
คู�มือเยี่ยมชม
ห�องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

www.nstda.or.th 



02
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เป็นหน่วยง�นในกำ�กับของกระทรวง
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2534 อยูภ่�ยใตก้�รกำ�กบัดแูลของคณะกรรมก�รพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(กวทช.)

สวทช. มุ่งสร้�งเสริมก�รวิจัย พัฒน� ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนส�ม�รถถ่�ยทอดไปสู่ก�ร
ใช้ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้�นก�รพัฒน�ก� ลังคน (HRD) และโครงสร้�งพื้นฐ�น (INFRA) ด้�น 
ว และ ท ที่จำ�เป็น เพื่อสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน โดยจัดให้มี
ระบบบริห�รจัดก�รภ�ยในท่ีมีประสิทธิภ�พเพ่ือสนับสนุนก�รด� เนินง�นทุกส่วน ซ่ึง สวทช. ได้ด�เนินง�น 
ผ่�นก�รท�ง�นร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (BIOTEC)
มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา การสร้างความพร้อม

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน การพฒันากำาลงัคน และการสรา้งความตระหนกัดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ

ต่อสังคม โดยมีนโยบายมุ่งสนับสนุนและผลักดันให้มีการนำาองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย ในสาขาอาหารและเกษตร ยาและเวชภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

โดยมีกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นเพื่อรองรับ 

กับความต้องการของภาคเอกชน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ (MTEC)
มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ มีการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และความชำานาญทางด้าน 

วสัดศุาสตร ์เทคโนโลยวีสัด ุและองคค์วามรูอ้ืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กดิผลกระทบเชงิบวกอยา่ง

เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชน นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแห่งชาติ ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 

ทัง้ในสว่นของขอ้มลู ขา่วสาร ตลอดจนบคุลากรผูเ้ชีย่วชาญ โดยทำาหนา้ทีป่ระสานและสนบัสนนุ

การวิจัยและพัฒนาระหว่างนักวิจัยของศูนย์ฯ และนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจน 

ผู้ใช้เทคโนโลยีในกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการให้บริการทางวิชาการ  

รวมทั้งการจัดฝึกอบรม การวิเคราะห์ทดสอบ และการแก้ปัญหาทางภาคการผลิต

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (NECTEC)
มุง่พฒันางานดา้นอเิลก็ทรอนกิสแ์ละเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์โดยสรา้งเสรมิการวจิยัและพฒันา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำาเนินกิจกรรม

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ได ้

ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (NANOTEC)
มุ่งพัฒนางานวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของการสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนา การพัฒนาศักยภาพและกำาลังคนด้านนาโนเทคโนโลยี  การเผยแพร่และการถ่ายทอด

ความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นนาโนเทคโนโลยสีูภ่าคธรุกจิและประชาชน อกีทัง้กำาหนดทศิทางงาน

วจิยั การผลกัดนันโยบายและกลยทุธด์า้นนาโนศาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลยขีองประเทศใหเ้ปน็

รูปธรรมและยั่งยืน

ศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี (TMC)
มุง่ใหค้วามชว่ยเหลอืนกัวจิยัและบรษิทัตา่งๆ ในการนำาผลงานการคน้พบและเทคโนโลยตีา่งๆ 

มาใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์โดยมรีะบบการบรหิารจดัการเทคโนโลยแีบบครบวงจร ประกอบ

ด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลประโยชน์เชิง

พาณิชย์ การส่งเสริม สนับสนุน และบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

สวทช. ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อ 

เชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำางานกันอย่างใกล้ชิด และเข้าถึงความต้องการของทั้ง 

ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ 

อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สิ่งทอ การประมง และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น

ผู้คิดค้นเทคโนโลยี เกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ

ของอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกได้
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คู�มือเยี่ยมชม

ห�องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

เทคโนโลยีสํําหรับอุตสาหกรรมอาหารและ 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

 5 มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการประยุกต์ใช้เชื้อ

จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมอาหารหมักสำาหรับคนและสัตว์ 

โปรไบโอติก รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุนการ

ประเมนิความเสีย่งเชงิปรมิาณเพือ่การกำาหนดเกณฑค์วบคมุความปลอดภยั

ในอาหารตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดปลายทางการผลิต กำาหนดแนวทางและ

พฒันาวธิกีารลดความเสีย่งโดยเนน้การปนเปือ้นจลุนิทรยีก์อ่โรคในผลติภณัฑ์

อาหารทีเ่ปน็สนิคา้สง่ออกทีส่ำาคญัของประเทศไทย นอกจากนีย้งัมุง่เนน้การ

ศกึษาทางดา้นโปรตนีอาหาร และการสรา้งองคค์วามรูก้ารเปลีย่นแปลงสมบตัิ

หน้าที่ของโปรตีนอาหาร โดยเน้นเนื้อสัตว์และการพัฒนาสารเติมแต่ง

ประเภทโปรตีน

ห�องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 

Food Biotechnology  
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

113  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 6700  โทรสาร 02 564 6701 

เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th

FOOD
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สํํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

นาโนเทคโนโลยี เพื่อการตรวจวิเคราะห์สํําหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร

 5 มุ่งวิจัยและพัฒนาการตรวจวัดเชิงโมเลกุลโดยใช้วัสดุนาโนและวัสดุ 

ไฮบริดนาโน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัด มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย

ทางโภชนาการและสิง่แวดลอ้ม และมเีปา้หมายในการนำาไปใชต้รวจวเิคราะห์

ไอออนโมเลกุลเคมี และชีวโมเลกุล อันได้แก่ โลหะหนักและเชื้อก่อโรคใน

อาหาร ความเชีย่วชาญและความสนใจดา้นเทคนคิของกลุม่ ไดแ้ก ่การตรวจ

วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางแสง ทั้งการมองเห็นด้วยตาเปล่าและการเรืองแสง 

เทคนิคไฟฟ้าเคมี เทคโนโลยีการเลียนแบบความสามารถในการจดจำาและ

แยกแยะของมนุษย์

ห�องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน 

Integrated Nanosystem  
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

130  อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 7100  โทรสาร 02 564 6985 

เว็บไซต์ http://www.nanotec.or.th

FOOD
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คู�มือเยี่ยมชม

ห�องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

เทคโนโลยีโพลิเมอร์สํําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 5 ศาสตรด์า้นฟสิกิสโ์พลเิมอร ์เปน็การศกึษาพืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตรก์ายภาพของ

โพลิเมอร์และสารโมเลกุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโครงรูปของสายโซ่โพลิเมอร์ (chain 

conformations) พลวัตของโมเลกุล จลนศาสตร์ของปฏิกิริยา สมบัติเชิงกลและวิสโค

อลิาสตกิ สมบตัเิชงิไฟฟา้และเพยีโซอเิลก็ทรคิ ตลอดจนปรากฏการณร์ะหวา่งผวิสมัผสั 

(interface phenomenon) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์มีภารกิจหลักในการดำาเนิน

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในด้าน

วทิยาศาสตรเ์ชงิกายภาพของโพลเิมอรแ์ละสารอนิทรยีโ์มเลกลุใหญ ่เพือ่สง่เสรมิการ

พฒันาเทคโนโลยวีสัดเุฉพาะทางของทัง้ภาครฐัและเอกชน นอกจากนีย้งัมุง่เนน้ให ้มี

ความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสถานศึกษา มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน  

ตลอดจนการรับจ้างวิจัยและการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 

อีกด้วย

ห�องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร ์

Polymer Physics  
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

114  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 6500  โทรสาร 02 564 6501-5 

เว็บไซต์ http://www.mtec.or.th

FOOD



06
สํํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

เซนเซอร์การเกษตรนานาชนิดที่ผลิตโดยคนไทย พร�อม
สาธิตการใช�งานจริง อาทิเช�น สถานีวัดอากาศ ระบบ 
น ้ ํําหยดท่ีใช�ในการเกษตร ระบบติดตามและควบคุม
อุณหภูมิพร�อมสัญญาณเตือน  เซนเซอร์วัดค�า pH 
เป็นต�น

 5 การเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รวมถึง 

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด เป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นที่จะต้องมีการ

เฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง เนคเทคได้พัฒนาระบบและเซนเซอร์วัดสภาพ

แวดล้อมต่างๆ อาทิเช่น สถานีวัดอากาศ ระบบน้ำาหยดที่ใช้ในการเกษตร 

ระบบติดตามและควบคุมอุณหภูมิพร้อมสัญญาณเตือน เซนเซอร์วัดค่า pH  

เป็นต้น เพื่อใช้งานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรของประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์

Thailand Microelectronics Center
ห�องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

Embedded System Technology Laboratory 

สนใจติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

112  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 
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คู�มือเยี่ยมชม

ห�องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

เทคนิคการนํําภาพถ่าย วิดีโอ X-ray มาวิเคราะห์
ประมวลผลเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร การแพทย์ 
จราจร และชมการสาธิตวิธีการแปลงข�อความใน
หนังสือเป็นไฟล์ text โดยไม�ต�องพิมพ์ใหม�

 5 เป็นโปรแกรมที่นำาเอาเทคโนโลยีทางการประมวลผลภาพมาใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลภาพต่างๆ ที่ได้มาจากกล้องถ่ายภาพ วิดีโอ CCTV X-ray 

อาทิเช่น การตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด การวัดขนาดอาหารสัตว์ชนิด

เม็ด การนำาภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพการจราจรบนท้องถนนมา

ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณรถ อัตราเร็วเฉลี่ย ประเภทรถ เลขป้าย

ทะเบยีนรถ หรอืนำาขอ้มลูภาพสามมติจิากเครือ่ง X-ray มาแสดงภาพตดัขวาง

ในมุมต่างๆ เพื่อช่วยวางแผนการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมหรือจัดฟัน หรือแม้

กระทั่งการรู้จำาตัวอักษรไทย แล้วแปลงจากภาพเป็น Text ได้อีกด้วย

ห�องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ 

Image technology  
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

112  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 
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สํํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคพืช สัตว์ และ 
เชื้อก�อโรคในอาหาร

 5 มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี  

การวิเคราะห์ทาง Immunoassay ให้มีความจำาเพาะต่อไวรัสโรคพืชและมี

ความไวสูง เพื่อใช้ในการตรวจตัวอย่างที่เป็นโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยร่วมวิจัยกับหน่วยปฏิบัติการอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกในการผลิต 

โมโนโคลนอลแอนติบอดี เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยและการถ่ายทอด

เทคโนโลยี

ห�องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอด ี

Monoclonal Antibody Production 
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

113  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 
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คู�มือเยี่ยมชม

ห�องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

เทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดล�อมเพื่อการคัดพันธุ์
และการปรับปรุงพันธุ์พืชด�วยเทคโนโลยีชีวภาพ

 5 มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกการควบคุมแรงดัน

น้ำาในเซลลพ์ชื (Osmotic Potential) เพือ่ควบคมุกลไกการทนเคม็ ทนแลง้ของ

ข้าวหอม การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมบริสุทธิ์ที่ทนเค็ม ทนแล้ง การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำามันให้ตรงตามสายพันธุ์ที่ต้องการได้

อย่างรวดเร็วในระบบ Bioreactor รวมถึงศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

ภายใต้ภาวะที่มีการควบคุมสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยร่วมกับ 

ภาคเอกชนในการคัดพันธุ์และทดสอบสายพันธุ์อ้อยเศรษฐกิจทนเค็ม

ห�องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด�านพืช 

Plant Physiology and Biochemistry 
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

113  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
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สํํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

เทคโนโลยี และ บริการเพื่ออุตสาหกรรมเลี้ยงกุ�ง
 5 จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการจัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาของนักวิจัยเพื่อ 

ชว่ยเหลอือตุสาหกรรมกุง้ เปา้หมายหลกัของหนว่ยฯ คอื การสง่เสรมิงานวจิยัทางดา้นเทคโนโลยี

ชีวภาพกุ้งและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์โดยการทำางานร่วมกัน

อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานวิจัยต่างๆ ในการผลักดันงานวิจัยไปสู่ตลาด ซึ่งการผลักดันผลิตภัณฑ์

ใหไ้ปสูต่ลาดสากลนีไ้มเ่พยีงแตจ่ะเกดิประโยชนก์บันกัวจิยัเทา่นัน้ยงัทำาใหห้นว่ยฯ เปน็ทีรู่จ้กัของ

อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งในเรื่องของความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

 5 งานบริการของหน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการด้าน PCR

2. จำาหน่ายชุดตรวจไวรัสในกุ้ง

3. การรับจ้างวิจัย

4. รบัจดัฝกึอบรมเกีย่วกบัการตรวจโรคกุง้ ดว้ยเทคนคิ PCR, Real-time PCR และ Speedy PCR

หน�วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ�ง 

Shrimp Biotechnology  
Business Unit

สนใจติดต่อ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

113  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 
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คู�มือเยี่ยมชม

ห�องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

นาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล�อม
 5 หอ้งปฏบิตักิารโครงสรา้งนาโนไฮบรดิและนาโนคอมพอสทิ มุง่เนน้งานวจิยัเพือ่พฒันาวสัดุ

นาโนไฮบริดเชิงฟังก์ชันด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าบนพื้นฐานของ core technology ทั้ง 3 

ด้าน คือ การสังเคราะห์และการขึ้นรูปสารประกอบนาโนคอมพอสิท การปรับปรุงพื้นผิวด้วย

เทคโนโลยีการเคลือบ การดัดแปลงของหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบ และการศึกษาลักษณะ

สมบัติของวัสดุนาโน และ Applied technology คือ Photocatalysis Adsorption/Desorption 

Magnetization Filtration และRedox process  ซึง่เปน็การตอบโจทยใ์นงานทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่สง่เสรมิคณุภาพชวีติของประชากรใหม้คีวามปลอดภยัเพิม่ขึน้จากสารพษิตา่งๆ ทีป่นเปือ้น

ในสิ่งแวดล้อม และยังช่วยป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้

ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงปริมาณน้ำาสะอาดที่เพียงพอต่อความต้องการได้มากขึ้น นอกจากนี้ 

ห้องปฏิบัติการฯ ยังให้ความสนใจพัฒนาด้านการเกษตร กล่าวคือ มีการใช้นาโนเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาปุ๋ยละลายช้า สำาหรับพืชเศรษฐกิจ เช่น  ข้าว กล้วยไม้ และอ้อย เป็นต้น

ห�องปฏิบัติการโครงสร�างนาโนไฮบริดและนาโนคอมพอสิท 

Hybrid Nanostructure and  
Nanocomposite Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

130  อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
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สํํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

นาโนเทคโนโลยี เพ่ือลดค�าใช�จ�ายในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต�อเน่ือง
 5 ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา มุ่งศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์  

(Heterogeneous Catalysts) เพื่อเป็นทางเลือกในการทำาปฏิกิริยาทรานเอสเตอร์ริฟิเคชั่น  

(Transesterification) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง ตัวเร่งปฏิกิริยา 

ชนดินีส้ามารถนำากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้ลดการสญูเสยีตวัเรง่ปฏกิริยิาโดยไมจ่ำาเปน็ และยงัหลกีเลีย่งปญัหา

น้ำาเสียที่ เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อม และพัฒนาวัสดุนาโน 

และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีคุณสมบัติพิเศษในด้านการเร่งปฏิกิริยา การดูดซับ และการเป็นตัวค้ำาจุน  

เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานอื่นๆ เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างแบบสปินเนลออกไซด์ เพื่อใช้ 

เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตพลังงานไฮโดรเจนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดอีกด้วย นอกจากการพัฒนา 

ตัวเร่งปฏิกิริยาแล้ว ห้องปฏิบัติการยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการแยกของแข็งออกจากของเหลว 

หรือแยกของเหลวออกจากของเหลวอีกชนิดหนึ่ง เช่น เทคโนโลยีไฮโดรไซโคลน ซึ่งสามารถนำามา

ประยุกต์ใช้ในการแยกกากน้ำามันปาล์มดิบให้มีความสะอาดมากขึ้นด้วย

ห�องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร�งปฏิกิริยา 

Nanomaterials for Energy and  
Catalysis Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

130  อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
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คู�มือเยี่ยมชม

ห�องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบ  
การวิเคราะห์ การทํําต�นแบบ การผลิต และ 
การตรวจสอบคุณภาพ

 5 การแขง่ขนัทีร่นุแรงในภาคอตุสาหกรรมและการบงัคบัใชม้าตรการตา่งๆ 

กับผู้ผลิต ทำาให้ผู้ผลิตต้องปรับปรุงกระบวนการออกแบบและการผลิตของ

ตนเองใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ การใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบจึงได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการ

ผลิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถช่วยในการออกแบบและการผลิตได้

รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำามากขึ้น นับตั้งแต่การออกแบบ การวิเคราะห์  

การทำาต้นแบบ การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ อย่างไรก็ตามการใช้

คอมพวิเตอรช์ว่ยในการออกแบบในอตุสาหกรรมการผลติยงัมคีอ่นขา้งนอ้ย

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม SMEs

ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช�วยในการออกแบบ 

CAD/CAE  
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

114  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 6500  โทรสาร 02 564 6501-5 

เว็บไซต์ http://www.mtec.or.th

ELECTRONICS
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สํํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

นาโนเทคโนโลยี ส�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีขนาดเล็ก
 5 มุง่เนน้การออกแบบและสงัเคราะหโ์พลเิมอรแ์ละสารอนิทรยีข์นาดเลก็กึง่ตวันำาไฟฟา้ 

ซึ่งปัจจุบันนิยมนำามาใช้แทนสารกึ่งตัวนำาแบบดั้งเดิมที่มีราคาสูง ความโดดเด่นของสาร

กึง่ตวันำาเหลา่นีค้อืสมบตัคิวามเปน็พลาสตกิ นัน่คอื ความออ่นตวั ยดืหยุน่ ความทนทาน 

และความสามารถในการขึน้รปูดว้ยวธิกีารทีไ่มยุ่ง่ยาก เชน่ การพมิพด์ว้ยระบบหมกึพมิพ ์

หรือการพิมพ์สกรีน นอกจากนี้ โพลิเมอร์กึ่งตัวนำายังสามารถเตรียมเป็นฟิล์มบาง ซึ่ง

สามารถควบคมุใหม้คีวามหนาเพยีงหนึง่โมเลกลุ โดยมลีกัษณะความเปน็เนือ้เดยีวกนัสงู 

มคีวามเปน็ระเบยีบ โมเลกลุไมซ่อ้นเกยกนัหรอืหา่งกนัจนเกนิไป นอกจากนัน้ยงัสามารถ

เตรียมให้เป็นฟิล์มบางแบบหลายชั้นได้ ด้วยคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ทำาให้โพลิเมอร์กึ่ง

ตัวนำาสามารถนำาไปประยุกต์ตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ละเอียดอ่อนได้หลากหลาย 

เช่น เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์วินิจฉัยในทางการแพทย์ เซลล์แสง

อาทิตย์ หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กมาก เป็นต้น

ห�องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร�างพื้นผิว 

Functional Nanomaterials and  
Interfaces Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

130  อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 7100  โทรสาร 02 564 6985 

เว็บไซต์ http://www.nanotec.or.th

ELECTRONICS
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คู�มือเยี่ยมชม

ห�องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

ระบบลงทะเบียนอัจฉริยะ(Intelligent Registration System)ที่สามารถ
ใช�ระบตุวัตนของผู�เข�าประชมุสมัมนาหรอืเยีย่มชมบธูนทิรรศการ แสดงหวัข�อ
ประชุม ที่ว�างในห�องประชุม Lucky Draw ฯลฯ ได�โดยอัตโนมัติ ถูกต�อง 
รวดเร็ว และประหยัด

 5 ระบบลงทะเบียนอัจฉริยะ เป็นระบบลงทะเบียนสำาหรับงานประชุมวิชาการ งานประชุมสัมมนา หรือ

งานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลงานต่างๆ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อ

สำารองทีน่ัง่การประชมุลว่งหนา้ผา่นทางเวบ็ไซตไ์ด ้และใชห้ลกัการทำางานของอารเ์อฟไอดทีีม่กีารตรวจจบั

ที่รวดเร็ว และแม่นยำา ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมงานในแต่ละหัวข้อการประชุม รวมถึงผู้ให้ความสนใจเข้า

เยี่ยมชมในแต่ละบูธของผู้แสดงผลงาน ซึ่งสามารถช่วยลดการเสียเวลาและทรัพยากรในการลงชื่อใน

กระดาษ ดังเช่นระบบการลงทะเบียนแบบเก่า

 5 ระบบลงทะเบียนอัจฉริยะ แบ่งการทำางานออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้

 ส่วนที่ 1: การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

 ส่วนที่ 2: การเก็บข้อมูลการเข้า-ออกห้องประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม

 ส่วนที่ 3: การเก็บข้อมูลผู้ที่ให้ความสนใจกับบูธแสดงผลงาน

 ส่วนที่ 4: โปรแกรมเสริมต่างๆ เช่น การสุ่มรายชื่อผู้โชคดี

หน�วยวิจัยเทคโนโลยีไร�สายข�อมูลความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล�อม 

Wireless Information Security and 
Eco-Electronics Research Unit  

สนใจติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

112  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 6900  โทรสาร 02 564 6901-3 

เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th

ELECTRONICS
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สํํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

การน�กราฟีนมาท�เป็นข้ัวไฟฟ้าแบบใช�แล�วท้ิงส�หรับตรวจวัดสารปนเป้ือน
อะฟลาทอกซินให�ได�เซ็นเซอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและความไวสูง ให�ผลการตรวจ
วัดท่ีรวดเร็ว ราคาถูกและผลิตได�รวดเร็ว โดยใช�เทคโนโลยีการพิมพ์แบบไฮบริดจ์ 
ร�วมกับเทคนิคแลมป์และดีเอ็นเอตรวจสอบ

 5 กราฟีน (Graphene) คือวัสดุที่มีโครงสร้างอันเกิดจากการจัดเรียงกันของคาร์บอนอะตอมแบบวง 

หกเหลี่ยม (hexagonal configuration) ในแนวระนาบ 2 มิติ (two dimension ; 2-D) หลายๆ วงต่อกัน

คลา้ยกบัตาขา่ยกรงไขเ่กดิเปน็แผน่กราฟนีขนาดนาโน ปจัจบุนัไดม้กีารศกึษา และนำากราฟนีมาใชป้ระโยชน์

กนัอยา่งกวา้งขวางดว้ยเพราะความสามารถทางการนำาไฟฟา้ (conductivity) และมคีวามหนาแนน่ตอ่พืน้ที่

ถึง 2,630 m2/g  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดคาร์บอนนาโนแบบวงเดี่ยว (single wall carbon nano tube) 

แล้วถือว่ามากกว่าถึงสองเท่า ดังนั้นกราฟีนจึงถูกนำามาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หลาย

ด้าน อาทิเช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) อุปกรณ์บันทึกความจำา (memory device) เซลล์แสงอาทิตย์ 

(solar cell)  และ เซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า (electrochemical sensor) เป็นต้น นอกจากนี้ในด้านของการนำา

กราฟีนมาประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า กราฟีนยังมีข้อได้เปรียบกว่าหลอดคาร์บอนนาโนอีก 2 

ประเด็นสำาคัญกล่าวคือ กราฟีนจะไม่มีโลหะเจือปน (metallic impurity) เกิดขึ้นจากกระบวนการทางเคมี

ไฟฟา้ เหมอืนกบัหลายๆ กรณทีีเ่กดิขึน้กบัหลอดคารบ์อนนาโน และกราฟนีสามารถเตรยีมไดจ้ากกราไฟต ์

ดังนั้นจึงทำาให้กระบวนการเตรียมกราฟีนจะมีต้นทุนถูกกว่าค่อนข้างมาก

 5 งานวจิยันีส้ามารถเตรยีมวสัดผุสมระหวา่งกราฟนีกบัโพลเิมอรใ์นรปูของสารละลายทีม่คีณุสมบตัคิลา้ย

หมึกพิมพ์ด้วยเทคนิคการเตรียมแบบ electrolytic exfoliation และสามารถนำามาพิมพ์ได้ด้วยเทคนิคการ

พิมพ์แบบอิงค์เจ็ทเพื่อสร้างชั้นวัสดุผสมกราฟีนกับโพลิเมอร์ลงบน substrate ที่ต้องการได้ เพื่อนำาไป

ประยุกต์ใช้กับงานในหลายๆ ด้าน

ห�องปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค 

Nano-Electronics and MEMS  
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

112  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 6900  โทรสาร 02 564 6901-3 

เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th
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คู�มือเยี่ยมชม

ห�องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอเตอร์ท่ีมีจุดเด�นเรื่องการประหยัดไฟฟ้าใน
ขณะทีย่งัรกัษาความสบายได�ในทกุสภาพอากาศ นบัเปน็เครือ่งปรบัอากาศที ่
โดดเด�นเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นเยี่ยม

 5 เครื่องปรับอากาศอินเวอเตอร์มีส่วนประกอบที่สำาคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนขับคอมเพรสเซอร์ที่เรียกว่า 

อินเวอเตอร์ และส่วนระบบควบคุม โดยมีความโดดเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงานที่ได้จากเครื่อง

ปรับอากาศและระบบอินเวอเตอร์อันเกิดจากระบบปรับอากาศที่สามารถปรับปริมาณอัตราการไหลของ

สารทำาความเยน็ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะการทำาความเยน็ได ้ระบบควบคมุของเนคเทคทีพ่ฒันาขึน้ประกอบ

ด้วย ตัวขับคอมเพรสเซอร์ระบบควบคุมทั้ง Indoor Unit ที่สามารถรองรับ Electronic Expansion Valve 

(EXV) พร้อมรีโมทคอนโทรล Outdoor Unit ที่ควบคุมการสั่งการอินเวอเตอร์ พัดลมระบายความร้อน และ 

EXV เพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุตลอดเวลา ซึง่ระบบจะทำางานบนพืน้ฐานการปรบัอากาศทีบ่รรจขุอ้มลูจำานวน

มากของคณุสมบตัขิองสารทำาความเยน็ทีใ่ชแ้ละมกีารคำานวณเพือ่หาจดุทีด่ทีีส่ดุของการทำางาน หรอืทีเ่รยีก

ว่าแบบ Real Time เพื่อทำา Maximum CoP ทำาให้ระบบปรับตัวโดยอัตโนมัติ เป็นเหตุให้ใช้พลังงานไฟฟ้า

น้อยที่สุดในภาวะการทำาความเย็นที่แปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิภายนอกหรือภาวะความต้องการ และการ

ทำาความเย็นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ห�องปฏิบัติการวิจัยต�นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

Industrial Prototype and Product  
Development Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

112  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 6900  โทรสาร 02 564 6901-3 

เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th
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สํํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

เทคโนโลยีการออกแบบและวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาการผลิตชิ้นส�วน 
ยานยนต์

 5 มีพันธกิจหลักในการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมร่วมกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ในการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม โดยเน้นเทคโนโลยีทาง

ดา้นยานยนตเ์ปน็หลกัและดำาเนนิการวจิยัและพฒันาการผลติชิน้สว่นยานยนต ์ดว้ยกระบวนการทางโลหะ

ผงวทิยา (Powder Metallurgy, P/M) เพือ่พฒันาเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยั พฒันาวสัดใุหม ่และถา่ยทอด

เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาค

อุตสาหกรรม ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต รวมถึงการเสริมศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ 

ผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยบุคลากรของห้องปฏิบัติการฯที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์ ซึ่ง

สามารถให้คำาปรึกษาและตอบโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม ทั้งในลักษณะของการร่วมวิจัยและรับจ้างวิจัย

ห�องปฏิบัติการยานยนต ์

Automotive  
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

114  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 6500  โทรสาร 02 564 6501-5 

เว็บไซต์ http://www.mtec.or.th

ELECTRONICS

 5 ผลงานที่ผ่านมาของห้องปฏิบัติการฯ ที่ได้ร่วม

ดำาเนนิงานกบัภาคอตุสาหกรรม ไดแ้ก ่การวเิคราะหก์าร

ขึน้รปูเบรกมอื หมอ้ลมเบรก การออกแบบโครงสรา้งรถ

บสัโดยสารขนาดใหญแ่ละรถสามลอ้เอนกประสงค ์การ

ออกแบบไฟหน้ารถยนต์ กระจกมองข้างยานยนต์ การ

ออกแบบแม่พิมพ์สำาหรับอัดขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน

โลหะผง การผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ เป็นต้น
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คู�มือเยี่ยมชม

ห�องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

เทคโนโลยีวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อการซ�อมแซม ทดแทนกระดูก
และฟัน วัสดุรักษาแผลและทดแทนผิวหนัง และวิศวกรรม
เนื้อเยื่อและปฏิสัมพันธ์ระหว�างเซลล์และวัสดุ

 5 ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์เป็นห้องปฏิบัติการหนึ่งในหน่วยวิจัย

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุทางการแพทย์

ใหม่และพัฒนาวัสดุทางการแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับกายวิภาคของ 

คนไทย เพือ่ทดแทนการนำาเขา้วสัดทุางการแพทยจ์ากตา่งประเทศและการเพิม่ระดบั

คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้พื้นฐาน พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุทางการแพทย์ ควบคู่กับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตสู่ภาคเอกชน การสร้างเครือข่ายงานวิจัย และการสร้าง/พัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีวัสดุทางการแพทย์

ห�องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ 

Biomaterials  
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

114  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 6500  โทรสาร 02 564 6501-5 

เว็บไซต์ http://www.mtec.or.th

LIFE SCIENCE & MEDICAL



20
สํํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

ห�องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 เพื่อการวิเคราะห์
ทดสอบทางชีวภาพ สํําหรับวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์

 5 วสัดอุปุกรณท์างการแพทยห์รอืเครือ่งมอืแพทย ์มคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัชวีติมนษุย ์การวเิคราะห์

ทดสอบในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อตรวจประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ได้ตามมาตรฐานมีความ

ปลอดภยั  กอ่นนำาไปใชง้านหรอืการจำาหนา่ย จงึจำาเปน็สำาหรบัผูผ้ลติ  ผูจ้ำาหนา่ย  รวมถงึผูใ้ชง้าน ผูบ้รโิภค 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และสามารถนำาไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

 5 นอกจากนี้การวิเคราะห์ทดสอบเพื่อตรวจหาประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่

ใช้งานในชีวิตประจำาวัน กำาลังได้รับความสนใจจากผู้ผลิต  ผู้จำาหน่าย เพื่อการวิจัยและพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

ห�องปฏิบัติการเทคนิคทางชีวภาพสํําหรับวัสดุ 

MTEC Cell Culture Unit

สนใจติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

114  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 6500  โทรสาร 02 564 6501-5 

เว็บไซต์ http://www.mtec.or.th

LIFE SCIENCE & MEDICAL

 5 ดงันัน้การพฒันาขดีความสามารถดา้นการวเิคราะหท์ดสอบทาง

ชวีภาพ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ และการบรกิารวเิคราะห์

ทดสอบ  รบัจา้งวจิยั รว่มวจิยัใหแ้กภ่าคอตุสาหกรรมและหนว่ยงาน

วิจัย  มหาวิทยาลัย ถือเป็นภารกิจหลักของห้องปฏิบัติการเทคนิค

ทางชีวภาพสำาหรับวัสดุ โดยหน่วยปฏิบัติการได้การรับรองความ

สามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปัจจุบัน จากสำานักมาตรฐานห้อง

ปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุขในขอบข่ายการทดสอบด้าน

จุลินทรีย์สำาหรับผลิตภัณฑ์



21
คู�มือเยี่ยมชม

ห�องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

เทคโนโลยีเพื่อการหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มี
ศักยภาพในการใช�ประโยชน์ทางการแพทย์ 
และการเกษตร

 5 มุ่งเน้นการพัฒนากรรมวิธีตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือการรับ

ถ่ายทอดกรรมวิธีตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพที่ทราบกระบวนการแล้ว เพื่อ

เพิ่มจำานวนวิธีการทดสอบหรือพัฒนาวิธีการเดิมให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังให้

บรกิารการตรวจสอบฤทธิท์างชวีภาพแกน่กัวจิยัทัง้ภายในและภายนอก ไดแ้ก ่

การตรวจสอบหาสารยบัยัง้การเจรญิของเชือ้มาลาเรยี เชือ้วณัโรค การเจรญิ

ของเซลล์มะเร็ง เชื้อรา (C. albicans) การตรวจหาสารที่มีฤทธิ์แก้ปวด แก้

อักเสบ และการตรวจหาค่าความเป็นพิษกับเซลล์

ห�องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

Bioassay  
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

113  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 6700  โทรสาร 02 564 6701 

เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th

LIFE SCIENCE & MEDICAL
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สํํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากจุลินทรีย์
เพื่ออุตสาหกรรม

 5 มุ่ ง เน้นการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์  เพิ่มความสามารถ 

และประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาสูตรอาหารกระบวนการหมัก และ 

การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพในถังหมักระดับห้องปฏิบัติการและ

ระดับ Pre-pilot scale

ห�องปฏิบัติเทคโนโลยีการหมักและวิศวกรรมชีวเคม ี

Fermentation and Biochemical  
Engineering Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

113  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 6700  โทรสาร 02 564 6701 

เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th

LIFE SCIENCE & MEDICAL
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คู�มือเยี่ยมชม

ห�องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

การประยุกต์ใช�เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตสีเขียวในอุตสาหกรรมต�างๆ

 5 มุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการค้นหาเอนไซม์ที่มีศักยภาพ สร้าง

องคค์วามรูใ้นการทำางานของเอนไซม ์เพือ่เปน็พืน้ฐานในการพฒันาเอนไซม์

ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ใชใ้นอตุสาหกรรมและพฒันาความสามารถในการผลติ

เอนไซม์ในระดับ Pre-pilot scale ร่วมกับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน

การทดสอบจรงิในอตุสาหกรรม และถา่ยทอดเทคโนโลยสีูภ่าคอตุสาหกรรม

ต่อไป

ห�องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม ์

Enzyme Technology  
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

113  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทรศัพท์ 02 564 6700  โทรสาร 02 564 6701 

เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th

LIFE SCIENCE & MEDICAL



24
สํํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

นาโนเทคโนโลยีระบบนํําส�งชนิดใหม�เพื่อการประยุกต์ใช�ทางด�านการแพทย์ 
สาธารณสุข อาหารและการเกษตร

 5 ห้องปฏิบัติการระบบนำาส่งจึงมีเป้าหมายสูงสุดในการดำาเนินงานวิจัยคือ การพัฒนาเทคโนโลยีระบบ

นำาสง่ชนดิใหม ่เพือ่การควบคมุใหเ้กดิการปลดปลอ่ยสารออกฤทธิท์างชวีภาพในอตัราและปรมิาณทีก่ำาหนด 

และสามารถนำาสง่ไปยงัอวยัวะหรอืบรเิวณเปา้หมายไดต้ามตอ้งการ เพือ่การประยกุตใ์ชท้างดา้นการแพทย ์

สาธารณสขุ อาหารและการเกษตร อนัจะนำาไปสูก่ารลดคา่ใชจ้า่ยในการนำาเขา้เทคโนโลยขีองประเทศและ

การเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศโดยภาพรวมอย่างสูงสุดต่อไป

ห�องปฏิบัติการระบบนํําส�ง 

Nano Delivery System  
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

130  อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 
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 5 ภาพรวมแผนการดำาเนินงานวิจัยของห้องปฏิบัติการฯ จะพิจารณา

จากประเด็นหลักที่สำาคัญ 2 ประเด็นคือ ความเชี่ยวชาญทางด้านนาโน

เทคโนโลยีในลักษณะสหสาขาวิชา (Multi-Disciplinary) ของบุคลากรวิจัย

ในหอ้งปฏบิตักิารฯ และเปา้หมายการดำาเนนิงานวจิยัของหอ้งปฏบิตักิารฯ 

ซึ่งนับเป็นการวางแผนการดำาเนินงานวิจัยที่อาศัยฐานความรู้และความ

เชีย่วชาญทีห่ลากหลายของบคุลากรวจิยัในหอ้งปฏบิตักิารฯ เพือ่มุง่สูเ่ปา้

หมายการดำาเนนิงานวจิยัเดยีวกนัเปน็สำาคญั โดยภาพรวมแผนการดำาเนนิ

งานวิจัยของห้องปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 4 ภาคส่วนที่สำาคัญคือ การ

พัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactives), การพัฒนาตัวพา (Carrier/

Biomaterials), การสรา้งอนภุาคนาโน (Nano-Fabrication) และการพฒันา

โมเลกุลเป้าหมาย (Functionalization/Targeting Moieties)
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คู�มือเยี่ยมชม

ห�องปฏิบัติการวิจัย สวทช.

การค�นหานาโนโมเลกุลเป้าหมายที่มีประโยชน์ใน
การนํําไปใช�ในการวินิจฉัยและรักษาโรคต�างๆ

 5 ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมายมีเป้าหมายสูงสุดในการดำาเนิน

งานวิจัยคือการมุ่งเน้นการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทาง

ด้าน Molecular Biotechnology และ Nanotechnology ในการค้นหานาโน

โมเลกุลเป้าหมายที่มีประโยชน์ในการนำาไปใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรค

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะทำาให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ในการบำาบัดรักษาโรคต่างๆ รวมถึงส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ 

แข็งแรงปราศจากโรคภัยและเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศโดยภาพรวม

อย่างสูงสุดต่อไป

ห�องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย 

NanoMolecular Target Discovery 
Laboratory

สนใจติดต่อ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

130  อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
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สํํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห�งชาติ 

บริการสํําหรับภาคเอกชน
1.	 เงนิกูด้อกเบีย้ต่ำ� ใหแ้กเ่อกชนในภาคอตุสาหกรรมการผลติ เพือ่การคน้ควา้ วจิยัและพฒันา หรอืเพือ่

ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท

1.1	วงเงินกู้ ให้กู้สูงสุด 30 ล้านบาท และไม่เกิน 75 % ของงบประมาณโครงการ

1.2	ระยะเวล�เงินกู้	ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้งวดแรก

1.3	ระยะเวล�ปลอดหนี้ (เงินกู้) ไม่เกิน 2 ปี (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วม)

2.	 ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล	 (ยกเว้นภาษี 200 %) เจ้าของโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลสำาหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำานวนร้อยละ 100 ของรายจ่าย 

ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรืออีกความหมายหนึ่งคือ สามารถ 

หักค่าใช้จ่ายสำาหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้เป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายจริง

3.	 บ่มเพ�ะธุรกิจเทคโนโลยี  เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ โดยการให้คำาปรึกษาและ

ฝึกอบรมทางธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงให้เข้าถึงทรัพยากรที่จำาเป็นเพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและทำา

ธุรกิจให้อยู่รอดได้

4.	 ร่วมลงทุน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุนในกิจการที่จะช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการ

พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยจะสนับสนุนด้านเงินทุน

5. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจ�ก	 BOI ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสนับสนุนเงินเข้ากองทุนเพื่อการ

พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีอง สวทช. เพือ่ขอรบัสทิธแิละประโยชนเ์พิม่เตมิสำาหรบัการลงทนุ

จาก BOI ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

6.	 บริก�รท่ีปรึกษ�และสรรห�ผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รผลิต เพ่ือวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทาง พัฒนา

ธุรกิจ โดยท่ีปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยให้การสนับสนุนด้านการเงินดังน้ี 

6.1 สนบัสนนุคา่ตอบแทนผูเ้ชีย่วชาญ 100 % เพือ่วนิจิฉยัปญัหาทางเทคนคิ และแนวทางพฒันาธรุกจิ

6.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการสูงสุด 50 % ของงบประมาณโครงการ ในหมวด 

ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (รวมค่าเดินทางและที่พัก) ค่าวิเคราะห์และทดสอบ ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์ 

ในการทำาเครื่องต้นแบบ ฯลฯ

6.3 สนับสนุนแต่ละบริษัทได้ถึง 2 โครงการต่อปี

7.	 บริก�รที่ปรึกษ�ด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ� จัดทำาสัญญาเกี่ยวกับการขออนุญาตนำาสิทธิเทคโนโลยี

ของ สวทช. และเครือข่าย ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ให้คำาปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

8.	 บรกิ�รวเิคร�ะหท์ดสอบ	สวทช. เสรมิสรา้งศกัยภาพและขดีความสามารถในการทำาวจิยั และวศิวกรรม

แกภ่าคเอกชน เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนักบัตา่งประเทศได ้โดยการใหบ้รกิารเทคโนโลย ีวเิคราะห ์ทดสอบ

ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และบุคลากรผู้มีความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง หน่วยบริการ

ทางเทคนิคต่างๆ มีดังรายนามต่อไปนี้

8.1 ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

8.2 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

8.3 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

8.4 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

9.	 บริก�รศูนย์ปรึกษ�ก�รออกแบบและวิศวกรรม  บริการให้คำาปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้ไข

ปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ทางวิศวกรรมขั้นสูง มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำานวณเข้ามาช่วยในด้านการ

ออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม
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และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

10.	บรกิารศนูยเ์ทคโนโลยไีมโครอเิลก็ทรอนกิส์	 พฒันาศกัยภาพของอตุสาหกรรมไทยสูส่ากล ดว้ยการ

สรา้งสรรคง์านบรกิาร ทัง้การออกแบบ การผลติ การวจิยั พฒันาและการบรกิารดา้นวชิาการแบบครบ

วงจร เช่น บริการโปรแกรมออกแบบวงจรรวม และระบบการจำาลองแบบโครงสร้างวงจร บริการผลิต

กระจกต้นแบบลวดลายวงจร บริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นวงจรรวม วิเคราะห์

หาจุดบกพร่องบนวงจรรวม

11. บริการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นศูนย์ทดสอบ  สอบเทียบ วิจัย พัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้ในระดับสากลโดยบุคลากร 

มืออาชีพ

12.	บรกิารพืน้ทีเ่ชา่ พรอ้มโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัเวลิดค์ลาสซึง่ออกแบบมาเพือ่รองรบังานดา้นการวจิยั

และพัฒนาเป็นการเฉพาะและที่ดินเปล่าให้เช่าระยะยาวเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัย

13.	บรกิารฝกึอบรม	NSTDA Academy ใหบ้รกิารฝกึอบรม ออกแบบ และพฒันาหลกัสตูรสำาหรบัพฒันา

ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและ 

บริการของไทย

14.	บริการศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นศูนย์ประชุมทันสมัย พื้นที่กว่า 2,000 

ตารางเมตร สามารถรองรับการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการได้อย่างครบวงจร

 



สนใจสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ส่วนกล�ง
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง 

อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  

โทรศัพท์ 0-2564-8000 โทรสาร 0-2564-7004 

e-mail: business-center@nstda.or.th , mkt@nstda.or.th  

www.nstda.or.th

ส่วนภูมิภ�ค 
สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ 

ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

โทรศัพท์ 0-5322-6264 โทรสาร 0-5322-6265

e-mail: info@nn.nstda.or.th   

www.nn.nstda.or.th

สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำาบลคอหงส์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7428-9333, 0-7428-9339

e-mail: southerntsp@gmail.com  

www.stsp.or.th

สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0-4320-2697, 08-9712-7126

e-mail: scpark@kku.ac.th  

www.nespkku.kku.ac.th

สำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารสุรพัฒน์ 1 เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย 

ตำาบลสุรนารี อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-4818, 0-4422-4823 โทรสาร ต่อ 105

e-mail: sciencepark@g.sut.ac.th  

“NSTDA Application now available on the App Store”


