงกวา เพ่ือใช้ในการคัดเลอืกพนัธุแ์ตงกวาทีต้่านทาน

โรคราน�้าค้างในประชากรแตงกวา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ศกึษาความหลากหลายทางพนัธกุรรมของแตงกวาทีต้่านทานและไม่ต้านทานต่อโรค

ราน�้าค้างโดยใช้เทคนิคดีเอ็นเอเครื่องหมาย และศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
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พันธุ์ลูกผสมล้านนา ๕พันธุ์ลูกผสมล้านนา ๒พันธุ์ลูกผสมล้านนา ๑

ระหว่างแหล่งพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคราน�้าค้างและพันธุ์ที่ไม่ต้านทานต่อโรค ผลจาก

การพัฒนาได้สายพันธุ์แตงกวาสายพันธุ์แท้ ๘ สายพันธุ์ และพันธุ์ลูกผสม ๕ พันธุ์     

ทีใ่ห้ผลผลติสงูกว่าพันธุม์าตรฐานร้อยละ ๓๐ และต้านทานต่อโรคราน�า้ค้าง โดยมกีาร

ขอขึน้ทะเบยีน และคุ้มครองพันธุ ์จากกรมวชิาการเกษตร และสามารถถ่ายทอดพนัธุ์

ให้แก่เกษตรกร หรือภาคเอกชน ในการน�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย  

ได้พนัธุแ์ตงกวาทีใ่ห้ผลผลติสงูกว่าพนัธุม์าตรฐานร้อยละ ๓๐ และต้านทานต่อ

โรคราน�้าค้าง

ตัวอย่างพันธ์ุแตงกวาต้านทานโรครา

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๗๐ (คุณศศิวิมล)  E-mail: sasiwimon@nstda.or.th
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   กำรผลิตสตรอเบอรี่คุณภำพดี พื้นที่ อ.นำแห้ว จ.เลย

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบรุ ีทดสอบการผลติต้นไหลสตรอเบอรี่ 

ในพื้นที่หมู ่บ้านห้วยน�้าผัก ต.แสงภา อ.นาแห้ว    

จ.เลย (พ้ืนทีอ่ยูสู่งจากระดับ น�า้ทะเลปานกลาง ๘๗๐ 

เมตร) พบว่า สามารถผลิตต้นไหลสตรอเบอรี่ได้ 

(อตัราส่วน ๑ ต้นแม่พนัธุ ์ต่อ ๑๓ ต้นไหลสตรอเบอรี่) 

แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการในพ้ืนที่ ดังนั้นในปี ๒๕๕๖ จึงส่งเสริมให้เกษตรกร  

ในพื้นที่ผลิตต้นไหลสตรอเบอรี่ ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเริ่มตั้งแต่การเตรียม

แปลง การดูแลรักษา การช�าไหล การดูตาดอก จนกระทั่งการตัดต้นไหลก่อนเตรียม

ปลกู โดยผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนครัง้นี ้ท�าให้เกษตรกรสามารถผลติต้นไหล 

สตรอเบอรีไ่ด้ในอัตราส่วน ๑ ต้นแม่พนัธุต่์อ ๓๓ ต้นไหลสตรอเบอรี ่ ช่วยสร้างรายได้

มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ในปี ๒๕๕๗ ถงึปัจจุบนั มเีกษตรกร    

ผู้ผลิตไหลสตรอเบอรี่ดังกล่าวจ�านวน ๔ 

ครอบครวั โดยผลิตไหลสตรอเบอร่ีได้ใน

อตัราส่วน ๑ ต้นแม่พันธุ ์ต่อ ๔๕ ต้นไหล

สตรอเบอรี่ กระจายต้นไหลให้เกษตรกร

ผู ้ ปลู กสตรอ เบอรี่ ใ นพื้ นที่ ได ้  ๔๖ 

ครอบครวั สร้างรายได้กว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ผลจากการส่งเสรมิการผลติไหลสตรอเบอรี่

ในพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถผลิต

สตรอเบอรี่ผลสดได้ ๑,๓๗๖ กิโลกรัม   

ต่อไร่ สร้างรายได้ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

บาทต่อปี 

การผลิตไหลสตรอเบอรี่
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ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

เกษตรกรได้เรียนรู ้เกี่ยวกับการเตรียมแปลง การดูแลรักษา การช�าไหล         

การดูตาดอก การตัดต้นไหลก่อนเตรียมปลูกสตรอเบอรี่ และสร้างกลุ่มผู้ผลิตไหล   

สตรอเบอรี่ และกลุ ่มผู ้ปลูกสตรอเบอรี่ผลิตผลสด สร้างผู ้น�าด้านการเกษตร  

ผู้น�าเยาวชน และนักการตลาด ตลอดจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน 

การผลิตสตรอเบอรี่

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๗๔ (คุณศักดิ์ชัย)    E-mail :  sakchai@nstda.or.th
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มันส�าปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ ๑”

มนัส�าปะหลงัพนัธุใ์หม่ “พริณุ ๑” พฒันาขึน้

จากความร่วมมือของกรมวิชาการเกษตร สถาบัน

ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ จาก

ลูกผสมมันส�าปะหลังรุ่นที่ ๑ ระหว่างพันธุ์ห้วยบง 

๖๐ ผสมกับพันธุ์ห้านาที ท�าให้โตเร็ว คลุมวัชพืช

ได้ดี ทรงต้นสวย แตกกิ่งที่ระดับเหนือศีรษะ ยอด

สีเขียวม่วง ท่อนพันธุ์แข็งแรง ล�าต้นมีลักษณะ

ระหว่างข้อเป็นแบบซิกแซก ผลผลิตหัวสด ๖.๖๕ 

ตันต่อไร่ ปริมาณแป้งในหัวสดสูงถึงร้อยละ ๒๙ 

ลักษณะหัวทรงกระบอกตรง สีเน้ือหัวสีขาว ให้

ผลผลิตหัวสดสูง ตัดหัวง่าย ใช้ปุ๋ยน้อยกว่าพันธุ์

รับรองทั่วไป เหมาะปลูกในดินร่วนปนทรายมาก

ที่สุด

มนัส�าปะหลงัพนัธุใ์หม่ “พิรุณ ๒”พฒันาจาก

ลูกผสมมันส�าปะหลังรุ่นที่ ๑ ระว่างห้วยบง ๖๐ 

ผสมกับพันธุ์ห้านาที ให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่าพันธุ์

ห้านาที เมื่อปลูกในสภาพไร่แบบอาศัยน�้าฝน  

อย่างเดยีว มยีอดสเีขยีวอ่อน ก้านใบสแีดง ลกัษณะ

   มันส�ำปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ ๑” และ “พิรุณ ๒”

ทรงต้นตั้งตรง ผลผลิตเฉลี่ย ๕.๘ ตันต่อไร่ ทรงต้นสวย มีก้านหัวสั้นท�าให้ตัดหัวง่าย 

เหมาะส�าหรับปลกูในดินร่วนป่นเหนยีว และดินเหนยีวสดี�า เมือ่น�าหวัไปนึง่หรอืเช่ือม

ให้เนื้อสีขาว รสชาติอร่อย เนื้อสัมผัสนุ่ม ไร้เสี้ยน มันส�าปะหลังพันธุ์นี้เป็นได้ทั้งพันธุ์

รับประทานและพันธุ์อุตสาหกรรม
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มันส�าปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ ๒”

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๗๒ 

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย  

มันส�าปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ ๑” ท่อนพันธุ์แข็งแรง ให้ผลผลิตหัวสดต่อไร่สูง 

ปริมาณแป้งในหัวสดสูง

มันส�าปะหลงัพันธุ์ใหม ่“พริุณ ๒” ต้นโตเร็ว ทรงต้นสวย ตัดหัวง่าย ใช้ปุ๋ยนอ้ย 

ให้ผลผลิตหัวสดต่อไร่สูง และน�ามารับประทานและใช้เพื่ออุตสาหกรรม 
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   พริกขี้หนูผลใหญ่เกสรตัวผู้เป็นหมัน

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผัก
เขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.สิริกุล  
วะส ีและดร.จลุภาค คุ้นวงศ์ ในการบรหิารจัดการเชือ้
พันธุกรรมพริก โดยประเมินลักษณะส�าคัญทาง
เศรษฐกิจ เช่น ความต้านทานโรค แมลง ลกัษณะเกสร
ตวัผู้เป็นหมนั สนับสนนุ ดร.บบุผา ใจเทีย่ง มหาวทิยาลยั 
อุบลราชธานี พัฒนาพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่เกสรตัวผู้เป็นหมันส�าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์
พริกลูกผสมของพริกขี้หนูผลใหญ่ได้พนัธุพ์ริกขีห้นผูลใหญ่ท่ีมีความคงท่ีของลักษณะ
ความเป็นหมันและมีความหลากหลายทางลักษณะด้านการเกษตรที่ดี ๒๔ สายพันธุ์ 
และพนัธุล์กูผสมทีม่ลีกัษณะทีด่ ี๖ สายพนัธุ ์และมลีกัษณะทนทานต่อโรคแอนแทรกโนส

 การประเมินลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมันในพริก และการใช้ประโยชน์ในการ
สร้างพันธุ์ลูกผสม นอกจากได้พันธุ์พริกลูกผสมที่มีลักษณะดี ต้านทานโรค ส่งผลให้
ภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากพันธุ์        
ดงักล่าวในเชิงการค้าได้รวดเร็วขึน้ ข้อดีของพันธุพ์ริกเกสรตวัผูเ้ป็นหมนั ช่วยลดต้นทนุ 
แรงงานในขัน้ตอนการตอนเกสรดอกตวัผูใ้นการผลติเมลด็พนัธุล์กูผสม และได้เมลด็
พันธุ์ลูกผสมที่มีความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์

 ปัจจบุนัมภีาคเอกชนทีร่บัถ่ายทอดพนัธุด์งักล่าวไปท�าพนัธุล์กูผสมการค้า เช่น 
บรษิทัเรยีลซดีส์ อโกร จ�ากดั พนัธุพ์รกิลกูผสมดังกล่าว น�าไปทดสอบร่วมกับเกษตรกร
ผูป้ลกูพรกิในพ้ืนที ่จ.อบุลราชธานี เกษตรกรมีความพึงพอใจ ปัจจบัุนเป็นพนัธ์ุการค้า 
ที่เกษตรกรใช้ ผลจากสายพันธุ ์พริกเกสรตัวผู ้เป็นหมันนี้ สร้างผลกระทบเชิง  
เศรษฐกิจในแง่รายได้ให้บริษัทเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมการค้า
จ�าหน่ายให้แก่เกษตรกร และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ใช้พันธุ์ลูกผสมดังกล่าว  
โดยเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่ดี ต้านทานโรค เกษตรกรปลูกขายในรูปของพริกสด 
กิโลกรัมละ ๓๐-๖๐ บาท และพริกแห้งราคาประมาณ ๑๒๐-๒๕๐ บาทต่อกิโลกรัม 

สร้างผลกระทบในภาพรวมได้ไม่ต�่ากว่า ๘๐ ล้านบาท
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ตัวอย่างพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมัน

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๗๐ (คุณศศิวิมล)  E-mail: sasiwimon@nstda.or.th

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย  

ลดต้นทนุการผลติเมลด็พนัธุพ์รกิ เพิม่ความบรสิทุธิข์องเมลด็พนัธุพ์รกิลกูผสม 
และเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมที่มีคุณภาพ
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   เทคโนโลยีกำรผลิตพืชหัวส�ำหรับไม้ดอกไม้ประดับ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (สวทช.) โดยความร่วมมือกับ บริษัท 

ไพร์มออนาเม้นทัล จ�ากัด พัฒนาระบบ

การผลิตหัวพันธุ์ขนาดเล็กปลอดโรคของ

ปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ พันธุ์การค้าที่

ส�าคญัด้วยระบบการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ ช่วยร่นระยะเวลาการขยายจ�านวนต้นปลอดโรค

โดยใช้หวัพนัธุ ์และลดการปลกูขยายในแปลงปลกูซึง่เป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจาย

ของเช้ือโรค สามารถชักน�าให้เกิดท่อนพันธุ์ปทุมมาขนาดเล็กได้ ๕-๖ ท่อนพนัธุต่์อกอ

จากต้นพนัธ์ุต้นเดยีวทีม่คีวามแข็งแรง และมหีวัพันธุโ์ตสม�า่เสมอเหมาะส�าหรบัการผลติ

ระดับอุตสาหกรรมปริมาณมาก ทีมวิจัยได้รับอนุสิทธิบัตรเลขท่ี ๐๓๐๓๐๐๑๐๖๘ 

เร่ือง กรรมวธิกีารชกัน�าการผลติท่อนพนัธุข์นาดเลก็ของปทมุมา และยืน่ขอสทิธบิตัร

เลขที่ค�าขอ ๐๗๐๑๐๐๓๓๙๑ เรื่อง กรรมวิธีการใช้ท่อนพันธุ์ปทุมมาปลอดโรค       

เพื่อเป็นต้นพันธุ์ร่วมกับการเพิ่มจ�านวนยอดอ่อน 

จากความส�าเร็จในการพัฒนาระบบการผลิตหัวพันธุ์ขนาดเล็กปลอดโรคของ

ปทุมมา ทีมวิจัยได้ต่อยอดเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตหัวพันธุ์จากต้นพันธุ์ขนาดเล็ก  

ปลอดโรคจากปทมุมาและหงส์เหนิสายพันธุไ์ม้กระถาง เพ่ือลดระยะเวลาการผลติหวัพนัธุ์ 

และศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลิตหวัพนัธุ์  

ปทุมมาและหงส์เหินให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ี     

ตลาดต้องการ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการส่งออกไปยัง     

ต่างประเทศ โดยในปีแรกศกึษาการผลติไม้กระถาง

จากหัวพันธุ ์และในแปลงปลูกในประเทศไทย     

และปีทีส่องศกึษาการผลติในโรงเรอืนของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ โดยการใช้เทคโนโลยท่ีอนพนัธุข์นาดเลก็
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หัวพันธุ์ปทุมมาขนาดเล็กจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เพือ่การส่งออกพชืกลุม่ปทมุมาและหงส์เหนิ ท�าให้ต้นทุนการผลติหวัพนัธุล์ดลง เมือ่

เปรียบเทียบกับการปลูกเลี้ยงโดยปกติที่ต้องใช้เวลาถึง ๒ ฤดูปลูก การผลิตหัวพันธุ์

มีประสิทธิภาพมากขึ้น หัวพันธุ์ปีเดียวมีคุณภาพที่ดีเทียบเท่ากับหัวพันธุ์ที่ผลิตใน

ระยะปกติเกษตรกรสามารถผลิตหัวพันธุ์ได้ต่อเนื่องตลอดปี หัวพันธุ์มีคุณภาพสูง 

เนื่องจากผลิตจากต้นพันธุ์ปลอดโรค 

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย  

กรรมวิธีการชักน�าการผลิตท่อนพันธุ์ปทุมมาขนาดเล็ก ท่อนพันธุ์ปทุมมา   

ปลอดโรค การผลิตหวัพนัธุป์ทมุมาและหงส์เหนิทีม่คีณุภาพสงู สามารถผลติได้ต่อเนือ่ง    

ตลอดปี 

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๖๕ (คุณธนพร)   E-mail: tanapon@nstda.or.th
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นำงพญำพรหมจรรย์ เพื่อกำรผลิตชันโรงลูกผสม

การเพาะเลี้ยงชันโรง

ชันโรงหลังลาย

การเลี้ยงชันโรงในสวนผลไม้

ชันโรง “Stingless Bee” เป็นผึ้ง

ไม่มีเหล็กใน มีบทบาทในการผสมเกสร

ดอกไม้ในธรรมชาติ ท�ารังอยู่ตามโพรง

ธรรมชาติและโพรงเทียม เกษตรกรสวน

ผลไม้ เช่น เงาะ ล�าไย ทุเรียน จะน�า

ชันโรงมาเลีย้งไว้ในสวนเพือ่ช่วยผสมเกสร 

และเก็บน�้าหวาน

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห ่งชาติ (สวทช.) 

สนับสนุน รศ.ดร.สมนึก บุญเกิด คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

และคณะ ศกึษาการปรบัปรงุการเพาะ

เลี้ยงชันโรงหลังลายเพื่อแก้ไขปัญหา

การเกิดรังสายเลือดชิด พัฒนาวิธีการ

ผลิตชันโรงหลังลายลูกผสม โดยคัด

เลอืกรงัชนัโรงท่ีมลีกัษณะด ีได้แก่ ไข่ดก 

เก็บน�้าผึ้งได้มาก ปรับตัวได้ดี ใช้เป็น  

แม่พันธุแ์ละพ่อพนัธุท์ีต่่างสายเลอืดกนั 

การทดสอบในสวนเกษตรกรในจงัหวดั

เชียงใหม่ สมุทรสงคราม จันทบุรี 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ

ปัตตานี พบว่า ชันโรงหลังลายลูกผสม

มีการปรับตัวและอยู่รอดได้
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นางพญาชันโรงในรังเทียม

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาวิธีผลิตนางพญาพรหมจรรย์โดยวิธีเลียนแบบกึ่ง

ธรรมชาติ ด้วยการเก็บไข่จากรังชันโรงของเกษตรกร น�ามาเพาะเลี้ยงในรังเทียม      

ท�าจากไขผึ้ง ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณอาหารให้เหมาะสม เลี้ยงนาน 

๔๕ วัน ไข่ชันโรงจะพัฒนาเป็นนางพญาชันโรงตัวเต็มวัยที่มีคุณภาพและย้ายไปสู่     

รังใหม่ได้ โดยไม่ต้องจับจากธรรมชาติ

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๗๐ (คุณศศิวิมล)  E-mail: sasiwimon@nstda.or.th

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย  

คณะผู้วิจัยได้เผยแพร่ความรู้ให้กับ
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงชันโรง จ�านวน 
๓๐ ชุมชน ในจังหวัดทางภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ของ
ประเทศไทย สร้างรายได้เสริมให้แก่
เกษตรกรผู ้ เลี้ยงอย่างยั่งยืน และได้
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยใีห้กบั
เจ้าหน้าที่กลุ ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ 
กรมส่งเสรมิการเกษตร เพือ่น�าไปเผยแพร่
ให้กับเกษตรกร 
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    อ้อยอำหำรสัตว์

อ้อยอาหารสัตว์เป็นพืชทางเลือกใหม่ส�าหรับการผลิตโคเนื้อและโคนม 

เนือ่งจากมคีณุสมบตัทิีป่ลูกง่าย ดูแลน้อยและทนแล้ง ให้ผลผลติในเกณฑ์ท่ีด ีช่วยลด

ต้นทุนค่าใช้จ่ายการเพาะปลูก เนื่องจากอ้อยไว้ตอได้และช่วยเพิ่มการกินและการ

ย่อยได้ของโค ศนูย์พันธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค) ร่วมกบั 

รศ.ประเสริฐ  ฉัตรวชิระวงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจน์  

ภัทรจินดา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และดร. ศวิชั สงัข์ศรทีวงษ์ ร่วมกันศึกษาศักยภาพ

ของผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์ คุณค่าทางโภชนะและค่าความย่อยได้ และพัฒนาเป็น

อ้อยหมักพบว่า อ้อยอาหารสัตว์เก็บเกี่ยวได้มากกว่า ๖ ครั้งต่อการปลูก ๑ ครั้ง ให้

ผลผลิตสูงสุด ๑๘-๒๐ ตันต่อไร่ต่อปี 

จากการศกึษาคณุค่าทางโภชนะและการย่อยได้พบว่า ควรตัดออ้ยเป็นอาหาร

โคในช่วงอายุ ๑๒๐-๑๖๕ วัน ท�าให้ได้โภชนะและค่าการย่อยได้สูงสุด โดยมีค่าการ

ย่อยได้สูงสุดที่ร้อยละ ๕๒ ระดับโปรตีนประมาณร้อยละ ๕.๒ ระดับไขมันประมาณ

ร้อยละ ๑.๔๕ ปริมาณเยื่อใยชนิด NDF (Neutral Detergent fiber) ร้อยละ ๗๓ 

และปริมาณเยือ่ใยชนิด ADF (Acid Detergent Fiber) ร้อยละ ๔ เมือ่น�าอ้อยอาหาร

สัตว์มาทดลองใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยงโคสาวอายุ ๑๒-๑๕ เดือน น�้าหนัก     

เริ่มต้นประมาณ ๒๗๐ กิโลกรัม ต้นทุนผลิตอ้อยอาหารสัตว์ต�่า ดังนั้นการใช้อ้อย

อาหารสัตว์เป็นแหล่งอาหารหยาบส�าหรับโคจึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตโคได้ 

นอกจากการใช้อ้อยอาหารสตัว์ในรปูอาหารหยาบสดแล้วสามารถน�ามาพฒันา

ในรูปอาหารหยาบหมกัได้ เพือ่ใช้ในฤดูแล้งทีข่าดแคลนอ้อยสด และเป็นแหล่งอาหาร

หยาบให้โคตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและยังคงคุณค่าทางอาหารไว้

ได้อย่างครบถ้วนคือ มีความย่อยได้ร้อยละ ๔๙-๕๑ และมีโปรตีนร้อยละ ๕.๐-๕.๔ 

ใกล้เคยีงกบัอ้อยสด และจากการวเิคราะห์ส่วนประกอบของกรดไขมนัทีเ่กดิขึน้จาก

    ๓.๒ อาหารสัตว์

ด้านการเกษตร
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การหมักอ้อยมีกรดไขมันที่โคชอบ (lactic acid) อยู่ในปริมาณสูงร้อยละ ๖๐-๗๐   

ไม่พบกรดไขมนัทีแ่ม่โคไม่ชอบ (butyric acid) อ้อยอาหารสตัว์หมกัจงึมกีลิน่และรส

ที่สัตว์ชอบและมีคุณค่าทางอาหารสัตว์ที่ดี

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย  

ช่วยลดต้นทุนอาหารส�าหรับโคและสามารถน�าอ้อยสดมาท�าเป็นอาหารหยาบ

หมักเพื่อใช้ในฤดูแล้งที่ขาดแคลนอ้อยสดได้

๑) สับโดยเครื่องสับอ้อยหรือด้วยมือ

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๖๕ (คุณธนพร)   E-mail: tanapon@nstda.or.th

ขั้นตอนกำรผลิตอ้อยอำหำรสัตว์หมัก

๒) อัดใส่ถังหรือถุงหมักให้อยู่ในสภาพ
ปราศจากอากาศ

๓) ใช้เลี้ยงโคนมทดแทนอ้อยสดในฤดูแล้ง
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   ไรแดงสยำม อำหำรสัตว์น�้ำวัยอ่อน

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุน 

ดร.นุกลู แสงพนัธ์ุ  ดร.เอือ้อารี สุขสมนิตย์ 

และนางสาวพิศมัย เฉลยศักดิ์ วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ท�าการ

ศึกษาการผลิต ศักยภาพการน�าไปใช้

ประโยชน์ และต้นทุนการผลิตไรแดง

สยาม พบว่า การเลี้ยงไรแดงสยามในบ่อ

คอนกรีตขนาด ๑x๑x๐.๓ เมตร ควบคุม

ให้หนาแน่น ๘๕-๑๑๙ กรัมต่อตาราง

เมตร ควบคุมการระบายน�้าลงบ่อเลี้ยง 

๗๒ ลติรต่อวัน ผลิตไข่ได้เฉลีย่ ๔๐๕ ฟอง

ต่อวันต่อพืน้ที ่๒๖ ตารางเซนติเมตร และ

เป็นไข่ทีม่ตีวัอ่อนร้อยละ ๘๙ ของจ�านวน

ไข่ทั้งหมด และยังพบว่าหากท�าการช้อน

ตัวไรแดงสยามออกร้อยละ ๑๐-๓๐ ของ

พื้นที่บ ่อเลี้ยงแบบวันเว้นวันจะท�าให้
ผลผลิตไข่สูงกว่าการเลี้ยงที่ไม่มีการช้อนตัวออก และเมื่อเลี้ยงไรแดงสยามในบ่อ

คอนกรีตขยายขนาด ๒x๘x๕ เมตร ด้วยสภาวะเดียวกันให้ผลผลิตไข่ใกล้เคียงกัน 

การใช้น�้ามูลสุกรจากฟาร์มของชุมชนเพื่อลดต้นทุนอาหารเพาะเลี้ยงไรแดงสยาม    

พบว่า ให้ผลผลิตเป็นตัวไรแดงสยาม ๑๒๕ ฟอง และไข่ ๗๕.๖ ฟองต่อวันต่อพื้นที่ 

๒๖ ตร.ซม. คิดเป็นผลผลิตตัวไรแดงสยามร้อยละ ๗๕ และผลผลิตไข่ร้อยละ ๒๕ 

เมือ่เปรียบเทยีบกบัการเลีย้งด้วยสาหร่ายคลอเรลลา จงึยังต้องพัฒนาต่อเนือ่งเพ่ือให้

ได้สภาวะทีเ่หมาะสมต่อไป การเกบ็รกัษาไข่ไรแดงสยามด้วยการท�าให้แห้งโดยผึง่ใน

ร่ม หรอืตากแดง อบที ่๔๐๐C และเกบ็ในถงุฟอยด์แบบสญุญากาศท่ีอณุหภูม ิ–๒๐ �C 

ไรแดงสยาม

ไรแดงสยามในบ่อเลี้ยง 
ที่เกิดอย่างหนาแน่น
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ไข่แห้ง

ไข่แช่ในน�้า

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๗๔ (คุณศักดิ์ชัย)      E-mail: sakchai@nstda.or.th

เก็บได้นานอย่างน้อย ๔-๕ ปี และที่ ๔๐C เก็บได้

นานอย่างน้อย ๑ ปี มอีตัราการฟักสงูใกล้เคยีงกบั

ไข่ที่เก็บแบบสดในบ่อเลี้ยงจึงเหมาะต่อการน�าไป

ผลิตเพื่อจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ 

คุณค่าทางโภชนาการของไรแดงสยาม 

ประกอบด้วย โปรตีนร้อยละ ๖๑ ไขมันร้อยละ ๘ 

เถ ้าร ้อยละ ๗ และมีกรดอะมิโนรวม ๖๖๖ 

มิลลิกรัมต่อน�้าหนักแห้ง ๑ กรัม มีกรดอะมิโน       

ที่จ�าเป็นครบทั้ง ๑๐ ชนิด คิดเป็นร้อยละ ๔๗     

ของกรดอะมิโนทั้งหมด นอกจากนี้ ไรแดงสยาม

ยังทนความเค็มระดับ ๑๐.๒ ppt ได้ ๓๐ นาที 

และทนความเค็มระดับ ๖.๖ ppt ได้ ๑ ชั่วโมง    

จงึเหมาะกบัอนบุาลสตัว์น�า้วยัอ่อนทีม่ขีนาดปากเลก็
ที่กินไรแดงไม่ได้ การเพาะเลี้ยงไรแดงสยามท�าได้อย่างต่อเนื่องด้วยการช้อนตัวออก

เพื่อลดความหนาแน่น กระตุ้นให้เกิดการออกไข่ รวมทั้ง ไข่ที่เก็บได้นานในสภาวะ

แห้ง ผู้เลี้ยงจึงไม่ต้องซื้อไข่หรือตัวไรแดงส�าหรับการเพาะเลี้ยงในครั้งต่อไป

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย  

การเพาะเลีย้งไรแดงสยามในบ่อคอนกรตี การลดต้นทนุอาหารในการเพาะเลีย้ง

ไรแดง และการเก็บรักษาไข่ไรแดงสยามเพื่อให้เก็บได้นาน
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    ๓.๓ การฟื้นฟูดิน

    เทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม

เทคโนโลยีเพื่อการฟื ้นฟูดินเค็ม 

ประกอบด้วยการปลูกพืชทนเค็มควบคู่

กบัการปรบัสภาพดนิโดยการเตมิอนิทรย์ี

วัตถุ นักวิจัยได้คิดค้นวิธีคัดหาพืชทนเค็ม 

โดยท�าการคัดเลือกในสภาพปิดที่ปลอด

เชื้อ และควบคุมความเค็มให้อยู่ในระดับ

สูง จนได้พืชที่ทนต่อความเค็มสูง

เทคโนโลยีน้ีได้ถูกน�าไปฟื้นฟูพื้นที่

ดินเค็มเหมืองเกลือเก ่า  ๕๐ ไร ่ ใน              

จ. นครราชสมีา โดยความร่วมมอืกบับรษิทั 

เกลือพิมาย จ�ากัด และพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ ใน จ. สกลนคร และ จ. อุดรธานี โดยความ

ร่วมมือกับเครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย 

เทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มช่วยท�าให้สามารถฟื้นฟูสภาพดินที่เค็ม     

ให้สามารถกลับมาเพาะปลูกพืชได้

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๖๗๐๐ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ)    E-mail: bbd@biotec.or.th
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    กำรผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 
สนับสนุน รศ.ดร.อานัฐ ตันโช   
คณะผ ลิตกรรมการ เ กษตร 
มหาวทิยาลยัแม่โจ้ ศกึษาสายพนัธุ์
ไส้เดอืน วธิกีารเลีย้ง และวธิกีาร

ไส้เดือนสายพันธ์ุข้ีตาแร่

มูลไส้เดือน

เทคนิคการผลิต
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน

น�้าหมักมูลไส้เดือน

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลสัเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๗๔ (คุณศักดิ์ชัย)      E-mail: sakchai@nstda.or.th

การเลี้ยงไส้เดือนในบ่อเลี้ยง
ที่สร้างด้วยอิฐบล็อก

ผลิตปุ๋ยจากไส้เดือน ผลการ ด�าเนินงานพบไส้เดือนสายพันธุ์ไทย พันธุ์ “ขี้ตาแร่”             
มคีวามเหมาะสมในการย่อยสลายขยะอนิทรย์ี ได้พฒันาระบบการเลีย้งเพือ่ผลติปุย๋หมกั
มลูไส้เดอืนและน�า้มลูไส้เดือน

การผลติปุย๋หมกัมลูไส้เดือนและการเพาะพนัธุไ์ส้เดอืนมต้ีนทุน
ต�่า สร้างรายได้สูง ไส้เดือน ๑ กโิลกรัม (ประมาณ ๑,๒๐๐ ตัว) ย่อย
สลายขยะอินทรีย์ ๑ กิโลกรัม ภายในเวลา ๔ วัน ขยะถูกกินและ
ถ่ายออกมาเป็นมูลปุ๋ยและปุ๋ยน�้า ขยะ ๑๐๐ กิโลกรัมได้ปุ๋ย ๗๐ 
กิโลกรมั ใช้พืน้ทีใ่นการด�าเนนิการน้อย ไม่เกดิมลภาวะส่งกลิน่เหมน็

 การใช้ไส้เดือนย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดี 
ปริมาณฮิวมัสมาก โปร่งร่วน มีจุลินทรีย์และธาตุอาหารในรูปท่ีพืช
น�าไปใช้ได้มาก เน่ืองจากจุลินทรีย ์ในล�าไส้ของไส้เดือนช่วย
เปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชจากรูปแบบท่ีพืชน�าไปใช้ไม่ได้เป็นรูป
แบบทีพ่ชืน�าไปใช้ได้ทนัท ีเหมาะส�าหรบัการเพาะปลกูหรอืปรบัปรงุ
ดนิหลงัเกบ็เกีย่ว ใช้ทดแทนสารเคม ีสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและ
ผู้สนใจในชุมชนได้อย่างดี

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย  

สามารถผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนและเพาะพันธุ์ไส้เดือนได้เอง 
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร ช่วยลดขยะและมลพิษ 
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    ๓.๔ เทคโนโลยีทางการเกษตร 

    เทคโนโลยีโรงเรือนคัดเลือกแสง

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้น�า “เทคโนโลยีพลาสติก

คัดเลือกแสงส�าหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก” ให้แก่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้าน      

หนองมัง โดยสร้างโรงเรือนส�าหรับเพาะปลกูจ�านวน ๒ โรง (กว้าง ๖*ยาว ๒๔*สงู ๒.๕ 

เมตร) ซ่ึงเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยท�าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ และช่วยให้สามารถ

วางแผนการปลูกผักได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และช่วยให้เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

พลาสตกิคดัเลือกแสงมคีณุสมบัติคดัเลอืกให้รงัสทีีม่ปีระโยชน์ต่อการด�ารงชวีติ

ของพืชผ่านได้ในปริมาณสูงเพียงพอต่อความต้องการของพืช เรียกว่า PAR (Photo 

Synthetically Active Radiation) ซึ่งอยู่ในช่วงคลื่นแสงระหว่าง ๔๐๐ – ๘๐๐ 

นาโนเมตรของแสงจากดวงอาทิตย์ ขณะเดียวกันก็มีความสามารถลดการส่องผ่าน

ของรงัสีอลัตราไวโอเลต (ในช่วงคลืน่แสงน้อยกว่า ๔๐๐ นาโนเมตร) ซึง่เป็นรงัสทีีท่�า

อันตรายต่อเซลล์ที่มีหน้าที่สังเคราะห์แสงของพืชที่ส�าคัญ
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สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๔๐๖ - ๗๑๔๐๘ 

Social Media: https://www.facebook.com/AIMINSTDA/

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

·	 ลดความร้อน ลดอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะปลูกได้ถึง ๓ องศาเซลเซียส

·	 ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช

·	 สามารถคัดกรองช่วงแสงส�าคัญที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละ

ชนดิ ขณะเดียวกนักส็ามารถลดปริมาณการส่องผ่านของรงัสอีลัตราไวโอเลต 

และรังสีความร้อนที่มากเกินไป ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อพืช

·	 เพิม่ประสิทธภิาพในการกระจายแสงให้ครอบคลมุทกุจดุในโรงเรอืน ช่วยให้ 

ใบพืชได้รับแสงอย่างทั่วถึง สามารถสังเคราะห์แสงได้มากขึ้น

·	 ช่วยลดระยะเวลาการเก็บเก่ียวได้เร็วขึ้น และเพิ่มผลผลิตให้สูงข้ึน พืชผัก 

พืชผล และผลไม้ขนาดเล็กที่ผลิตได้มีคุณภาพเพิ่มข้ึนถึง ๒๕% เมื่อเทียบ

กับการปลูกภายใต้โรงเรือนเพาะปลูกที่คลุมด้วยพลาสติกที่มีขายทั่วไป
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    เครื่องสีข้ำวขนำดเล็กส�ำหรับชุมชน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดย นายดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน และกลุ่ม

วจิยั ร่วมกับ บริษทั สหภณัฑ์กรุป๊ (ประเทศไทย) จ�ากดั ได้ออกแบบและสร้างต้นแบบ

เคร่ืองสข้ีาวขนาดเล็ก ๖ แรงม้า ทีม่กี�าลงัการผลติข้าวกล้อง ๒๐๐ กโิลกรัมต่อชัว่โมง 

และข้าวขาว ๑๕๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยออกแบบให้การกระเทาะเปลือกข้าวเป็น

แบบลกูยางคูห่มนุในทิศทางตรงกนัข้าม เพือ่ให้ประสทิธิภาพในการกระเทาะเปลอืก

สูงกว่า และเมล็ดข้าวหกัน้อยกว่าเครือ่งสข้ีาวทัว่ไป ลดขัน้ตอนการท�างานของเครือ่ง

ให้ง่ายต่อการใช้งาน เกษตรกรได้ข้าวหลังการสีที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มข้ึนจาก

ปริมาณเมล็ดข้าวหักที่น้อยลง ลดการสูญเสีย

เวลาในการปรับแต่งเครื่อง นอกจากน้ียัง

ออกแบบพัฒนาระบบลมดูดให้ดูดลมเย็น

ภายนอกผ่านแกนขัดสีข้าวได้ตลอดแนว ลด

ความร้อนในกระบวนการขัดขาว ลดการ

แตกหักของเมล็ดข้าว ไม่มีปัญหาร�าข้าวติด

เมล็ดข้าวที่ผ่านการสีแล้ว
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ข้ำวหอมนิลก่อนสีและหลังสี

ข้ำวขำวดอกมะลิ ๑๐๕ ก่อนสีและหลังสี

หลังสี

หลังสี

ก่อนสี

ก่อนสี

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM)

โทรศัพท์: ๐-๒๑๑๗-๖๔๔๖ (คุณสุรีย์รัตน์), ๐-๒๑๑๗-๖๔๖๘ (คุณศิริพร)  

E-mail: sureerat@nstda.or.th, siriporn@nstda.or.th

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

·	 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กมีกระบวนการสีข้าวครบวงจรสามารถสีข้าวได้ทั้ง    

ข้าวกล้อง และข้าวขาว

·	 ชุดขัดข้าวออกแบบให้มีรอบการขัดที่เหมาะสม ลดการหักของเมล็ดข้าว 

และออกแบบให้มีชุดดูดร�าข้าวด้านนอกตระแกรงขัด ช่วยดูดร�าข้าว          

ลดความร้อนในการขัดสี

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 77



เมล็ดมะระ   
หลังเคลือบ

    เครื่องเคลือบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นด้ำนบน ส�ำหรับเคลือบเมล็ดพันธุ์ผัก

สวทช. ได้ให้การสนับสนุน 

รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร  

คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและ  

วัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล ้าธนบุรี  ในการ

ออกแบบสร้างต ้นแบบเครื่อง

เคลือบเมล็ดพันธุ ์ผักแบบฟลูอิ-

ไดซ์เบดชนิดฉดีพ่นด้านบน และได้ท�าการทดสอบเคลอืบเมลด็ผกัใน ๓ กลุม่คอื กลุม่

พริก-มะเขือ (Solanaceae) กลุ่มพืชตระกูลกระหล�่า (Brassica) และกลุ่มแตง 

(Cucurbit) ซึ่งเคร่ืองเคลือบดังกล่าวสามารถท�าได้ ๒ หน้าที่ในข้ันตอนเดียวคือ 

เคลือบสารเคลือบ และลดความช้ืน ด้วยก�าลังการผลิต ๕ กิโลกรัมต่อครั้ง และใช้

เวลาเคลอืบ ๑๐ – ๒๐ นาท ีโดยอณุหภูมทิีใ่ช้เคลอืบไม่เกนิ ๔๐ องศาเซลเซยีส ท�าให้

ความชื้นหลังเคลือบเหลือประมาณร้อยละ ๔ – ๖ นอกจากนี้ยังสามารถถอดล้าง

ท�าความสะอาดเครื่องจักรได้ และสามารถปรับแรงลมให้เหมาะกับชนิดพันธุ์ผัก        

ในแต่ละกลุ่มโดย Frequency Pump

เมล็ดมะระ  
ก่อนเคลือบ

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM)

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๖๗๐๐ ต่อ ๓๔๔๐ (คุณวิราภณ์) E-mail: viraporn@nstda.or.th

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

·	 ช่วยลดขัน้ตอนในการท�างาน เนือ่งจาก

เครื่องเคลือบดังกล่าวสามารถท�าได้ ๒ 

หน้าท่ีในขัน้ตอนเดยีว

·	การเคลือบมีความสม�่าเสมอ เมล็ดที่

เคลือบมีความสะอาด และมีความช้ืน

ตามมาตรฐาน
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สนใจสอบถำมข้อมูล: 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม (ITAP)

โทรศัพท์: ๐๘๓-๒๙๘-๓๓๖๕ (ดร.ณัฐกา สิงหวิลัย) E-mail: eva@nstda.or.th

ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟได้รับ

ความนิยมและมีการขยายตัวอย่างมาก 

ท�าให้เกิดโรงคั่วเมล็ดกาแฟตามมามากขึ้น 

แต่ในกระบวนการคั่วกาแฟนั้นท�าให้เกิด

ควันพิษ และฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อ    

ผู้อาศัยใกล้เคียง และวิธีการแก้ไขปัญหา    

ในปัจจุบันพบว่า ยังมีควันและไม่สามารถ

ก�าจัดกลิ่นได้หมด และมีปัญหาน�้าเสียเกิด

ขึ้นตามมา ดังน้ันจึงมีการพัฒนาระบบ

เครือ่งเผาควนัคัว่กาแฟท�างานแบบอัตโนมติั 

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ธุรกิจเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม และยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยสู่ระดับสากล

    กำรพัฒนำระบบเครื่องเผำควันคั่วกำแฟท�ำงำนแบบอัตโนมัติ

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

·	 ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ: สร้างธรุกจิทีเ่ป็นมติร

กับสิง่แวดล้อมและอยูร่่วมกบัชุมชนได้อย่างยัง่ยนื 

โดยการลดมลพิษทางอากาศและน�้าเสียให้กับ

ธุรกิจโรงคั่วกาแฟด้วยงานวิจัย 

·	 ประโยชน์ต่อสงัคม: เมือ่ธรุกจิกาแฟเตบิโตกจ็ะส่ง

ผลต่อเนื่องถึงการจ้างงานเกษตรกรไร่กาแฟที่    

เพิม่ข้ึน คณุภาพชวีติของชมุชนและเกษตรกรดข้ึีน
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   น�้ำยำตรวจวิเครำะห์ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในซีรั่มและน�้ำนมโค

นักวิจยัไบโอเทคได้ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีทีมี่ความจ�าเพาะเจาะจงสงูต่อ

ฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน และไม่ท�าปฏิกิริยาข้ามต่อสเตียรอยด์ฮอร์โมนชนิดอื่นๆ 

รวมทัง้พฒันาวธิ ีcompetitive ELISA ทีม่ปีระสทิธภิาพในการตรวจวเิคราะห์ปรมิาณ

โปรเจสเตอโรนในซีรั่มและน�้านมของโค เพื่อยืนยันการตั้งท้องของแม่โคที่ได้รับการ

ผสมเทยีม รวมถงึการตดิตามการท�างานของรงัไข่ เป็นต้น ซึง่โมโนโคลนอลแอนติบอดี

ที่มีความจ�าเพาะ และวิธีการตรวจที่ไบโอเทคพัฒนาขึ้นนี้มีความแม่นย�าและได้ผล

วิเคราะห์เร็ว ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

น�า้ยาตรวจวเิคราะห์ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในซรีัม่และน�า้นมโค สามารถ

ช่วยยืนยันการตั้งท้องของแม่โค และสามารถขยายพันธุ์โคได้ไวขึ้น

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๖๗๐๐ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ) E-mail: bbd@biotec.or.th

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี80



สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิฝา่ยบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM)

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๖๗๐๐ ต่อ ๓๔๕๐ (คุณสุนทรีย์) E-mail: soontaree@nstda.or.th

    หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

(MTEC) ได้พัฒนาวิธีการรักษาสภาพ   

น�้ายางยุคใหม่ เพื่อการผลิตน�้ายางข้น     

โดยการใช้สาร TAPS (Thai Advanced 

Preservative System) แทนแอมโมเนีย

ในการ รักษาสภาพน�้ ายางสดและ          

น�า้ยางข้น ท�าให้ได้น�า้ยางข้นทีม่คีณุภาพ            
น�้ายางสดที่ใช้สาร TAPS

น�้ายางสดที่ไม่ใช้สาร TAPS 

(จับตัวกันเป็นก้อน บูดเน่า      

มีกลิ่นเหม็น)

   สำรรักษำสภำพน�้ำยำงยุคใหม่ (TAPS)

มีความปลอดภัย ต่อสิ่งมีชีวิต และเป็นมิตรต่อ          

สิ่งแวดล้อม

ระบบ TAPS ใช้ประโยชน์ต้ังแต่ต้นน�า้ คือ การ

รกัษาสภาพน�า้ยางสด กลางน�า้ คือ การน�าน�า้ยางสด

ไปผลิตน�้ายางข้น หรือยางแผ่น ยางแท่ง และปลาย

น�้า คือ การน�าน�้ายางข้นไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 

ครอบคลุมตั้งแต ่ เกษตรกรยางพาราไปจนถึง        

ภาคอุตสาหกรรม และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากน�้ายาง

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

·	 น�า้ยางข้นไม่มกีลิน่ และไม่ก่อให้เกดิมลภาวะกากตะกอนขีแ้ป้งน้อย ลดการ

สูญเสียยางและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

·	 ได้ผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่เป็นพิษ และพัฒนาเป็นเกรดพิเศษส�าหรับการผลิต

ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางได้ราคาที่สูงขึ้น
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ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รำบิวเวอเรียควบคุมแมลงศัตรูพืช

เชื้อราบิวเวอเรีย จัดเป็นจุลินทรีย์ปฏิปักษ์กับ

แมลงหลายชนิด เช่น เพลีย้อ่อน เพลีย้แป้ง เพลีย้ไฟ 

เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล แมลงหวี่ขาว ไรแดง และ

หนอนศัตรูพืช หลังการฉีดพ่น สปอร์ของเชื้อรา     

จะเกาะตามล�าตวัของแมลงโดยเฉพาะบรเิวณระยางค์

ต่างๆ เช่น ขาและหนวด และบางส่วนที่ส่วนหัว อก 

และปล้องท้อง ต่อมาจะเกดิการงอกของสปอร์เช้ือรา

เจริญเติบโตและแทงเข้าไปในล�าตัวของแมลงตรง

ช่องเปิดต่างๆ ของแมลง เช่น ท่อปล่อยของเสยี รูหายใจ เป็นต้น เชือ้ราอาจแพร่ทะลุ

ผ่านส่วนที่บอบบางของล�าตัวแมลงเช่น บริเวณรอยต่อของข้อปล้องต่างๆ หลังจาก

เข้าไปภายในล�าตวัแมลง จะมีการสร้างเซลล์ต้นตอเพือ่แพร่กระจายไปยงัส่วนอืน่ของ

ล�าตัว แมลงจะตายตัง้แต่วนัที ่๒ หรอื ๓ และเชือ้ราจะเพ่ิมจ�านวนอย่างรวดเรว็ภายใน

ล�าตัว ตั้งแต่หัวจรดหาง จนแทนที่อวัยวะเกือบทุกอย่างภายในตัวแมลง และเจริญ

ออกมาภายนอกเพื่อเข้าท�าลายแมลงตัวอื่นที่มีชีวิตอยู่ เป็นวงจรชีวิตต่อไป

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

·	 ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

·	 ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต และไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

·	 ไม่เกิดการดือ้ยา ป้องกนัก�าจดัได้ระยะยาว (ถ้ามสีภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม)

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการ Mycology

หน่วยปฏิบัติการ Bioresources Technology  

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๖๗๐๐ ต่อ ๓๒๔๘, ๓๓๗๘
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ผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็นพีวี ควบคุมหนอนกระทู้หอม

ไวรัส เอ็น พี วี เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิด

โรคกับแมลง มีความเฉพาะเจาะจงสูง 

ท�าลายเฉพาะหนอนกระทูห้อม (หรือหนอน

หนังเหนียวหรือหนอนเขียว) ซึ่งเป็นแมลง

ศัตรูพืชส�าคัญ ผ่านการทดสอบแล้วว่า

ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีพิษตกค้างบนพืช และได้รับการแนะน�าให้ใช้ในการผลิตพืชผักปลอดภัยจาก     

สารพิษ เหมาะกับพืชประเภทหอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง แตงโม พืชตระกูล

กะหล�่า ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว พริก กระเจ๊ียบเขียว มะเขือเทศ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง     

ฝักสด ฝ้าย ดาวเรือง เบญจมาศ กุหลาบ กล้วยไม้ เป็นต้น เมื่อหนอนได้รับเชื้อไวรัส

เข้าไปจะตายภายใน ๒-๗ วัน

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

ผลติภณัฑ์ไวรสัเอน็พวีเีป็นการควบคุมศัตรูพชืแบบชีววธิ ีปลอดภยัต่อผูผ้ลติ

และผู้บริโภค

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ    

โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๖๗๐๐ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ)  E-mail: bbd@biotec.or.th
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ENZease เป็นเอนไซม์ทีผ่ลติจากการ

หมักเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรที่มี

กจิกรรมของทัง้เอนไซม์อะไมเลส และเพคติ- 

เนส เป็น “เอนไซม์ดูโอ” ที่สามารถท�างาน

ได้ดีในช่วงพีเอชและอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกัน 

สามารถน�าไปใช้ทดแทนการใช้สารเคมีที่ใช้

ในระบบได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ท�าให้ไม่ส่ง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังช่วยลด

การใช้น�้า ค่าใช้จ่ายในการบ�าบัดน�้าเสีย    

ช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการเตรียมผ้า ลดพลังงานและต้นทุนการผลิตโดยรวม 

ENZease เป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค เอ็มเทค และ ห้างหุ้นส่วน

สามัญนิติบุคคล ธนไพศาล

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย

·	 ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

·	 ลดการใช้น�้า ค่าใช้จ่ายในการบ�าบัดน�้าเสีย 

·	 ลดพลังงานและต้นทุนการผลิตโดยรวม

สนใจสอบถำมข้อมูล:  

ENZease: เอนไซม์ดูโอส�ำหรับกำรลอกแป้งและก�ำจัดสิ่งสกปรกบนผ้ำฝ้ำย

แบบขั้นตอนเดียว

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๖๗๐๐ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ)   E-mail: bbd@biotec.or.th

ตามรอยพ่อ: วิถีพอเพียงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี84



ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

    ระบบแนะน�ำส�ำรับอำหำรกลำงวันส�ำหรับโรงเรียน (Thai School Lunch)

การจัดส�ารับอาหารกลางวันโรงเรียนมิได้มีเป้าหมายเพียงการจัดให้บริการ

อาหารให้ครบคนครบวันเท่านั้น แต่ยังต้องจัดอาหารให้มีคุณภาพที่เหมาะสม         

ตามแต่ละวยัตัง้แต่ชัน้อนุบาลถงึมธัยม ซึง่แต่ละช่วงอายจุะมีความต้องการสารอาหาร

แตกต่างกัน การขาดสารอาหารที่ส�าคัญในวัยเรียนเป็นสาเหตุให้โตช้า เจ็บป่วยบ่อย 

ความสามารถในการเรยีนรูช้้า เพือ่ลดปัญหาภาวะทพุโภชนาการในเดก็ รฐับาลจงึได้

มกีารจดัตัง้โครงการอาหารกลางวนั โดยสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสรมิให้เดก็ไทย

ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม 

ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ(เนคเทค) พฒันาระบบ

แนะน�าอาหารส�าหรบัโรงเรียนแบบอตัโนมตั ิ(Thai School Lunch) ร่วมกบัสถาบนั

โภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยประยกุต์ใช้กระบวนการการถ่ายทอดพนัธุกรรม

ของยีนโดยธรรมชาติของเทคนิค genetic algorithm เพื่อแก้ปัญหาโปรแกรมเดิม

ของสถาบนัฯ ประโยชน์หลกันอกเหนอืจากลดขัน้ตอนการคดัเลอืกอาหารเพือ่น�ามา

จัดส�ารับแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเลือกส�ารับอาหารที่ระบบออกแบบให้ ใน ๒ รูปแบบ

คือ เลือกแนะน�าท้ังส�ารับหรือแนะน�าอาหารเพิ่มในส�ารับท่ีผู้ใช้งานคิดเองเพื่อให้มี

คณุค่าทางโภชนาการตามเกณฑ์และตรงเง่ือนไข สามารถใช้งานออนไลน์ ผูด้แูลระบบ

จึงแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลอาหารได้ตลอด นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนจัดการ
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อ้างอิงภาพ : http://www.thaihealth.or.th/, www.sizethailand.org/lunch/

ส�ารับอาหารกลางวันล่วงหน้าและ  

เผยแพร่ส�ารับอาหารต่างๆ ที่ได้จัดไว้

แล้วให้โรงเรียนอื่นๆ น�าไปปรับใช้ได้ 

เป ็นการส ่งเสริมให ้ ทุกโรงเ รียน          

จัดอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียนได้

อย่างมคีณุภาพ ทัง้น้ีระบบฯ สามารถ

ค�านวณปริมาณสารอาหารและคะแนนคุณภาพส�ารับท่ีสร้างใหม่ ค�านวณวัตถุดิบ      

ที่ต้องซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนของแต่ละโรงเรียน และสรุปรายงานงบประมาณ       

ที่แต่ละโรงเรียนใช้ต่อหัวต่อวัน โดยปรับราคาวัตถุดิบให้ตรงกับต้นทุนในแต่ละพื้นที่ 

ท�าให้ประหยัดงบประมาณ เวลา มีรายงานในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานจัดส่งให้      

หน่วยงานต้นสังกัดอีกด้วย

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย  

·	โรงเรียนประถมศกึษาในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

และส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาทัง้ ๑๘๓ เขตท่ัวประเทศ รวมถึง

โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใส ซ่ึงจัดโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ปัจจุบันมีโรงเรียนท่ัวประเทศ       

ใช้งานกว่า ๓๕,๐๐๐ โรงเรียน

·	สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนโดยสามารถเตรียมวัตถุดิบส�าหรับปรุง

อาหารที่พอดีตามหลักโภชนาการ และท�าให้นักเรียนได้อาหารที่มีคุณภาพ   

เหมาะสมกับช่วงวัยภายในราคาที่ประหยัด เหมาะสม

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐ ต่อ ๒๓๓๙ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  

E-mail:  business@nectec.or.th
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    ระบบแปลภำษำด้วยคอมพิวเตอร์: เล็กซิตรอน (Lexitron)

การพฒันาเศรษฐกจิเพ่ือให้ทนัต่อการ
แข่งขันนั้น จ�าเป็นต้องสร้างรากฐานของ
เศรษฐกจิสงัคมฐานความรูใ้ห้ดก่ีอน เลก็ซ-ิ
ตรอน (Lexitron) ได้ก�าเนดิขึน้ในระยะแรก 
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพือ่พฒันา
ข้อมลูพจนานกุรมโดยมหีลกัการจากการน�า
ข้อความที่มีการใช้งานจริงมาเป็นตัวต้ังต้น
ในการพฒันาพจนานกุรมแบบองักฤษ-ไทย 
และไทย-อังกฤษ จากนั้นมีการเผยแพร่ ทั้ง
ข้อมลูและโปรแกรมประยกุต์ทัง้ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เป็นวงกว้าง  ในยคุ
ถดัมา ได้มกีารน�าองค์ความรูจ้ากการพฒันาเลก็ซติรอนมาต่อยอด เพือ่สร้างรากฐาน
ในการสะสมฐานความรู้ให้ขยายไปวงกว้างยิ่งขึ้น ได้แก่ การน�าแพลตฟอร์มไปขยาย
ในการพัฒนาพจนานุกรมต่างๆ ได้แก่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ (“ราชบณัฑติยฯ โมไบล์” และแอปพลเิคชนั “อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร” 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ช่วยให้คนไทยใช้ภาษาไทยได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว พร้อมให้
ดาวน์โหลดวนัน้ีในระบบ iOS Version 7, iOS Version 8, Android และ Windows 

Mobile) รวมถึงพจนานุกรม
เฉพาะทางต่างๆ เช่น ศัพท์
แฟช่ัน ศัพท์หม่อนไหม ศัพท์
ล�าไย และศัพท์พุทธศาสนา 
เป็นต้น ท้ังในรูปแบบออนไลน์ 
ออฟไลน์ และบนมือถือ ซึ่ง
ขยายผลไปถึงการรองรับใน
ส่วนของผูพ้กิารทางสายตาด้วย  
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ในอนาคตสามารถขยายการ
สร้างความร่วมมอืกบัเครอืข่ายมาก
ยิ่งข้ึน เพ่ือสร้างรากฐานความรู ้
ต่างๆ ให้เป็นพจนานุกรมที่บุคคล
ทั่วไปสามารถน�าไปใช้อ้างอิงและ
ต่อยอดได้ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน
การเพิม่ความสามารถของบคุลากร
และสร้างขดีความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศ

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย  

การสร้างแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้แก่ประชาชนและสื่อสารมวลชนต่างๆ ได้ใช้
ภาษาที่สะกดในความหมายที่ถูกต้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐ ต่อ ๒๓๓๙ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  

E-mail:  business@nectec.or.th
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    เลนส์มิวอำย (MuEye)

กล้องจุลทรรศน์ ถือเป็นเครื่องมือ

พื้นฐานส�าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู ้ 

ทางด้านวทิยาศาสตร์ เพือ่ศกึษารายละเอยีด 

ของสิง่ของเล็กๆ กล้องแต่ละประเภทนัน้

มีราคาสูง ส่วนใหญ่จะถูกใช้งานเฉพาะ

ในโรง เรี ยน หรือ ใช ้ ในระดับภาค

อุตสาหกรรม ส�าหรับการใช้ในโรงเรียน

นักเรียนจะต้องแบ่งกันใช้อุปกรณ์ซ่ึงมี

จ� า น วนจ� า กั ด  หาก ใช ้ ง านระดั บ

อตุสาหกรรม ในการใช้งานส่วนใหญ่ต้อง

ติดกล้องถ่ายภาพเพิ่มท�าให้ราคาเพ่ิม    

สูงขึ้น อีกทั้งกล้องจุลทรรศน์ไม่ได้ถูก

ออกแบบมาเพือ่การพกพา หรือ เชือ่มต่อ

กับอุปกรณ์ถ่ายภาพ จึงท�าให้ไม่สะดวก

ต่อการพกพาเพื่อการค้นคว้าและการ

แบ่งปันข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้วิจัย

พัฒนานวัตกรรม “เลนส์มิวอาย” และ“ฐานรองรับวัตถุแบบประกอบด้วยตัวเอง 

Do-It-Yourself (DIY)” ขึน้ เพือ่ช่วยเพิม่ความสามารถให้กบักล้องทีต่ดิมากบัอปุกรณ์

พกพาอย่างแทปเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ ใช้เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา บันทึก

ภาพวัตถุ สิ่งมีชีวิต ขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น และเมื่อน�ามารวมเข้ากับคุณสมบัติอื่นของ

อปุกรณ์พกพา เช่น เชือ่มต่อกบัเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็และความสามารถในการเขยีน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม จะช่วยให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลท่ีได้ เกิดการเรียนรู้

ระหว่างกัน และเกิดการพัฒนาแอพลิเคชั่นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ ปัจจุบันมีการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัท บริษัท มิวไอเซต จ�ากัด ไปผลิตเพื่อจ�าหน่ายในราคา

ประหยัด 
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ประโยชน์ของผลงำนวิจัย  

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลภาพ วัตถุ สิ่งมีชีวิต 

ขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ในราคาประหยัด

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐ ต่อ ๒๓๓๙ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  

E-mail:  business@nectec.or.th
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    โครงกำรแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ 

เกดิขึน้โดยศูนย์เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนกิส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)       

มีเป ้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและ      

ขีดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) แก่ครูและ

นักเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ

เสรมิสรา้งโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ใหไ้ด้

รับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน

ทางด้านไอที รวมทั้งพัฒนาทักษะความ

สามารถด้านไอทนี�าไปสูก่ารสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชพีแก่บคุลากรทีส่นใจ 

นอกจากน้ันยังส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น     

หน่วยงานราชการในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) ส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพ และบริษัทเอกชน หรืออื่นๆ 

ได้น�าไอทีไปใช้ในการด�าเนินงานและพัฒนาการท�างานให้มีความก้าวหน้าทัดเทียม

หน่วยงานในจงัหวดัอืน่ๆ ภายใต้หลกัการท�างาน “สร้างคน สร้างงาน สร้างเครอืข่าย” 

โดยเป้าหมาย/ผลงานหลักของโครงการ ดังนี้

·	 เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ แก่ครู

และนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการตอบสนองต่อ

ความต้องการบคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถด้านไอทีในภาคเหนอื รวมท้ัง 

รองรับการพัฒนาหน่วยงานที่ใช้องค์ความรู้ด้านไอทีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

·	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความรู ้        

ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยซ่ึีงเป็นรากฐานท่ีส�าคญัยิง่ 

ต่อการพัฒนาประเทศ
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·	 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลของเยาวชนไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มคน ๒ วัฒนธรรม (ไทย-ญี่ปุ่น) ผ่าน

สื่อการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 ที่ผ่านมา โครงการฯ สามารถสร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชนคิดเป็นมูลค่ากว่า ๖๐ ล้าน

บาท พัฒนานักเรยีนมากกว่า ๔๐๐ คนพฒันา

โปรแกรมเมอร์ประมาณ ๑๕๐ คน และมี   

เครือข่ายมากกว่า ๘๐ หน่วยงาน จากผลงาน

อนัเป็นทีป่ระจกัษ์ ท�าให้โครงการแม่ฮ่องสอน

ไอทีวัลเลย์ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการ

ดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจ�า

ปี ๒๕๕๗

ประโยชน์ของผลงำนวิจัย  

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ไอที) แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่

สนใจสอบถำมข้อมูล: 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

โทรศัพท์: ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐ ต่อ ๒๓๓๙ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  

E-mail:  business@nectec.or.th
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