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ดร.ณรงค์์ ศิิริเลิิศิวรกุุลิ
ผู้อ�ำนวยกุำรส�ำนักุงำนพัฒนำวิทยำศิำสตร์แลิะเทค์โนโลิยีแห่งชำติ (สวทช.)



ด้วยยุทธิ์ศาสตร์แลิะวิสัยทัศน์ขอุงประเทศ ในการนำาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลิยี แลิะนวัตกรรม (วทน.) มาเป็นกลิไกห่นึ�งในการผลัิกดัน
แลิะขับเคลิื�อุนประเทศให้่มีการวิจััยแลิะพัฒนา เพื�อุก้าวส่่การเติบโต
เศรษฐกิจัยุคให่ม่ รวมถึงการสร้างอุงค์ความร่้ด้านวิจััย พัฒนา  
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลิยี แลิะนวัตกรรม ตอุ่ยอุดความได้เปรียบ
ในเทคโนโลิยี ธิ์ุรกิจั แลิะอุุตสาห่กรรม จัากต้นนำ�าส่่ปลิายนำ�า พร้อุมทั�ง
ผลิักดันงานวิจััยขอุงประเทศอุอุกส่่สังคม ตอุบโจัทย์ความต้อุงการ 
ที�แตกต่างแลิะนำาไปใช้ได้จัริง กระจัายความมั�งคั�งอุย่างทั�วถึงแลิะยั�งยืน

“สวทช. มีทรัพยากรบุคคลิ
ที�มีคุณ์ภาพ มีความเชี�ยวชาญ 

มีศักยภาพ เป็นพลิัง
ในการขับเคลิื�อุนการทำางาน 

ให่้เป็นอุงค์กรวิจััย
แลิะพัฒนา

ที�ประเทศขาดไม่ได�”
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สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) ห่น่ัวิยง�นัในั
กำ�กับของกร์ะทร์วิงก�ร์อุดมศึกษ� วิิทย�ศ�สำตร์์ วิิจััยและนัวัิตกร์ร์ม (อวิ.) ได้รั์บก�ร์
จััดตั�งขึ�นัในัปีี พั.ศ. 2534 ต�ม พั.ร์.บ. พััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี พั.ศ. 2534  
เพ่ั�อเป็ีนัห่น่ัวิยง�นับริ์ห่�ร์กองทุนัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี โดยอย่่ภ�ยใต้
ก�ร์กำ�กับด่แลของคณะกร์ร์มก�ร์พััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (กวิทช.)  
ดำ�เนิันัก�ร์วิิจััยและพััฒนั�ด้�นัวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีของปีร์ะเทศ มุ่งพััฒนั�

ปีร์ะเทศส่่ำ “เศรษฐกิิจฐานความร้�” มีภ�ร์กิจัห่ลักในัก�ร์สำนัับสำนุันัง�นัวิิจััย พััฒนั�  
และสำนัับสำนุันัให้่มีก�ร์นัำ�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีไปีใช้ในัภ�คส่ำวินัต่�ง ๆ ร์วิมไปีถึึง
ธุุร์กิจัและภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์ม 

สำวิทช.  มีห่น่ัวิยง�นัในัสัำงกัด  5  ศ่นัย์แห่่งช�ติ ค่อ ศ้นย์์พัันธุุวิศวกิรรมและเทคโนโลย์ี
ชีีวภาพัแห่่งชีาติิ (BIOTEC)  มุ่งพััฒนั�ง�นัด้�นัเทคโนัโลยชีีวิภ�พั ศ้นย์์เทคโนโลยี์โลห่ะ 
และวัสดุุแห่่งชีาติิ (MTEC) มุ่งพััฒนั�ง�นัด้�นัเทคโนัโลยีที�เกี�ยวิข้องกับวัิสำดุต่�ง ๆ   

ศ้นย์์เทคโนโลยี์อิิเล็กิทรอินิกิส์และคอิมพิัวเติอิร์แห่่งชีาติิ (NECTEC) มุ่งพััฒนั�ง�นั 

ด้�นัอิเล็กทร์อนิักส์ำและเทคโนัโลยีคอมพิัวิเตอร์์ ศ้นย์์นาโนเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ  
(NANOTEC) มุ่งพััฒนั�ง�นัด้�นันั�โนัเทคโนัโลยี และศ้นย์์เทคโนโลย์พีัลังงานแห่่งชีาติิ 
(ENTEC) มุ่งวิิจััยและพััฒนั�เทคโนัโลยีพัลังง�นั

ซึึ่�งจัะเปีน็ักำ�ลังสำำ�คัญในัก�ร์สำร์�้งขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึด�้นัวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี
ให้่แก่ภ�คธุุร์กิจัและอุตสำ�ห่กร์ร์มจันัสำ�ม�ร์ถึสำร้์�งนัวัิตกร์ร์มได้ ถ่ึอเป็ีนัพ่ั�นัฐ�นัสำำ�คัญ
สำำ�ห่รั์บก�ร์เติบโตอย่�งก้�วิกร์ะโดดของภ�คธุุร์กิจัและอุตสำ�ห่กร์ร์ม โดยเฉพั�ะ 
ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ที�สำ�ม�ร์ถึเติบโตได้อย่�งยั�งย่นับนัฐ�นัควิ�มร้่์ ซึึ่�งจัะเป็ีนักำ�ลังห่ลัก 
ด้�นัเศร์ษฐกิจัของปีร์ะเทศต่อไปี 

ทั�งนีั� สำวิทช. มีทิศท�งก�ร์ดำ�เนัินัง�นัต�มแนัวิท�ง “เศรษฐกิิจแนวให่ม่”  
เพ่ั�อสำร้์�งควิ�มเข้มแข็งและควิ�มเชี�ยวิช�ญด้�นัวิิทย�ศ�สำตร์์ เทคโนัโลยี และ 
นัวัิตกร์ร์ม (วิทนั.) ขั�นัส่ำง (Advanced STI) ให้่แก่ปีร์ะเทศ ตอบโจัทย์ควิ�มต้องก�ร์
ทั�งด้�นัเศร์ษฐกิจั สัำงคม และสิำ�งแวิดล้อม เพ่ั�อให้่เกิดผู้ลกร์ะทบในัเชิงบวิกต่อปีร์ะเทศ
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โดยเศรษฐกิิจชีีวภาพั  (Bioeconomy) มุ่งเน้ันัใช้ควิ�มร้่์ด้�นัเทคโนัโลยชีีวิภ�พั  
และต้นัทุนัควิ�มห่ล�กห่ล�ยท�งชีวิภ�พัที�เป็ีนัจุัดแข็งของปีร์ะเทศเป็ีนัตัวิขับเคล่�อนั  

เศรษฐกิิจห่มุนเวีย์น (Circular economy) มุ่งเน้ันัใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�กวัิสำดุเห่ล่อทิ�ง 

ม�เป็ีนัวัิตถุึดิบเพ่ั�อผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์ม่ลค่�ส่ำง เศรษฐกิิจอัิจฉริย์ะ (Intelligent  
economy) เปี็นัก�ร์ขับเคล่�อนัเศร์ษฐกิจัโดยนัำ�เทคโนัโลยีดิจิัทัลม�ใช้เพ่ั�อเพิั�มผู้ลผู้ลิต 
เพิั�มม่ลค่�ให้่แก่สิำนัค้�และบริ์ก�ร์ โดยใช้เวิล�น้ัอยลง  

ขณะที�เศรษฐกิิจผู้้�ส้งวัย์ (Silver economy) จัะเป็ีนัร์ะบบที�นัำ�ควิ�มร้่์  เทคโนัโลยี  
และนัวัิตกร์ร์มม�สำร้์�งผู้ลิตภัณฑ์์และบริ์ก�ร์ที�ร์องรั์บก�ร์เข้�ส่่ำสัำงคมผู้่้ส่ำงวัิย เพ่ั�อช่วิย

ให้่ผู้่้ส่ำงอ�ยุพึั�งพั�ตนัเองได้ เศรษฐกิิจร่วมใชี�ประโย์ชีน์ (Sharing economy) เปี็นั 
ร่์ปีแบบเศร์ษฐกิจัที�ใช้พ่ั�นัฐ�นัแนัวิคิดควิ�มร่์วิมม่อและแบ่งปัีนั ทำ�ให้่เกิดร่์ปีแบบสิำนัค้�

และบริ์ก�ร์ให่ม่ สำร้์�งร์�ยได้แบบพึั�งพั�กันั และเศรษฐกิิจสีเขีีย์ว (Green economy) 
มุ่งเน้ันัปีร์ะห่ยัดพัลังง�นั ลดควิ�มเสีำ�ยงที�จัะทำ�ให้่สิำ�งแวิดล้อมเสีำยห่�ย ตอบสำนัอง 
ก�ร์พััฒนั�ที�ยั�งย่นั

นัอกจั�กนีั� สำวิทช. ยังมุ่งพััฒนั� Advanced STI ในั 10 กลุ่มเทคโนัโลย ี
เป้ี�ห่ม�ยห่ลัก (Technology Development Groups: TDG) ซึ่ึ�งจัะทำ�ง�นัร่์วิมกันั
กับเคร่์อข่�ยพัันัธุมิตร์ต่�ง ๆ ทั�งในัภ�ครั์ฐและเอกชนั ขณะเดียวิกันั สำวิทช. ยังให้่ควิ�ม
สำำ�คัญด้�นัก�ร์พััฒนั�กำ�ลังคนัและสำร์�้งควิ�มตร์ะห่นัักด�้นัวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี
ให้่แก่ปีร์ะช�ชนั

“ตลอดร์ะยะเวิล� 30 ปีี ที�ผู่้�นัม� สำวิทช. ได้มีก�ร์พััฒนั�และปีรั์บปีรุ์งก�ร์ทำ�ง�นั
ม�อย่�งสำมำ��เสำมอ จุัดแข็งของ สำวิทช. ค่อ กำ�ลังคนั เร์�มีทรั์พัย�กร์บุคคลที�มีคุณภ�พั 
ควิ�มเชี�ยวิช�ญ มีศักยภ�พั เป็ีนัพัลังในัก�ร์ขับเคล่�อนัก�ร์ทำ�ง�นัให้่ สำวิทช. เป็ีนัองค์กร์
เปิีดด้�นัก�ร์วิิจััยและพััฒนั�ที�ปีร์ะเทศข�ดไม่ได้ นัอกจั�กนีั�ยังมีก�ร์สำร้์�งง�นัวิิจััย 
ที�เข้มแข็ง และสำร์�้งผู้ลกร์ะทบไดอ้ย่�งกว้ิ�งขวิ�ง และที�ข�ดไม่ได้ค่อ สำวิทช. มีเคร่์อข่�ย
ควิ�มร่์วิมม่อและพัันัธุมิตร์ที�เข้มแข็งเสำมอม�ตั�งแต่อดีตจันัถึึงปัีจัจุับันั”

ปีร์ะเทศที�มีควิ�มก้�วิห่นั้�ด้�นั วิทนั. ในัปีัจัจุับันั ต่�งมองวิ่� “วิทย์าศาสติร์ 
และเทคโนโลยี์” ค่อ ควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์แข่งขันัและเป็ีนัตัวิขับเคล่�อนัให้่ปีร์ะเทศ 
มีเศร์ษฐกิจัและควิ�มเป็ีนัอย่่ที�ดีขึ�นั จึังมีบทบ�ทในัด้�นัเศร์ษฐกิจัม�กขึ�นั 
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“สิ่งห่นึ�งที�สำาคัญ
แลิะได้ยึดถือุกันมาตลิอุดก็คือุ 
“Governance” แลิะสิ่งที�
ขอุฝากไว้สำาห่รับนักวิจััย
ทุกคนก็คือุ “การมีวินัย” 
ซ้ำึ�งเป็นรากฐานสำาคัญ
ขอุงความเจัริญ
ก้าวห่น้า...”

“สำำ�ห่ร์ับปีร์ะเทศไทยในัช่วิง 20-30 ปีีที�ผู่้�นัม�มองวิ่� ยังไม่ได้ใช้วิิทย�ศ�สำตร์์
และเทคโนัโลยีในัก�ร์สำร้์�งขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์แข่งขันัให้่แก่ปีร์ะเทศอย่�งเต็มที�
และจัร์ิงจััง แม้ปัีจัจุับันัจัะมีนัักวิิจััยจัำ�นัวินัม�กขึ�นั แต่ก็ยังคงปีร์ะสำบปีัญห่�ด้�นัก�ร์
สำร้์�งกำ�ลังคนัท�งด้�นันีั� เน่ั�องจั�กปีร์ะเทศไทยยังลงทุนัแต่ในัขั�นัต้นัด้วิยก�ร์ให้่ทุนั 
ก�ร์เรี์ยนั แต่ข�ดก�ร์ด่แลคนัที�สำร้์�งม� ซึึ่�งภ�ครั์ฐยงัข�ดกลไกในัก�ร์ลงทุนัอย�่งต่อเน่ั�อง 
เพ่ั�อเก็บเกี�ยวิใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�กก�ร์สำร้์�งกำ�ลังคนัเห่ล่�นีั� ทำ�ให้่คนัที�มีศักยภ�พัออกไปี
เติบโตที�อ่�นั ห่ร่์อไม่ได้ใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�กสิำ�งที�ลงทุนัเรี์ยนัม�อย่�งคุ้มค่�”  



8 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที�ผู่้�นัม� สำวิทช. ให้่ควิ�มสำำ�คัญกับก�ร์ด่แลกำ�ลังคนัม�อย่�งต่อเน่ั�อง ปัีจัจุับันั
แม้ว่ิ�จัะยังไม่สำ�ม�ร์ถึทล�ยข้อจัำ�กัดบ�งอย่�งลงได้ แต่ก็ได้มีก�ร์วิ�งกลไกในัก�ร์
บริ์ห่�ร์จััดก�ร์และกำ�กับด่แล โดยสิำ�งที� สำวิทช. ยึดถ่ึอและปีฏิิบัติม�โดยตลอด ก็ค่อ  
ก�ร์ปีล่กฝัังบุคล�กร์ให้่มีอิสำร์ะท�งวิิช�ก�ร์ มีสำะพั�นัควิ�มคิด แต่ต้องมีวิินััย และ 

ที�สำำ�คัญต้องอย่่ภ�ยใต้ “Governance” ห่ร่์อก�ร์กำ�กับด่แลที�ดี    

ในัอนั�คตห่�กตอ้งก�ร์ให้่เกิดก�ร์พััฒนั�อย�่งยั�งยน่ั ซึึ่�งไม่ใช่แค่ในั “สวทชี.” เท่�นัั�นั  

แต่ต้องเป็ีนั “ภาพัรวมระดัุบประเทศ” ปีร์ะเทศไทยควิร์จัะมุ่งสำร์�้งอตุสำ�ห่กร์ร์มให่ม ่ๆ   
เพิั�มม่ลค่� และสำร้์�งนัวัิตกร์ร์มที�ตอบโจัทย์ควิ�มต้องก�ร์ของผู้่้ใช้ได้อย่�งร์วิดเร็์วิ  
ซึึ่�งก�ร์จัะดำ�เนิันัก�ร์ดังกล่�วิได้นัั�นัต้องอ�ศัยโคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัสำำ�คัญในัก�ร์วิิจััย 
และพััฒนั� ห่�กต้องก�ร์ทำ�ให้่ก�ร์พััฒนั�ใช้ต้นัทุนัที�ตำ��ลง ก็จัำ�เป็ีนัต้องมีก�ร์บริ์ห่�ร์
จััดก�ร์โคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัที�มีกร์ะจั�ยอย่ใ่นัปีร์ะเทศเป็ีนัจัำ�นัวินัม�กให้่อย่ใ่นัร่์ปีแบบของ  
Sharing economy ห่ร่์อเศร์ษฐกิจัร่์วิมใช้ปีร์ะโยชน์ั ทำ�ให้่ก�ร์วิิจััยและพััฒนั�ง่�ยขึ�นั

นัอกจั�กนีั�ปีร์ะเทศไทยจัำ�เป็ีนัต้องมีโคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัในัก�ร์วิิเคร์�ะห่์และ 
ทดสำอบที�เป็ีนัม�ตร์ฐ�นัในัร์ะดับสำ�กล เพั่�อให้่เกิดควิ�มมั�นัใจัและยอมร์ับในันัวิัตกร์ร์ม 
ที�ได้พััฒนั�ขึ�นั มีก�ร์ลงทุนัเพ่ั�อผู้ลักดันัให้่เกิดก�ร์นัำ�ง�นัวิิจััยไปีสำร้์�งม่ลค่�ท�งเศร์ษฐกิจั  
ร์วิมถึึงมีควิ�มร่์วิมม่อกับพัันัธุมิตร์ในัทุกภ�คส่ำวินั และเคร่์อข่�ยวิิจััยร์ะดับนั�นั�ช�ติ  
เพ่ั�อผู้ลักดันัให้่ปีร์ะเทศไทยเติบโตอย่�งก้�วิกร์ะโดดในัเวิทีร์ะดับโลก

กิารที� สวทชี. ดุำาเนินงานมาจนครบรอิบ 30 ปี มีผู้ลงานเป็นที�ประจักิษ์ และ 
ไดุ�รับความเช่ี�อิถ่ือิจากิทุกิภาคส่วนติลอิดุระย์ะเวลาที�ผู่้านมานั�น สิ�งห่น่�งที�สำาคัญและ 
ไดุ�ย่์ดุถ่ือิกัินมาติลอิดุก็ิค่อิ “Governance” และสิ�งที�ขีอิฝากิไว�สำาห่รับนักิวิจัย์ทุกิคน  
ก็ิค่อิ “กิารมีวินัย์” ซ่ึ่�งเป็นรากิฐานสำาคัญขีอิงความเจริญกิ�าวห่น�า 

ในส่วนขีอิงกิารขัีบเคล่�อิน สวทชี. “ผู้มเช่ี�อิว่าพัวกิเราทุกิคนจะทำาให่�อิงค์กิร 
มีประสิทธิุภาพั เม่�อิทุกิคนใส่พัลังความคิดุเขี�าไปในทุกิเร่�อิงที�ดุำาเนินกิารและ 
รับผิู้ดุชีอิบ”

 ดุร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุิล
 ผู้้�อิำานวย์กิาร
 สำานักิงานพััฒนาวิทย์าศาสติร์และเทคโนโลยี์แห่่งชีาติิ (สวทชี.)
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ดร.จัุลิเทพ ขจัรไชยก่ลิ
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลห่ะและวัสดุแห่่งชาติ (เอ็มเทค)
รักษาการผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่่งชาติ (เอ็นเทค)
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ขอุบเขตงานวิจััยด้านวัสดุ พลิังงานแลิะสิ�งแวดลิ้อุม ค่อุนข้าง 
กว้างมาก งานวิจััยด้านวัสดุครอุบคลุิมตั�งแต่การพัฒนาวัสดุ 
การขึ�นร่ปวัสดุให่้เป็นชิ�นส่วนที�มีร่ปร่างแลิะสมบัติตามความ
ต้อุงการในการใช้งานที�ห่ลิากห่ลิาย ทั�งในด้านเกษตรกรรม ด้าน
วิศวกรรม รวมถึงด้านพลิังงานแลิะสิ�งแวดลิ้อุม ทุกสิ�งรอุบตัว
ลิ้วนเกี�ยวข้อุงกับวัสดุแทบทั�งสิ�น โดยมีทั�งวัสดุธิ์รรมชาติแลิะ 
วัสดุสังเคราะห่์
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ก�ร์วิิจััยด้�นัวิัสำดุ พัลังง�นัและสำิ�งแวิดล้อมที�สำ�ม�ร์ถึต่อยอดไปีสำ่่ก�ร์ใช้ง�นัจัร์ิง
ได้นัั�นั ต้องพัิจั�ร์ณ�บร์ิบทของภ�คก�ร์ผู้ลิตและมิติท�งธุุร์กิจัควิบค่่กันัไปีด้วิย ทั�งนัี�
ห่�กพิัจั�ร์ณ�อุตสำ�ห่กร์ร์มก�ร์ผู้ลิตของไทยจัะพับวิ่�มีจุัดเด่นัในัด้�นัก�ร์บริ์ห่�ร์
จััดก�ร์ก�ร์ผู้ลิตเปี็นัห่ลัก ก�ร์เติบโตของอุตสำ�ห่กร์ร์มมีพั่�นัฐ�นัก�ร์ลงทุนัจั�ก 
ต่�งปีร์ะเทศ ซึึ่�งวัิตถุึดิบ กร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิต และม�ตร์ฐ�นัมักกำ�ห่นัดโดย 
บริ์ษัทแม่ อีกทั�งม�ตร์ฐ�นัต่�ง ๆ ยังถ่ึกกำ�ห่นัดจั�กปีร์ะเทศผู้่้ซ่ึ่�อร์�ยให่ญ่เป็ีนัห่ลัก
ทำ�ให้่แม้ว่ิ�เร์�จัะสำ�ม�ร์ถึคิดค้นัพััฒนั�วัิสำดุให่ม่ได้ แต่อ�จัไม่สำ�ม�ร์ถึนัำ�ไปีใช้ง�นั 
ได้จัร์ิง เนั่�องจั�กติดเง่�อนัไขท�งธุุร์กิจั   

ปัีจัจุับันัง�นัวิิจััยพััฒนั�ด้�นัวิัสำดุที�นัำ�ไปีใช้ง�นัจัร์ิงในัเชิงอุตสำ�ห่กร์ร์มจัึงมัก
เป็ีนัก�ร์พััฒนั�ปีร์ะสิำทธิุภ�พัของกร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิตและก�ร์ปีร์ะยุกต์ใช้ง�นัต�ม
วัิตถุึปีร์ะสำงค์เฉพั�ะ เช่นั เทคโนัโลยีก�ร์ฉีดขึ�นัร่์ปีพัล�สำติก ขึ�นัร่์ปีโลห่ะ ก�ร์ออกแบบ
แม่พิัมพ์ัที�ใช้ในัก�ร์ขึ�นัร่์ปีเพ่ั�อสำนัับสำนุันัก�ร์ผู้ลิตชิ�นัส่ำวินัย�นัยนัต์และชิ�นัส่ำวินัวิิศวิกร์ร์ม
ในัด้�นัต่�ง ๆ ร์วิมถึึงก�ร์พััฒนั�ส่ำตร์ย�งสำำ�ห่รั์บผู้ลิตภัณฑ์์ต่�ง ๆ   

ในักร์ณีง�นัวิิจััยด้�นัพัลังง�นัที�มีก�ร์ใช้ง�นัจัริ์งและขย�ยผู้ลในัท�งธุุร์กิจั 
มีตัวิอย่�งที�โดดเด่นั เช่นั ร์ะบบกักเก็บพัลังง�นัและแบตเตอรี์�่่่สำำ�ห่ร์ับย�นัยนัต์
ไฟฟ้� ร์วิมถึึงง�นัสำนัับสำนุันัก�ร์กำ�ห่นัดนัโยบ�ย เช่นั ก�ร์ทดสำอบก�ร์ใช้ง�นันัำ��มันั 
ไบโอดีเซึ่ลที�มีสัำดส่ำวินัของนัำ��มันัปี�ล์มส่ำงขึ�นั ขณะที�ด้�นัสิำ�งแวิดล้อมก็มีผู้ลง�นัวิิจััย
ที�สำำ�คัญ อย่�งเช่นัก�ร์สำร้์�งขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์วิิเคร์�ะห์่ทดสำอบสำ�ร์ต้องห้่�ม
ที�เป็ีนัอันัตร์�ยในัชิ�นัส่ำวินัอุปีกร์ณ์ไฟฟ้�อิเล็กทร์อนิักส์ำ เพ่ั�อร์องรั์บก�ร์ผู้ลิตและ 
ก�ร์พััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์ของผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์อุตสำ�ห่กร์ร์มให้่สำ�ม�ร์ถึส่ำงสิำนัค้�ออกไปียัง
ต่�งปีร์ะเทศได้โดยไม่ถ่ึกกีดกันั  

นัอกจั�กนีั�เอ็มเทค สำวิทช. ยังดำ�เนิันัง�นัวิิจััยพััฒนั�ด้�นัวัิสำดุ พัลังง�นัและ 
สิำ�งแวิดล้อมที�นัำ�ไปีสำ่่ก�ร์พััฒนั�ม�ตร์ฐ�นั เพั่�อช่วิยสำนัับสำนุันัก�ร์พััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์ 
ของผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ไทยให้่เป็ีนัที�ยอมรั์บของตล�ดทั�งในัและต่�งปีร์ะเทศ

จุัดแข็งในัก�ร์ทำ�ง�นัวิิจััยในัด้�นันีั�ของ สำวิทช. ค่อมีก�ร์ทำ�ง�นัร่์วิมกับพัันัธุมิตร์ 
ที�มีบทบ�ทในัก�ร์นัำ�ผู้ลง�นัวิิจััยไปีใช้ปีร์ะโยชน์ั ทั�งผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ ห่น่ัวิยง�นันัโยบ�ย  
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ร์วิมถึึงกลุ่มเป้ี�ห่ม�ยผู้่้ใช้ง�นั ก�ร์ดำ�เนิันัง�นัในัช่วิง 30 ปีีที�ผู่้�นัม� มีร่์ปีแบบต่�ง ๆ  
ที�ตอบโจัทย์ปีัญห่� เช่นั ก�ร์แก้ปีัญห่�เฉพั�ะห่นั้�สำำ�ห่รั์บภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์ม  
โดยปีร์ะยุกต์ใช้องค์ควิ�มร่์้ที�มีอย่่ในัก�ร์พััฒนั�ปีร์ับปีร์ุงคุณภ�พัของผู้ลิตภัณฑ์์  
ลดของเสำีย และเพัิ�มปีร์ะสำิทธุิภ�พัในักร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิต และก�ร์วิิจััยเพ่ั�อเตร์ียม 
ควิ�มพัร้์อมร์องรั์บอนั�คต  ซึ่ึ�งต้องมกี�ร์วิิเคร์�ะห์่ค�ดก�ร์ณ์แนัวิโน้ัมอนั�คต ตดิต�ม
ก�ร์เปีลี�ยนัแปีลงของบริ์บทโลกและผู้่้มบีทบ�ทที�เกี�ยวิข้องทั�งภ�คก�ร์ผู้ลติและบริ์ก�ร์ 
ร์วิมถึึงทิศท�งนัโยบ�ยปีร์ะเทศ เพั่�อวิ�งแผู้นัและกำ�ห่นัดเปี็นัโจัทย์วิิจััยที�มีศักยภ�พั
ในัก�ร์ต่อยอดไปีสำ่่ก�ร์ใช้ง�นัจัร์ิง   

ในัช่วิงทศวิร์ร์ษที�ผู้่�นัม� สำวิทช. มีง�นัวิิจััยในัลักษณะที�ผู้สำมผู้สำ�นัศ�สำตร์์ห่ล�ก
ห่ล�ยสำ�ข�เข้�ด้วิยกันัม�กขึ�นั โดยเฉพั�ะก�ร์นัำ�องค์ควิ�มร์่้ด้�นัชีวิภ�พัและขีด
ควิ�มสำ�ม�ร์ถึท�งด้�นัดิจัิทัลเข้�ม�ปีร์ะสำ�นักับศ�สำตร์์ท�งด้�นัวิัสำดุ เพั่�อตอบโจัทย์
ก�ร์ใช้ปีร์ะโยชนั์ที�ชัดเจันั เช่นั ก�ร์นัำ�องค์ควิ�มร์่้ด้�นัก�ร์เจัร์ิญเติบโตและปีัจัจััยที�ม ี
ผู้ลต่อก�ร์เติบโตของพ่ัชม�ผู้นัวิกกับก�ร์ออกแบบโคร์งสำร์้�งวิัสำดุที�สำนัับสำนุันัก�ร์
เติบโตของพ่ัช เพ่ั�อพััฒนั�เป็ีนัวัิสำดุปีล่กห่ร่์อวัิสำดุท�งก�ร์เกษตร์ต่�ง ๆ และก�ร์นัำ�
เทคโนัโลยีสำ�ร์สำนัเทศและดิจิัทัล เช่นั ปัีญญ�ปีร์ะดิษฐ์ ก�ร์สำ่�อสำ�ร์ไร์้สำ�ย ร์ะบบ
อัตโนัมัติและหุ่่นัยนัต์ ผู้นัวิกกับองค์ควิ�มร้่์ด้�นักร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิต เช่นั ก�ร์พิัมพ์ั 
สำ�มมิติ ก�ร์เช่�อมปีร์ะสำ�นัวัิสำดุต่�งชนิัด ก�ร์ตร์วิจัสำอบคุณภ�พัแบบไม่ทำ�ล�ย  
เพ่ั�อยกร์ะดับพััฒนั�อุตสำ�ห่กร์ร์มก�ร์ผู้ลิตส่่ำอุตสำ�ห่กร์ร์ม 4.0  

จุัดแข็งอีกปีร์ะก�ร์ห่นึั�งของ สำวิทช. ค่อก�ร์มีส่ำวินัร่์วิมในัก�ร์กำ�ห่นัดและก�ร์ผู้ลัก
ดันัเชิงนัโยบ�ย ทำ�ให้่มีโอก�สำห่�ร่์อปีร์ะสำ�นัง�นักับห่น่ัวิยง�นัทั�งภ�ครั์ฐและเอกชนัที�
เกี�ยวิข้อง ซึึ่�งจัะช่วิยส่ำงเสำริ์มก�ร์กำ�ห่นัดโจัทย์วิิจััยที�เห่ม�ะสำม สำอดคล้องกับนัโยบ�ย
และควิ�มต้องก�ร์ของปีร์ะเทศ

อย่�งไร์ก็ดีเน่ั�องจั�กก�ร์พััฒนั�เทคโนัโลยีร์ะดับโลกมีควิ�มก้�วิห่นั้�และ
เปีลี�ยนัแปีลงที�ร์วิดเร็์วิม�ก อีกทั�งปีร์ะเทศพััฒนั�แล้วิมีทั�งกำ�ลังทรั์พัย์และกำ�ลังคนั
ม�กกว่ิ�ปีร์ะเทศไทยห่ล�ยเท่�ตัวิ และเป็ีนัผู้่้นัำ�ในัก�ร์พััฒนั�เทคโนัโลยีให่ม่ ร์วิมถึึง 
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เป็ีนัผู้่้กำ�ห่นัดกฎกติก�ต่�ง ๆ ดังนัั�นัสิำ�งที�เร์�ต้องเน้ันัเป็ีนัห่ลัก
ค่อก�ร์วิิเคร์�ะห่์ทิศท�งก�ร์พััฒนั�ของปีร์ะเทศวิ่�อะไร์เปี็นั
สิำ�งที�เห่ม�ะสำมห่ร่์อเป็ีนัยทุธุศ�สำตร์์  โดยตร์ะห่นัักถึึงควิ�มเป็ีนั
ไปีได้ในัก�ร์ขับเคล่�อนัส่่ำก�ร์ปีฏิิบัตจิัริ์ง เพ่ั�อเป็ีนัข้อม่ลปีร์ะกอบ
ก�ร์พิัจั�ร์ณ�สำร้์�งขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึท�งเทคโนัโลยทีี�สำอดรั์บกันั  
ทั�งนีั�ยังจัำ�เป็ีนัต้องปีร์ะเมินัศักยภ�พัในัก�ร์พััฒนั�เทคโนัโลยี
ต่อไปีอีกด้วิยว่ิ�เร์�ควิร์พััฒนั�ส่ำวินัใดขึ�นัเองและส่ำวินัใดควิร์ซ่ึ่�อ
ห่ร่์อรั์บถ่ึ�ยทอดเทคโนัโลยีก�ร์ผู้ลิตจั�กต่�งปีร์ะเทศ    

ตัวิอย่�งเทคโนัโลยีที�เป็ีนักร์ะแสำห่ลักในัปัีจัจุับันั เช่นั  
ก�ร์พััฒนั�ด้�นัย�นัยนัต์ไฟฟ้� ซึึ่�งนัำ�ไปีส่่ำควิ�มต้องก�ร์
ในัก�ร์ใช้แบตเตอรี์�่่่สำมร์ร์ถึนัะส่ำง และโคร์งสำร้์�งย�นัยนัต์ 
ที�มีนัำ��ห่นัักเบ�แต่ยังคงมีควิ�มแข็งแร์งส่ำง ก�ร์วิิจััยพััฒนั�
ด้�นัวัิสำดุและพัลังง�นัเพ่ั�อตอบสำนัองควิ�มต้องก�ร์ดังกล่�วิ
นีั�ได้รั์บควิ�มสำนัใจัอย่�งต่อเน่ั�องในัร์ะยะเวิล�ที�ผู่้�นัม�และ
ยังคงเปี็นัที�สำนัใจัต่อไปีในัอนั�คต โดยมีควิ�มท้�ท�ยค่อ 

“30 ปีที่ผ่านมา สวทช. ดำาเนินงานวิจัย 
ทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ภาคอุตสาหกรรม
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต รวมถึงมกีารวิจัย
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับอนาคต”
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ก�ร์พััฒนั�เทคโนัโลยใีห้่ก้�วิห่น้ั�ยิ�งขึ�นัในัขณะที�ต้องลดต้นัทุนัก�ร์ผู้ลติเพ่ั�อแข่งขันัได้ 
นัอกจั�กนีั�ก�ร์ก้�วิเข้�ส่่ำสัำงคมผู้่้ส่ำงวัิยก็เป็ีนัอีกตัวิอย่�งห่นึั�งที�นัำ�ไปีส่่ำก�ร์วิิจััยพััฒนั�
เพ่ั�อร์องรั์บวิิถีึควิ�มเป็ีนัอย่่ของปีร์ะช�กร์กลุ่มนีั� ก�ร์วิิจััยที�เกี�ยวิข้องในัด้�นัวัิสำดุ
และก�ร์ออกแบบจัะมุ่งพััฒนั�เทคโนัโลยีวัิสำดุอุปีกร์ณ์อำ�นัวิยควิ�มสำะดวิกเพั่�อให้่ 
ผู้่้ส่ำงอ�ยุสำ�ม�ร์ถึใช้ชีวิิตได้อย่�งสำะดวิกสำบ�ยและมีส่ำวินัร่์วิมในักิจักร์ร์มท�งสัำงคม
ชุมชนัต่�ง ๆ (Active aging)

เร์�ควิร์สำร์้�งควิ�มเข้มแข็งในัก�ร์ปีร์ะสำ�นัเช่�อมโยงก�ร์ทำ�ง�นัร์่วิมกับพัันัธุมิตร์
ให้่ใกล้ชิดม�กยิ�งขึ�นั พิัจั�ร์ณ�ทิศท�งนัโยบ�ยและทำ�ควิ�มเข้�ใจัในัร่์ปีแบบธุุร์กิจั  
(Business model) ตลอดจันัติดต�มค�ดก�ร์ณ์อนั�คต นัอกจั�กนีั�เร์�ต้องให้่ 
ควิ�มสำำ�คัญกับโมเดลเศร์ษฐกิจั BCG ซึึ่�งเป็ีนัก�ร์พััฒนั� 3 เศร์ษฐกิจั ค่อ เศร์ษฐกิจั
ชีวิภ�พั (Bioeconomy) เศร์ษฐกิจัห่มุนัเวีิยนั (Circular economy) และเศร์ษฐกิจั
สีำเขียวิ (Green economy)

เพ่ั�อิกิารเติิบโติอิย์่างยั์�งย่์น เอ็ิมเทค สวทชี. จะติ�อิงเล่อิกิเน�นทำาบางสิ�ง 
บางอิย่์างโดุย์กิำาห่นดุเป้าห่มาย์ให่�ชัีดุเจน และเช่ี�อิมโย์งไปส่้กิารนำาไปใชี�ประโย์ชีน์
จริง เพ่ั�อิช่ีวย์ย์กิระดัุบความสามารถืในกิารแข่ีงขัีน ห่ร่อิสนับสนุนกิารแกิ�ไขีปัญห่า
ต่ิาง ๆ ขีอิงประเทศ ซ่ึ่�งเป็นไปติามเจตินารมณ์ขีอิง พั.ร.บ. พััฒนาวิทย์าศาสติร์
และเทคโนโลยี์ พั.ศ. 2534 ต่ิอิไป

 

 ดุร.จุลเทพั ขีจรไชีย์ก้ิล
 ผู้้�อิำานวย์กิารศ้นย์์เทคโนโลยี์โลห่ะและวัสดุุแห่่งชีาติิ (เอ็ิมเทค)

 รักิษากิารผู้้�อิำานวย์กิารศ้นย์์เทคโนโลยี์พัลังงานแห่่งชีาติิ (เอ็ินเทค)
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โฟมไทเทเนียมและโฟมอะลูมิเนียม
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาห่กรรม
 

ถ้าพ่ดถึง “โฟม” คนส่วนให่ญ่คงจัะนึกถึงโฟมพลิาสติกที� ใช้ใส่
อุาห่ารห่รือุโฟมที�เป็นวัสดุกันกระแทก แต่จัริง ๆ แลิ้ว วัสดุโลิห่ะ 
ก็สามารถนำามาทำาเป็นโฟมได้เช่นกัน

“โฟมโลห่ะ” เป็ีนัวัิสำดุโลห่ะที�มีร่์พัรุ์นัห่ร่์อโพัร์งอ�ก�ศม�กถึึง 75-95% โดย

ปีริ์ม�ตร์ ทำ�ให้่มีนัำ��ห่นัักเบ�กว่ิ�โลห่ะตันั และมีสำมบัติด้�นัควิ�มแข็งแร์ง ควิ�มเห่นีัยวิ 

ควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์นัำ�ควิ�มร์อ้นั และทนัอณุห่ภ่มิส่ำงที�ดีกว่ิ�โฟมที�ทำ�จั�กวัิสำดุอ่�นั ๆ   

นัอกจั�กนีั�ยังมีสำมบัติในัก�ร์ด่ดซัึ่บเสีำยงได้ดีอีกด้วิย โฟมโลห่ะจึังเป็ีนัวัิสำดุที�น่ั�สำนัใจั

และสำ�ม�ร์ถึนัำ�ม�ปีร์ะยุกต์ใช้ง�นัในัด้�นัต่�ง ๆ 

0101
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ทีมนัักวิิจััยจั�กเอ็มเทค สำวิทช. ได้พััฒนั�องค์ควิ�มร้่์เร่์�อง 

ก�ร์ผู้ลิตโฟมโลห่ะชนิัดต่�ง ๆ อย่�งต่อเน่ั�อง โดยเฉพั�ะ “กิารพััฒนา

กิระบวนกิารผู้ลิติโฟมไทเทเนีย์มบริสุทธิุ�แบบเซึ่ลล์เปิดุ” ซึึ่�งได้

รั์บร์�งวัิลผู้ลง�นัวิิจััยร์ะดับดีม�กจั�กง�นัวัินันัักปีร์ะดิษฐ์ปีร์ะจัำ�ปีี  

พั.ศ. 2560

โคร์งก�ร์ดังกล่�วิ เอ็มเทค สำวิทช. ได้ทำ�วิิจััยและพััฒนั�ร่์วิมกับ

บริ์ษัทไทเซึ่ โคเกียวิ (ปีร์ะเทศไทย) จัำ�กัด เพ่ั�อพััฒนั�ก�ร์ผู้ลิตโฟม

ไทเทเนีัยมบริ์สำทุธิุ�แบบเซึ่ลล์เปิีด โดยใช้กร์ะบวินัก�ร์ชุบสำ�ร์แขวินัลอย

บนัต้นัแบบโฟมพัอลิเมอร์์ เพ่ั�อให้่ได้โฟมไทเทเนัียมที�ไม่เปีร์�ะและ

สำ�ม�ร์ถึรั์บแร์งกดได้ดี
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โฟมไทเทเนีัยมแบบเซึ่ลล์เปิีด (Open cell titanium foam) ค่อ ไทเทเนีัยมที�

มีโคร์งสำร้์�งเป็ีนัโคร์งร่์�งต�ข่�ยที�มีควิ�มพัรุ์นัส่ำง ร่์พัรุ์นัมีลักษณะต่อเน่ั�องกันั ดังนัั�นั

ของเห่ลวิห่ร่์อก๊�ซึ่สำ�ม�ร์ถึไห่ลผู่้�นัได้ และสำ�ม�ร์ถึรั์บภ�ร์ะแร์งกร์ะทำ�ได้ส่ำง ทั�งนีั� 

โฟมโลห่ะแบบเซึ่ลล์เปิีดนีั�นิัยมนัำ�ไปีใช้เป็ีนัตัวิกร์องในัง�นัที�มีอุณห่ภ่มิส่ำง เช่นั ขั�วิในั

ร์ะบบเคมีไฟฟ้� ซึึ่�งต้องก�ร์ควิ�มต้�นัท�นัก�ร์กัดกร่์อนัส่ำงและต้องก�ร์พ่ั�นัที�ผู้วิิส่ำงและ

วัิสำดุท�งก�ร์แพัทยเ์พ่ั�อปีล่กฝัังในัร่์�งก�ยที�ต้องก�ร์วัิสำดุที�มีควิ�มเข้�กันัได้ท�งชีวิภ�พั   

กร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิตโฟมไทเทเนีัยมแบบเซึ่ลล์เปิีดโดยใช้กร์ะบวินัก�ร์ชุบสำ�ร์

แขวินัลอยกับต้นัแบบโฟมพัอลิเมอร์์ เริ์�มจั�กก�ร์คัดเล่อกวัิสำดุตั�งต้นัและวิิจััยขั�นัตอนั

ก�ร์ผู้ลิตและตัวิแปีร์ในัก�ร์ผู้ลิตให้่สำ�ม�ร์ถึผู้ลิตโฟมไทเทเนีัยมที�มีสำมบัติเชิงกลที�ดี  

โฟมไทเทเนีัยมที�ผู้ลิตได้มีโคร์งสำร้์�งสำมำ��เสำมอ มีควิ�มแข็งแร์ง ไม่เปีร์�ะ ไม่มี 

สำ�ร์ปีนัเปี้�อนั ก�ร์วิิเคร์�ะห่์โดยเทคนัิคเอกซึ่เร์ย์ดิฟแฟร์กชันั แสำดงให่้เห็่นัว่ิ�ร์ะดับ

ควิ�มพัรุ์นัอย่่ในัช่วิง 86-92% โดยมีขนั�ดของเซึ่ลล์ร์ะห่ว่ิ�ง 1.1-2.4 มิลลิเมตร์  

บริษัทไทเซึ่ โคเกีิย์ว (ประเทศไทย์) จำากัิดุ และเอ็ิมเทค สวทชี.  

ไดุ�ร่วมย่์�นจดุสิทธิุบัติรสิ�งประดิุษฐ์และกิารอิอิกิแบบ รวมถ่ืงตีิพิัมพ์ัผู้ลงานวิจัย์ 

ในวารสารนานาชีาติิ ผู้ลงานจากิโครงกิารนี�ไดุ�รับกิารติ่อิย์อิดุขีย์าย์กิารผู้ลิติ

ในระดัุบอุิติสาห่กิรรมโดุย์บริษัทไทเซึ่ โคเกีิย์ว (ประเทศไทย์) จำากัิดุ และมีกิาร

จำาห่น่าย์เชิีงพัาณิชีย์์แล�ว
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“โฟมอิะล้มิเนีย์ม” ได้รั์บก�ร์นัำ�ไปีปีร์ะยุกต์ใช้ในัอุตสำ�ห่กร์ร์มย�นัยนัต์และ

ขนัส่ำง ร์วิมถึึงอุตสำ�ห่กร์ร์มก่อสำร้์�งและที�อย่่อ�ศัย โดยใช้ในัโคร์งสำร้์�งที�ต้องรั์บ

แร์งกร์ะแทก ใช้เป็ีนัวัิสำดุด่ดซัึ่บเสีำยง ใช้เป็ีนัฉนัวินักันัควิ�มร้์อนัห่ร่์อตัวิร์ะบ�ย 

ควิ�มร้์อนั ปัีจัจุับันัแม้จัะมีผู้่้ผู้ลิตโฟมอะล่มิเนีัยมจัำ�ห่น่ั�ยในัเชิงพั�ณิชย์ในั 

ต่�งปีร์ะเทศแล้วิ แต่ในัปีร์ะเทศไทยยังมีก�ร์ใช้ง�นัน้ัอยเพัร์�ะมีร์�ค�แพัง ซึึ่�งเกิด

จั�กตน้ัทุนัที�ส่ำงทั�งด้�นัวัิตถุึดิบและกร์ะบวินัก�ร์ผู้ลติ ทีมนัักวิิจััยจั�กศ่นัยเ์ทคโนัโลย-ี 

โลห่ะและวัิสำดุแห่่งช�ติ (เอ็มเทค) สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี 

แห่่งช�ติ (สำวิทช.) จึังได้พััฒนั� “กิารผู้ลิติโฟมอิะล้มิเนีย์มจากินำ�าโลห่ะ” ขึ�นั  

เพ่ั�อทำ�ให้่กร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิตโฟมอะล่มิเนีัยมจั�กนัำ��โลห่ะมีต้นัทุนัตำ��ลง และเป็ีนั 

องค์ควิ�มร้่์สำำ�ห่รั์บสำนัับสำนุันัอุตสำ�ห่กร์ร์มในัอนั�คต
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ทั�งนีั�ทีมนัักวิิจััยฯ เล่อกพััฒนั�วิิธีุผู้ลิตโฟมอะล่มิเนีัยมด้วิยก�ร์พ่ันัอ�ก�ศลงในันัำ��

โลห่ะโดยตร์ง เน่ั�องจั�กเป็ีนัก�ร์ผู้ลิตโฟมโลห่ะที�มีต้นัทุนัตำ��ที�สุำด แต่วิิธีุนีั�มีจุัดด้อยที�

ต้องแก้ไขค่อก�ร์ควิบคุมโคร์งสำร้์�งของโฟมโลห่ะทำ�ได้ค่อนัข้�งย�ก จึังต้องพััฒนั�

กร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิตโฟมอะล่มิเนีัยมให้่มีโคร์งสำร้์�งต�มต้องก�ร์   

ทีมนัักวิิจััยคิดค้นัวิิธีุก�ร์ผู้ลิตขึ�นัให่ม่ โดยใช้วัิสำดุทร์งกลมซึึ่�งสำ�ม�ร์ถึทนัอุณห่ภ่มิ

ส่ำง และมีพ่ั�นัผิู้วิร่์ปีแบบต่�ง ๆ เป็ีนัวัิสำดุที�ทำ�ให้่เกิดร่์พัรุ์นัร่์ปีแบบต่�ง ๆ ภ�ยในัโฟม

อะล่มิเนีัยม  

วัิสำดุดังกล่�วิมีร์�ค�ถ่ึกและสำ�ม�ร์ถึปัี�นัเป็ีนัร่์ปีทร์งกลมได้ด้วิยเคร่์�องปัี�นัเม็ด 

ที�มีจัำ�ห่น่ั�ยในัท้องตล�ด ทำ�ให้่ก�ร์ผู้ลิตโฟมอะล่มิเนีัยมมีต้นัทุนัก�ร์ผู้ลิตตำ�� อีกทั�ง 

ยังช่วิยลดก�ร์นัำ�เข้�จั�กต่�งปีร์ะเทศ   
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โฟมอุะลิม่เินยีมที�ได้มีสมบตัเิดน่คอืุ ดด่ซ้ำบัเสยีงที�ความถี�เสียงตา่ง ๆ   
ได้ตามลิักษณ์ะการใช้งาน สามารถใช้กั�นเสียงที�เกิดจัากโรงงาน สถานที� 
ก่อุสร้าง งานจัราจัร เพราะมีความทนทาน แลิะใช้ลิดเสียงจัากชิ�นส่วน
ภายในเครื�อุงใชไ้ฟฟา้ รวมทั�งใชเ้ปน็แผน่ดด่ซ้ำบัเสยีงภายในอุาคาร ไมต่ดิไฟ  

แลิะไม่เป็นพิษต่อุผ่้อุย่่อุาศัยได้ ปัจัจัุบันมีบริษัทเอุกชนขอุงไทยรับการ

ถ่ายทอุดเทคโนโลิยีการผลิิตโฟมอุะลิ่มิเนียมเพื�อุผลิิตแลิะจัำาห่น่าย 

เชิงพาณ์ิชย์แลิ้ว    
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0202

“กราฟีน” วัสดุแห่่งอนาคต 

“กราฟีน” (Graphene) เป็นวัสดุแห่ง่อุนาคตที�คน้พบ เมื�อุปี พ.ศ. 2547  
โดยสอุงนักฟิสิกส์ชาวรัสเซ้ำีย “ศาสตราจัารย์ ดร.อุังเดร ไกม์”  
(Andre Geim) แลิะ “ศาสตราจัารย์ ดร.คอุนสแตนติน โนโวเซ้ำลิอุฟ”  
(Konstantin Novoselov) จัากมห่าวิทยาลิัยแมนเชสเตอุร์ สห่ราช-
อุาณ์าจัักร 6 ปีต่อุมา ผลิงานชิ�นนี�ทำาให้่ผ่้ค้นพบทั�งสอุงท่านได้รับ
รางวัลิโนเบลิ สาขาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2553
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“กิราฟีน” จััดเป็ีนัวัิสำดุนัำ�ไฟฟ้�และควิ�มร์้อนัได้ดีที�สุำดในัโลก โดยเปี็นัวัิสำดุ
ที�ปีร์ะกอบด้วิยชั�นัของค�ร์์บอนัอะตอมที�ห่นั�เพีัยง 1 ชั�นั มีลักษณะเป็ีนัแผู่้นัที�
มีโคร์งสำร้์�ง 2 มิติ เห่ม่อนัต�ข่�ยร่์ปีห่กเห่ลี�ยมคล้�ยรั์งผึู้�งมีควิ�มห่นั�เท่�กับ 
ขนั�ดของค�ร์์บอนัเพีัยงอะตอมเดียวิ ห่ร่์อปีร์ะม�ณ 0.34 นั�โนัเมตร์   

จึังทำ�ให้่มีคุณสำมบัติพิัเศษที�แข็งแร์งกว่ิ�เห่ล็ก
และเพัชร์ นัำ�ไฟฟ้�ได้ดีกว่ิ�ทองแดง อีกทั�งยังใสำ
โปีร่์งแสำง และมีควิ�มย่ดห่ยุ่นัส่ำง เห่ม�ะกับก�ร์นัำ�
ไปีใช้ผู้สำมในัพัอลิเมอร์์ต่�ง ๆ ในัก�ร์นัำ�ไฟฟ้� เพ่ั�อ
ไม่ให้่มีก�ร์ข�ดตอนั และนัำ�ไฟฟ้�ได้เป็ีนัอย่�งดี

จั�กควิ�มมห่ัศจัร์ร์ย์ที�ถ่ึกค้นัพับทำ�ให้่กร์�ฟีนั 
กล�ยเป็ีนัวัิสำดุที�ได้รั์บควิ�มสำนัใจัไปีทั�วิโลก ร์วิมถึึง 
ปีร์ะเทศไทย ซึึ่�งสำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์
และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) ได้มองเห็่นั
โอก�สำและควิ�มสำำ�คัญของวัิสำดุมหั่ศจัร์ร์ย์อย่�ง  
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“กิราฟนี” ม�ตั�งแต่ตอนัที�มีก�ร์ค้นัพับให่ม่ ๆ  และได้เริ์�มวิิจััยและพััฒนั� 
อย่�งต่อเน่ั�อง เพ่ั�อนัำ�กร์�ฟีนัไปีปีร์ะยุกต์ใช้ง�นัในัอุตสำ�ห่กร์ร์มต่�ง ๆ 

ในัปีี พั.ศ. 2553 ทีมวิิจััยจั�กศ่นัย์เทคโนัโลยีอิเล็กทร์อนิักส์ำและ
คอมพัิวิเตอร์์แห่่งช�ติ ห่ร่์อเนัคเทค สำวิทช. ปีร์ะสำบควิ�มสำำ�เร์็จัในั  
“กิารสังเคราะห์่กิราฟีนดุ�วย์เทคนิคเคมีไฟฟ้าลอิกิเอิาแผู่้นกิราฟีน 
บริสุทธิุ�อิอิกิจากิขัี�วแกิรไฟติ์ และผู้สานเขี�าไปในเน่�อิพัอิลิเมอิร์ 
นำาไฟฟ้าไดุ�ดุ�วย์ติ�นทุนติำ�าเป็นครั�งแรกิขีอิงโลกิ”

ผู้ลง�นันีั�ได้รั์บควิ�มสำนัใจัจั�กภ�คเอกชนัต่อยอดนัำ�ไปีผู้ลิตห่มึก
นัำ�ไฟฟ้�จัำ�ห่น่ั�ยเชิงพั�ณิชย์  

ห่มึกพิัมพ์ัอิเล็กทร์อนิักส์ำที�สัำงเคร์�ะห์่ขึ�นัจั�กสำ�ร์ “กร์�ฟีนั” นัั�นั 
มีคุณสำมบัตินัำ�ไฟฟ้�ได้ดี สำ�ม�ร์ถึตีพิัมพ์ัลงบนัพ่ั�นัผิู้วิได้ห่ล�ยชนิัด เช่นั  
กร์ะด�ษ และแผู่้นัพัล�สำติก ก่อให้่เกิดนัวัิตกร์ร์มให่ม่ ๆ นัอกจั�กจัะ
นัำ�ไปีทำ�ห่มึกพิัมพ์ัอิเล็กทร์อนิักส์ำ ห่ร่์อ E-ink ที�นัำ�ไปีใช้ในัแผู่้นัป้ี�ย 
อ�ร์์เอฟไอด ีแทนัก�ร์ใชโ้ลห่ะทองแดง ที�มีต้นัทุนัส่ำงกว่ิ�แลว้ิยงัสำ�ม�ร์ถึ
ทำ�เป็ีนับร์ร์จุัภัณฑ์์อัจัฉริ์ยะ สำ�ม�ร์ถึแสำดงข้อม่ลห่ร่์อภ�พัเคล่�อนัไห่วิบนั
หี่บห่่อ พััฒนั�เป็ีนักร์ะด�ษอัจัฉริ์ยะที�แสำดงข้อม่ลห่ร่์อภ�พัเคล่�อนัไห่วิ
บนัแผู่้นัพัล�สำติกที�โค้งงอได้ 
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นัอกจั�กนีั� ยงันัำ�ไปีพััฒนั�เป็ีนัสำ�ร์เปีล่งแสำงที�ใช้ในัจัอแสำดงผู้ลชนิัด “โอแอลอีดี” 
ซึึ่�งใช้พัลังง�นัและมีต้นัทุนัก�ร์ผู้ลิตตำ�� ทำ�เป็ีนัฟิล์มสุำริ์ยะห่ร่์อแผู่้นัฟิล์มบ�งที�ทำ�ห่น้ั�ที�
เห่ม่อนัแผู้งรั์บพัลังง�นัจั�กแสำงอ�ทิตยแ์ล้วิเปีลี�ยนัเป็ีนัไฟฟ้� ร์วิมถึึงทำ�เป็ีนัแบตเตอรี์�่่่
ชนิัดบ�งและตัวิตร์วิจัวัิดห่ร่์อเซึ่นัเซึ่อร์์ท�งก�ร์แพัทย์ที�มีร์�ค�ถ่ึก  

ทั�งนีั�เพ่ั�อเป็ีนัศ่นัย์กล�งก�ร์ผู้ลิตนัวัิตกร์ร์มจั�กเทคโนัโลยีกร์�ฟีนั สำวิทช.  
ได้ขย�ยก�ร์ดำ�เนิันัง�นัวิิจััย จััดตั�งเป็ีนั “ศ้นย์์นวัติกิรรมกิารพัิมพ์ัอิิเล็กิทรอินิกิส์ 
และอิิเล็กิทรอินิกิส์อิินทรีย์์” ห่ร่์อโทปิีค (Thailand Organic & Printed  
Electronics Innovation Center: TOPIC)    

โดยโทปิคทำ�ง�นัแบบเคร่์อข่�ยร์ะห่ว่ิ�งภ�คร์ัฐกับเอกชนั มีห้่องปีฏิิบัติก�ร์ 
และบริ์ก�ร์ท�งเทคนิัค เพ่ั�อให้่บริ์ก�ร์แก่ภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์ม ร์วิมถึึงก�ร์ให้่คำ�ปีรึ์กษ�
ในัก�ร์ใช้เทคโนัโลยีก�ร์พิัมพ์ัด้วิยห่มึกอิเล็กทร์อนิักส์ำห่ร่์อห่มึกนัำ�ไฟฟ้� และได้ 
เข้�ร่์วิมเป็ีนัสำม�ชิกของ Organic and Printed Electronics Association ห่ร่์อ  
OE-A ซึึ่�งเป็ีนัสำม�คมด้�นัอิเล็กทร์อนิักส์ำอินัทรี์ย์ร์ะดับโลกเพ่ั�อสำร้์�งเคร่์อข่�ยกับ 
กลุ่มสำม�ชิกของ OE-A ที�มีอย่่ทั�วิโลก ทำ�ให้่ไทยมีฐ�นัข้อม่ลและเคร่์อข่�ยก�ร์พััฒนั�
ง�นัวิิจััยที�กว้ิ�งม�กขึ�นั 

ซึ่ึ�งต่อม� “Haydale Graphene Industries” บริ์ษัทที�เชี�ยวิช�ญด้�นั 
กร์�ฟีนัร์ะดับโลกจั�กปีร์ะเทศองักฤษ ได้เล่อกจัดัตั�งศ่นัย์วิิจััยกร์�ฟีนั ห่ร์่อ Haydale 
Technologies (Thailand) ขึ�นัที�อุทย�นัวิิทย�ศ�สำตร์์ปีร์ะเทศไทย ทำ�ให่้นัักวิิจััย
ไทยได้ทำ�ง�นัร์่วิมกับนัักวิิจััยชั�นันัำ�จั�กต่�งปีร์ะเทศ เกิดก�ร์แลกเปีลี�ยนั เรี์ยนัร์่้ 
และก�ร์ถึ่�ยทอดเทคโนัโลยีร์ะห่วิ่�งกันัได้อย่�งเปี็นัร์่ปีธุร์ร์ม   

ปัีจัจุับันัโทปิคอย่่ภ�ยใต้ศ่นัย์เทคโนัโลยีเพ่ั�อควิ�มมั�นัคงของปีร์ะเทศและ 
ก�ร์ปีร์ะยุกต์เชิงพั�ณิชย์ (NSD) ของ สำวิทช. นัอกจั�กจัะมีทีมนัักวิิจััยกร์�ฟีนัและ
นัวัิตกร์ร์มก�ร์พิัมพ์ัอิเล็กทร์อนิักส์ำที�เป็ีนักลุ่มแร์กในัไทยที�สัำงเคร์�ะห์่กร์�ฟีนัได้ และ



26 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถ่ึ�ยทอดให้่เอกชนัผู้ลิตเป็ีนัห่มึกนัำ�ไฟฟ้�จัำ�ห่น่ั�ยเชิงพั�ณิชยแ์ล้วิ ยงัมีก�ร์นัำ�กร์�ฟีนั
ไปีทำ�เป็ีนัเซึ่นัเซึ่อร์์ แบตเตอรี์�่่ช่นิัดบ�ง และกำ�ลังนัำ�กร์�ฟีนัไปีผู้สำมในัพัล�สำติกชีวิภ�พั
เพ่ั�อทำ�ให้่เห่นีัยวิขึ�นั เปีร์�ะน้ัอยลง และนัำ�ไฟฟ้�ได้   

นัอกจั�กนีั�ยังมีทีมพััฒนั�นัวัิตกร์ร์มก�ร์สัำงเคร์�ะห์่กร์�ฟีนั กำ�ลังวิิจััยเทคโนัโลยี
ก�ร์เปีลี�ยนัค�ร์์บอนัไดออกไซึ่ด์ในักร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิตของโร์งง�นัอุตสำ�ห่กร์ร์มให้่เป็ีนั
วัิสำดุนั�โนัค�ร์์บอนัห่ร่์อกร์�ฟีนัที�มีม่ลค่�ส่ำง ซึึ่�งจัะเพิั�มม่ลค่�ของเห่ล่อทิ�งแล้วิยังช่วิย
ลดปัีญห่�มลพิัษอีกด้วิย 

ส่ำวินัด้�นัเซึ่นัเซึ่อร์์ ทีมนัักวิิจััยฯ ได้ผู้ลิตกร์�ฟีนัเพ่ั�อปีร์ะยุกต์ใช้ง�นัด้�นั 
ควิ�มมั�นัคงทั�งด้�นัสำังคม อ�ห่�ร์ ก�ร์แพัทย์ และสิำ�งแวิดล้อม ที� ผู่้�นัม� 
มีก�ร์พััฒนั�เซึ่นัเซึ่อร์์ด้วิยวัิสำดุขั�นัส่ำงนั�โนักร์�ฟีนั โดยใช้เทคโนัโลยีก�ร์พิัมพ์ัสำกร์ีนั  
ทำ�ให้่ได้เซึ่นัเซึ่อร์์กร์�ฟีนัชนิัดพิัมพ์ัที�มีควิ�มไวิส่ำง ต้นัทุนัตำ�� และมีกำ�ลังผู้ลิต 
ในัร์ะดับอุตสำ�ห่กร์ร์ม ทั�งนีั� สำวิทช. ร่์วิมม่อกับเคร่์อข่�ยต่�ง ๆ  ในัก�ร์พััฒนั�ชุดตร์วิจั  
เช่นั ชุดตร์วิจัสำ�ร์เสำพัติด ชุดตร์วิจัเช่�อก่อโร์คในัอ�ห่�ร์ เซึ่นัเซึ่อร์์วัิดสำ�ร์เร่์งเน่ั�อแดง  
และชุดตร์วิจัเช่�อวัิณโร์ค
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สำำ�หรัับคว�มมั�นคงด้้�นพลัังง�น  
ท่ี่�ผ่่�นม�ท่ี่มนักวิจััยฯ ได้้พัฒน�อุุปกรัณ์์ 
กักเก็บพลัังง�นอุย่�งต่่อุเน่�อุง ทัี่�งตั่วเก็บ 
ปรัะจุัยิ�งยวด้ (Supercapacitor) แลัะ
แบต่เต่อุร่ั�่่่ ลิัเท่ี่ยมซััลัเฟอุร์ั (Lithium- 
sulfur battery) ซ่ั�งได้้ปรัะยุกต์่ใช้้
เที่คโนโลัย่ ด้้�นวัสำดุ้กรั�ฟีนร่ัวมกับ
เที่คโนโลัยก่�รัพิมพ์อิุเล็ักที่รัอุนิกส์ำ    

ปัจัจุับันท่ี่มนักวิจััย สำวที่ช้. ร่ัวมกับ 
จุัฬ�ลังกรัณ์์มห�วิที่ย�ลััยพัฒน�ต้่นแบบ 
แบต่เต่อุรั่�่่สั่ำงกะส่ำไอุอุอุน ซ่ั�งเป็นแบต่เต่อุรั่�่่่
ช้นิด้ใหม่ท่ี่�ม่คว�มปลัอุด้ภััยสูำง ไม่รัะเบิด้  
โด้ยนำ�เที่คโนโลัย่กรั�ฟีนเข้้�ม�ช่้วยเพิ�ม
ปรัะสิำที่ธิิภั�พ จันสำ�ม�รัถพัฒน�เป็น
แบต่เต่อุรั่�่่สัำงกะส่ำไอุอุอุนท่ี่�ม่ค่�คว�มจัุต่่อุนำ��หนักสูำงอุยู่ในช่้วง 180-200 mAh.g-1 
แลัะม่ค่�คว�มหน�แน่นพลัังง�นอุยูใ่นช่้วง 180-200 Wh.kg-1 ซ่ั�งสำ�ม�รัถแข่้งขั้นได้้ 
กับแบต่เต่อุร่ั�่่ลิัเท่ี่ยมไอุอุอุนบ�งช้นิด้

สิ่่�งสิ่ำ�คััญที่่�เป็็นคัว�มท้ี่�ท้ี่�ยของแบตเตอร่ี่่่���ชน่ดน่�ก็็คืัอ ก็�รี่่่พััฒน�
ให้้ม่อ�ยุก็�รี่่่ใช้ง�นท่ี่�ย�วน�น (Cycle ability) เพืั�อให้้แข่งขันได้ก็ับ 
แบตเตอรี่่่่����ที่่�ม่ในที่้องตล�ดต่อไป็
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เทคโนโลยีสารเคลือบนาโน
จำากเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์์ 
สู่การอนุรักษ์ศาสนสถาน
 

“นาโนเทคโนโลิยี” เป็นเทคโนโลิยีที�ได้รับความสนใจัจัากนักวิจััยแลิะ 
ภาคอุุตสาห่กรรมเป็นอุย่างมาก เพราะสามารถสร้างห่รือุสังเคราะห่์
วัสดุให่้มีขนาดเล็ิกในระดับ 1-100 นาโนเมตร ซ้ำึ�งเพิ�มประสิทธิิ์ภาพ  
แลิะสร้างคุณ์สมบัติพิเศษให่้แก่วัสดุต่าง ๆ ได้ทั�งทางด้านกายภาพ  
เคมี แลิะชีวภาพ  
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ปัีจัจุับันัทั�งภ�ครั์ฐและเอกชนัต่�งเร์่งวิิจััยและพััฒนั�เพั่�อนัำ�เทคโนัโลยี
ก�ร์เคล่อบผิู้วิด้วิยวัิสำดุนั�โนัม�ใช้ในัก�ร์สำร้์�งผู้ลิตภัณฑ์์ให่ม่ ๆ ร์วิมถึึงเพิั�ม
ม่ลค่�ให้่กับวัิสำดุห่ล�กห่ล�ย เช่นั สิำ�งทอ แผู้งเซึ่ลล์แสำงอ�ทิตย์ และวัิสำดุ
ก่อสำร้์�ง  

เช่นัเดียวิกับศ่นัยน์ั�โนัเทคโนัโลยแีห่่งช�ติ (นั�โนัเทค) สำำ�นัักง�นัพััฒนั�
วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) ที�มีก�ร์พััฒนั�สำ�ร์เคล่อบ
อนุัภ�คนั�โนัเพ่ั�อใช้ง�นัในัอุตสำ�ห่กร์ร์มต่�ง ๆ อย่�งเช่นั “เทคโนโลยี์สาร
เคล่อิบดุ้ดุซัึ่บความร�อินขีอิงท่อินำาความร�อินแผู้งรวมแสงอิาทิติย์์แบบ
รางพัาราโบลา” ที�ทีมวิิจััยจั�กห่อ้งปีฏิิบัติก�ร์จััดเร์ยีงโคร์งสำร์�้งและอนัภุ�ค
ร์ะดับนั�โนั ห่น่ัวิยวิิจััยนั�โนัเทคโนัโลยี นั�โนัเทค สำวิทช. พััฒนั�ขึ�นัเพ่ั�อ 
ตอบโจัทย์ภ�คเอกชนัอย่�งบริ์ษัทเอทีอี จัำ�กัด ที�ต้องก�ร์ใช้กร์�ฟีนัเป็ีนั 
วัิสำดุเคล่อบเพ่ั�อด่ดซัึ่บควิ�มร้์อนับนัท่อโลห่ะในัร์ะบบพัลังง�นัแสำงอ�ทิตย ์
แบบเข้มข้นั ห่ร่์อ Concentrated Solar Power (CSP) ซึึ่�งเป็ีนัเทคโนัโลยี 
ก�ร์ผู้ลิตพัลังง�นัแสำงอ�ทิตย์ที�ได้รั์บควิ�มนิัยมอย่�งแพัร่์ห่ล�ย  
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โดยทั�วิไปีก�ร์ด่ดซัึ่บ 
ควิ�ม ร้์ อนับนัท่ อ โลห่ะ 
ดังกล่�วิ นิัยมใช้เทคโนัโลยี 
ก�ร์เคล่อบผิู้วิแบบตกเคล่อบ 
ด้วิยไอท�งก�ยภ�พั (Physical  
vapour deposit ion)  
ของสำ�ร์ผู้สำมร์ะห่ว่ิ�งโลห่ะ 
กับโลห่ะออกไซึ่ด์ ซึึ่�งมีต้นัทุนั 
ท�งวัิสำดุและเทคโนัโลยีที� 

ส่ำงม�ก บริ์ษัทเอทีอี จัำ�กัด จึังต้องก�ร์ใช้อนุัภ�คกร์�ฟีนัทดแทนัเพ่ั�อลดต้นัทุนัในั 
ก�ร์ผู้ลติ จั�กก�ร์ทดสำอบพัน่ัเคล่อบอนัภุ�คกร์�ฟีนัลงบนัท่อสำแตนัเลสำ พับว่ิ�สำ�ม�ร์ถึ
ด่ดซัึ่บควิ�มร้์อนัจั�กแสำงอ�ทิตย์ได้ แต่มีปัีญห่�ก�ร์ห่ลุดลอก เน่ั�องจั�กอนุัภ�คกร์�ฟีนั 
ไม่สำ�ม�ร์ถึยึดเก�ะกับท่อโลห่ะอย่�งสำแตนัเลสำได้ด้วิยตัวิเอง เพัร์�ะสำภ�พัพ่ั�นัผิู้วิของ
วัิสำดุทั�งสำองแบบที�ไม่เข้�กันัผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์จึังต้องก�ร์ให้่ทีมนัักวิิจััยฯ ช่วิยพััฒนั�ส่ำตร์
ที�ทำ�ให้่อนุัภ�คกร์�ฟีนัยึดติดกับผิู้วิท่อโลห่ะได้ดีขึ�นั            

ทีมนัักวิิจััยจั�กนั�โนัเทค สำวิทช. จึังศึกษ�ก�ร์ใช้วัิสำดุนั�โนัเพ่ั�อเพิั�มก�ร์ยึดเก�ะ
ของอนัุภ�คกร์�ฟีนั โดยเล่อกใช้สำ�ร์นั�โนัซึ่ิลิก�ที�มีคุณสำมบัติช่วิยเพิั�มก�ร์ยึดเก�ะ  
เป็ีนัสำ�ร์ผู้สำมกับอนุัภ�คนั�โนักร์�ฟีนั จันัได้เป็ีนัส่ำตร์พััฒนั�เป็ีนัสำ�ร์เคล่อบสำำ�ห่รั์บด่ด
ซัึ่บควิ�มร้์อนับนัท่อโลห่ะในั “ร์ะบบผู้ลิตพัลังง�นัแบบร์�งพั�ร์�โบล� (Parabolic 
trough solar concentrator)” ซึ่ึ�งมีก�ร์ยดึเก�ะบนัผู้วิิท่อสำแตนัเลสำไดดี้และสำ�ม�ร์ถึ
ด่ดซัึ่บควิ�มร้์อนัได้ม�กขึ�นั

สำ�ร์เคล่อบดังกล่�วิทนัต่อควิ�มร้์อนัที�อุณห่ภ่มิ 500 องศ�เซึ่ลเซีึ่ยสำ ในัสำภ�วิะไม่มี
ออกซิึ่เจันั เช่นั สุำญญ�ก�ศส่ำง 10-6 mbar ห่ร่์อในับร์ร์ย�ก�ศไนัโตร์เจันั และทนัต่อ
ก�ร์ยด่ห่ดของท่อโลห่ะที�มีก�ร์ยด่และห่ดตัวิในัช่วิงอุณห่ภ่มิ 30-500 องศ�เซึ่ลเซีึ่ยสำ  
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สำ�ม�ร์ถึใช้วิิธีุก�ร์พ่ันัเคล่อบจั�กสำเปีร์ย์ ซึึ่�งมีต้นัทุนัตำ��กว่ิ�เทคโนัโลยีก�ร์เคล่อบผิู้วิ
แบบตกเคล่อบด้วิยไอท�งก�ยภ�พัม�กกว่ิ� 70% 

ปัีจัจุับันับริ์ษัทเอทีอี จัำ�กัด ได้รั์บก�ร์ถ่ึ�ยทอดเทคโนัโลยีสำ�ร์เคล่อบและลงทุนั
ก่อสำร้์�งโร์งง�นัต้นัแบบก�ร์ผู้ลิตพัลังง�นัควิ�มร้์อนัจั�กแสำงอ�ทิตย์ที�อำ�เภอบ�งปีะกง  
จัังห่วัิดฉะเชิงเทร์� โร์งง�นัดังกล่�วิสำ�ม�ร์ถึผู้ลิตไอนัำ��ยิ�งยวิดที�มีอุณห่ภ่มิกว่ิ� 450 องศ�  
ที�ควิ�มดันั 30 บ�ร์์จั�กท่อด่ดซัึ่บควิ�มร้์อนัที�เคล่อบสำ�ร์ผู้สำมอนุัภ�คนั�โนักร์�ฟีนัและ 
ยังสำ�ม�ร์ถึขย�ยก�ร์ผู้ลิตสำ�ร์เคล่อบดังกล่�วิในัร์ะดับอุตสำ�ห่กร์ร์ม ร์วิมถึึง
ผู้ลิตท่อด่ดซัึ่บควิ�มร้์อนัให้่โร์งไฟฟ้�พัลังง�นัควิ�มร้์อนัแสำงอ�ทิตย์ของบริ์ษัท

ไทย โซึ่ ล่� ร์์  เ อ็นั เนัอ ร์์ยี�  จัำ� กัด  
(มห่�ชนั) ซึึ่�งเป็ีนัก�ร์ผู้ลิตในัเชิงพั�ณิชย์
ร์�ยแร์กของปีร์ะเทศไทย โดยต้นัทุนั
ก�ร์ผู้ลิตถ่ึกกว่ิ�นัำ�เข้�จั�กต่�งปีร์ะเทศ
ถึึง 3 เท่�  

นั อ ก จั � ก นีั� ที ม นัั ก วิิ จัั ย จั � ก  
นั�โนัเทค สำวิทช. ร่์วิมกับบริ์ษัทฮิิวิเทค  
(เอเซีึ่ย) จัำ�กัด พััฒนั� “สารเคล่อิบ 
นาโนป้อิงกิันติะกิรันบนแผู้งรังผู่้�ง”  
ขึ�นั ภ�ยใต้ก�ร์สำนัับสำนุันัทุนัวิิ จััย
จั�กโปีร์แกร์มสำนัับสำนุันัก�ร์พััฒนั�
เทคโนัโลยีและนัวัิตกร์ร์ม (ITAP) ซึึ่�ง
เป็ีนัก�ร์พััฒนั�สำ�ร์เคล่อบนั�โนั เพ่ั�อ 
ลดก�ร์เก�ะของตะกร์ันัแคลเซึ่ียม 
บนัแผู้งร์งัผึู้�งที�ทำ�ห่น้ั�ที�ด่ดซัึ่บควิ�มช่�นั 
ในัร์ะบบปีรั์บอ�ก�ศแบบปีร์ะห่ยัด

พัลังง�นัไฟฟ้�ด้วิยพััดลมไอเย็นั สำ�ม�ร์ถึคงปีร์ะสิำทธิุภ�พัของก�ร์ทำ�ควิ�มเย็นัและ
ควิ�มแข็งแร์งของแผู้งรั์งผึู้�ง อีกทั�งยังช่วิยลดก�ร์เก�ะของตะกรั์นัได้ถึึง 30-40% ซึึ่�ง
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เป็ีนัก�ร์ย่ดอ�ยุก�ร์ใช้ง�นัของแผู้งรั์งผึู้�งให้่นั�นัขึ�นัเก่อบสำองเท่� ลดควิ�มถีึ�และ 
งบปีร์ะม�ณในัก�ร์กำ�จััดตะกรั์นั ซึึ่�งนัับเป็ีนัก�ร์ช่วิยปีร์ะห่ยัดพัลังง�นัอีกท�งห่นึั�ง  
ทั�งนีั�สำ�ร์เคล่อบดังกล่�วิมีก�ร์ปีร์ะยุกต์ให้่เข้�กับกร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิตที�มีอย่่เดิมของ 
ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ และไม่เป็ีนัพิัษกับสิำ�งแวิดล้อมอีกด้วิย  

และไม่เพีัยงเท่�นัั�นั.. “เทคโนโลยี์สารเคล่อิบนาโน” ที�เป็ีนัก�ร์ใช้องค์ควิ�มร้่์ 
ด้�นันั�โนัเทคโนัโลยี ทำ�ให้่วัิสำดุขนั�ดจิั�วิแสำดงคุณสำมบัติพิัเศษเม่�อนัำ�ไปีเคล่อบ
สิำ�งของห่ร่์อพ่ั�นัผิู้วิอ�ค�ร์สำถึ�นัที� ทีมนัักวิิจััยนั�โนัเทค สำวิทช. มีก�ร์พััฒนั�อย่�ง 
ต่อเน่ั�องและต่อยอดก�ร์ใช้ง�นัไปีส่่ำภ�คธุุร์กิจัต่�ง ๆ แล้วินัั�นั ยังมีก�ร์นัำ�ม�ปีร์ะยุกต์
ใช้ให้่เกิดปีร์ะโยชน์ักับสัำงคมและชุมชนัส่ำวินัร์วิมอีกด้วิย 

อย่�งเช่นัโคร์งก�ร์ “เทคโนโลยี์สารเคล่อิบนาโนเพ่ั�อิกิารอินุรักิษ์อิาคาร 
ศาสนสถืาน” ที�เกิดจั�กก�ร์ลงพ่ั�นัที�สำำ�ร์วิจัของทีมนัักวิิจััยนั�โนัเทค สำวิทช. แล้วิ 
พับว่ิ�ในัสำถึ�นัที�ท่องเที�ยวิห่ร่์อวัิดต่�ง ๆ มักจัะมีปัีญห่�เร่์�องของควิ�มช่�นั นัำ��ซึึ่ม 
เข้�ไปีในัวิัสำดุที�เปี็นัพั่�นัผู้ิวิทำ�ให่้เกิดเช่�อร์�ห่ร์่อตะไคร์่นัำ��ได้ง่�ย

ทีมนัักวิิจััยฯ จึังศึกษ�คุณสำมบัติของวัิสำดุเชิงเคมีก�ยภ�พัของอ�ค�ร์ศ�สำนัสำถึ�นั
จั�กห่ล�กห่ล�ยแห่ลง่ที�ม� เพ่ั�อพััฒนั�สำ�ร์เคล่อบผู้วิิอนัภุ�คนั�โนัซึ่ลิิก�ที�มีคุณสำมบัติ
กันัฝุั�นั กันัก�ร์ซึ่ึมนัำ�� ป้ีองกันัเช่�อร์�และตะไคร์่นัำ�� ร์วิมถึึงคร์�บสำกปีร์กที�เก�ะอย่่

บนัพ่ั�นัผิู้วิของวัิสำดุที�ใช้บ่ร์ณะ
อ�ค�ร์ศ�สำนัสำถึ�นั ซึึ่�งจัะช่วิย
ลดก�ร์แตกร้์�วิ ทำ�ให้่ย่ดอ�ยุ 
พ่ั�นัผิู้วิและคงควิ�มสำวิยง�ม
ของอ�ค�ร์ศ�สำนัสำถึ�นัได้ดี
ยิ�งขึ�นั  
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สำ�ร์เคล่อบผิู้วิอนุัภ�คนั�โนัซิึ่ลิก�ที�ทีมนัักวิิจััยนั�โนัเทค สำวิทช. พััฒนั�ขึ�นันีั�  
มีจุัดเด่นัค่อ สำ�ม�ร์ถึใช้ได้กับทุกสำภ�พัพ่ั�นัผิู้วิ โดยไม่ทำ�ล�ยร่์ปีสำภ�พัเดิม แต่สิำ�งที�
เพิั�มเติมเข้�ม�ค่อ ควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์กันัควิ�มช่�นั ซึึ่�งเป็ีนัก�ร์เลียนัแบบธุร์ร์มช�ติ
เห่ม่อนักับใบบัวิที�มีคุณสำมบัติสำะท้อนันัำ�� สำ�ม�ร์ถึทนัฝันั ทนัแดด และทนัรั์งสีำย่วีิได้
โดยไม่เส่ำ�อมสำภ�พั  

ปัีจัจุับันัมีก�ร์ทดสำอบใช้เคล่อบพ่ั�นัผิู้วิอ�ค�ร์ศ�สำนัสำถึ�นัต่�ง ๆ พับว่ิ� สำ�ม�ร์ถึ
ย่ดร์ะยะเวิล�ก�ร์เกิดเช่�อร์� คร์�บสำกปีร์ก และก�ร์แตกล�ยง�จั�กอ�ยุของวัิสำดุที�
ใช้ก่อสำร้์�ง นัอกจั�กจัะเพิั�มควิ�มคงทนั ย่ดอ�ยุวัิสำดุที�จัะนัำ�ไปีซึ่่อมแซึ่มบ่ร์ณะแล้วิ  
ยังช่วิยลดต้นัทุนัก�ร์ด่แลรั์กษ�อ�ค�ร์ศ�สำนัสำถึ�นัต่�ง ๆ

เรียกได้ว่า งานวิจััยเทคโนโลิยีสารเคลิือุบนาโนขอุงนาโนเทค สวทช.  
สามารถตอุบโจัทย์การพัฒนาประเทศที�ยั�งยืน ช่วยประห่ยัดพลัิงงาน  
รักษาสภาพแวดล้ิอุม แลิะเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันให้่ 
ภาคธิ์ุรกิจัในประเทศไทย แถมยังช่วยอุนุรักษ์โบราณ์สถานซึ้ำ�งเป็น 
งานวิจััยที�ตอุบโจัทย์ภาคสังคมได้อุีกด้วย
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ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า 
จำุดกำาเนิดยานยนต์สมัยให่ม่ฝีีมือคนไทย
 

อุุตสาห่กรรมยานยนต์สมัยให่ม่เป็นห่นึ�งในอุุตสาห่กรรมเป้าห่มายที�จัะ
ผลิักดันให้่ประเทศไทยก้าวไปส่่ประเทศที�ขับเคลืิ�อุนด้วยเทคโนโลิยีแลิะ
นวัตกรรม ห่รือุ “ประเทศไทย 4.0” 

“ย์านย์นต์ิไฟฟ้า” ก็ค่อทิศท�งของเทคโนัโลยีที�ทุกฝั��ยทั�งภ�ครั์ฐและเอกชนั
ต่�งมุ่งพััฒนั� เน่ั�องจั�กมีผู้ลกร์ะทบส่ำงต่ออุตสำ�ห่กร์ร์มย�นัยนัต์ของไทยในัอนั�คต
อันัใกล้

สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) ให้่ควิ�มสำำ�คัญต่อ
ก�ร์วิิจััยและพััฒนั�ย�นัยนัต์ไฟฟ้�ม�ร์ะยะเวิล�ห่นึั�งแล้วิ และได้กำ�ห่นัดให้่ย�นัยนัต์
ไฟฟ้�อย่่ภ�ยใต้ปีร์ะเด็นัวิิจััยมุ่งเน้ันัด้�นัอุตสำ�ห่กร์ร์มย�นัยนัต์และขนัส่ำงสำมัยให่ม่
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เพ่ั�อให้่เกิดอุตสำ�ห่กร์ร์มย�นัยนัต์สำมัยให่ม่แบบคร์บวิงจัร์ในัปีร์ะเทศ  
ที�ผู้่�นัม� สำวิทช. ได้ร่์วิมม่อกับผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ไทยอย่�งกลุ่มบริ์ษัท 
โชคนัำ�ชัย กรุ๊์ปี ซึึ่�งเป็ีนับริ์ษัทผู้่้ผู้ลิตแม่พิัมพ์ัและชิ�นัส่ำวินัย�นัยนัต์ที�ให่ญ่ที�สุำด
ในัปีร์ะเทศไทย จันัปัีจัจุับันัสำ�ม�ร์ถึก้�วิม�เป็ีนัผู้่้ผู้ลิตเร่์อและร์ถึโดยสำ�ร์จั�ก
โคร์งสำร้์�งอะล่มิเนีัยมและมุ่งส่่ำก�ร์เป็ีนัผู้่้ผู้ลิตย�นัยนัต์ไฟฟ้�ทั�งร์ถึโดยสำ�ร์
ไฟฟ้�และเร่์อไฟฟ้�

สำวิทช. ได้ร่์วิมลงทุนักับบริ์ษัทสำกุลฎ์ซีึ่ อินัโนัเวิชั�นั จัำ�กัด ซึึ่�งเป็ีนับริ์ษัท 
ในัเคร่์อโชคนัำ�ชัย กรุ๊์ปี เพ่ั�อถ่ึ�ยทอดเทคโนัโลยีที�เห่ม�ะสำมกับก�ร์ต่อยอด 
พััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์ของบริ์ษัทฯ ที�มีเป้ี�ห่ม�ยค่อ ก�ร์พััฒนั�ย�นัพั�ห่นัะ 
สำมัยให่ม่

ทั�งนีั�มีก�ร์ส่ำงต่อเทคโนัโลยีผู่้�นัก�ร์ลงนั�มควิ�มร์่วิมม่อร์ะห่ว่ิ�งศ่นัย์
เทคโนัโลยีโลห่ะและวัิสำดุแห่่งช�ติ (เอ็มเทค) และศ่นัย์บริ์ก�ร์ปีรึ์กษ�ก�ร์
ออกแบบและวิิศวิกร์ร์ม (DECC) ห่น่ัวิยง�นัในัสัำงกัด สำวิทช. กับกลุ่มบริ์ษัท 
โชคนัำ�ชัย กรุ๊์ปี จัำ�กัด ในัก�ร์วิิจััยและพััฒนั�โคร์งสำร้์�งเร่์อและร์ถึโดยสำ�ร์ โดย
ก�ร์ใช้กลไกของโปีร์แกร์มสำนัับสำนุันัก�ร์พััฒนั�เทคโนัโลยแีละนัวัิตกร์ร์ม ห่ร่์อ 
ITAP ร์วิมถึึงก�ร์สำนัับสำนุันังบปีร์ะม�ณในัก�ร์ดำ�เนิันัง�นัด้วิยเงินัก้่ดอกเบี�ยตำ�� 
ก�ร์ย่�นัขอรั์บก�ร์พิัจั�ร์ณ�บัญชีนัวัิตกร์ร์ม และก�ร์ลดภ�ษี 300%    
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จั�กปีญัห่�สำำ�คญัของอตุสำ�ห่กร์ร์มเร่์อค่อ ไม่มีบริ์ษัทออกแบบโดยตร์ง ส่ำวินัให่ญ่
เป็ีนัก�ร์นัำ�เข้� ห่ร่์อปีร์ะกอบโดยอ่่ต่อเร่์อที�ต้องใช้เวิล�ในัก�ร์ผู้ลิตค่อนัข้�งนั�นั ต้นัทุนั
ส่ำง ส่ำวินัร์ถึโดยสำ�ร์ขนั�ดเล็กก็เป็ีนัก�ร์นัำ�เข้�เช่นักันั เพัร์�ะยังไม่มีผู้่้ผู้ลิตในัปีร์ะเทศ   

เน่ั�องจั�กกลุ่มบริ์ษัทโชคนัำ�ชัย กรุ๊์ปี มีควิ�มเชี�ยวิช�ญด้�นัเทคโนัโลยีก�ร์ขึ�นั
ร่์ปีโลห่ะ (แม่พิัมพ์ั) โดยใช้ก�ร์ออกแบบคอมพัิวิเตอร์์ด้วิยโปีร์แกร์มต่�ง ๆ ร์วิมถึึง 
สำ�ม�ร์ถึพััฒนั�กร์ะบวินัก�ร์ขึ�นัร่์ปีอะล่มิเนีัยมที�เป็ีนั High strength aluminum 
forming 5083 H116 spec และยังสำ�ม�ร์ถึพััฒนั�วัิสำดุอะล่มิเนีัยมเพ่ั�อทำ�ให้่มี 
ควิ�มแข็งแร์งใกล้เคียงและสำ�ม�ร์ถึทดแทนัโคร์งสำร์้�งเดิมที�เป็ีนัเห่ล็กได้ จึังเห่ม�ะ 
ที�จัะนัำ�เป็ีนัโคร์งสำร้์�งย�นัยนัต์สำมัยให่ม่ ซึึ่�งก�ร์ที�มีนัำ��ห่นัักเบ�ขึ�นัจัะช่วิยในัเร่์�องของ
ก�ร์ปีร์ะห่ยัดพัลังง�นั  

แต่ก�ร์ที�จัะพััฒนั�ย�นัยนัต์สำมัยให่ม่ที�มีนัำ��ห่นัักเบ�นัั�นัจัำ�เป็ีนัต้องคำ�นึังถึึง
ควิ�มแข็งแร์งของโคร์งสำร้์�งตัวิถัึงให้่มีควิ�มปีลอดภัยต�มม�ตร์ฐ�นัย�นัยนัต์สำ�กล 
โดยจัำ�เป็ีนัที�จัะเริ์�มดำ�เนิันัก�ร์ตั�งแต่ขั�นัตอนัก�ร์ออกแบบ
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ทีมนัักวิิจััยจั�กเอ็มเทค สำวิทช. จึังเข้�ม�ช่วิยในัด้�นัก�ร์ออกแบบและวิิเคร์�ะห์่
ทดสำอบควิ�มแข็งแร์งของโคร์งสำร้์�งร์ถึโดยสำ�ร์และเร่์อที�พััฒนั�ขึ�นัจั�กอะล่มิเนีัยม   

จั�กผู้ลก�ร์วิิเคร์�ะห์่ของควิ�มแข็งแร์งด้วิยวิิธีุร์ะเบียบไฟไนัต์เอลิเมนัต์ (Finite 
element) โดยใช้เทคโนัโลยีคอมพิัวิเตอร์์ช่วิยในัก�ร์คำ�นัวิณท�งวิิศวิกร์ร์ม พับว่ิ�
โคร์งสำร้์�งตัวิถัึงอะล่มิเนีัยมที�บริ์ษัทสำกุลฎ์ซีึ่ฯ พััฒนั�ขึ�นั มีควิ�มแข็งแร์งเพีัยงพัอ  
โดยที�ก�ร์ลดเน่ั�อวัิสำดุในัห่น้ั�ตัดของชิ�นัส่ำวินัเพ่ั�อลดนัำ��ห่นัักไม่ส่ำงผู้ลกร์ะทบต่อ 
ควิ�มแข็งแร์งของโคร์งสำร้์�ง นัอกจั�กนีั�ยงัมีค่�ควิ�มต้�นัท�นัจั�กก�ร์บิด (Torsional  
stiffness) เทียบเท่�กับโคร์งสำร้์�งร์ถึโดยสำ�ร์ที�ทำ�จั�กเห่ล็ก

ปัีจัจุับันับริ์ษัทสำกุลฎ์ซีึ่ฯ ต่อยอดจั�กง�นัวิิจััยที�พััฒนั�ร่์วิมกันั จันัสำ�ม�ร์ถึสำร้์�ง 
โร์งง�นัผู้ลิตร์ถึโดยสำ�ร์ตัวิถัึงอะล่มิเนีัยมขนั�ดเล็กและผู้ลิตเร่์ออะล่มิเนีัยมสัำญช�ติไทย
เพ่ั�อจัำ�ห่น่ั�ยเชิงพั�ณิชย์ได้เป็ีนัร์�ยแร์กในัปีร์ะเทศไทย
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ผู้ลผู้ลิตจั�กง�นัวิิจััยมีทั�งร์ถึโดยสำ�ร์อะล่มิเนีัยมภ�ยใต้แบร์นัด์  
“C Bus by Sakun.c” และเร่์ออะล่มิเนีัยมที�ใช้เทคโนัโลยีขั�นัส่ำงในัก�ร์
ปีร์ะกอบตัวิถัึงมีขนั�ดควิ�มย�วิ 20 เมตร์ ไร้์ร์อยต่อ มีร์ะบบขับเคล่�อนั
ไฟฟ้�ขนั�ด 500 kw และมจุีัดเด่นัที�มีควิ�มปีลอดภยัส่ำง เพัร์�ะเสำร์มิด้วิย
เทคโนัโลยีทันัสำมัยป้ีองกันัก�ร์จัม

นัอกจั�กนีั�ยังมีต้นัแบบร์ถึโดยสำ�ร์ไฟฟ้� “EV Aluminum Bus” 
สัำญช�ติไทย ซึึ่�งตัวิถัึงควิ�มย�วิ 12 เมตร์ ผู้ลิตจั�กอะล่มิเนีัยมขึ�นัร่์ปี 
ผู้สำมพิัเศษแข็งแร์งกว่ิ�เห่ล็กและอะล่มิเนีัยมทั�วิไปีถึึง 4 เท่� แต่มีนัำ��ห่นััก
เบ�กว่ิ�เห่ล็กครึ์�งห่นึั�ง ซึึ่�งร์ถึโดยสำ�ร์ไฟฟ้�ดังกล่�วิได้มีก�ร์นัำ�ไปีเป็ีนัต้นั
แบบย�นัพั�ห่นัะสำมัยให่ม่ให้่องค์ก�ร์ขนัส่ำงมวิลชนักรุ์งเทพั (ขสำมก.) 

ควิ�มร์ว่ิมม่อร์ะห่วิ�่ง สำวิทช. กับกลุ่มบริ์ษัทโชคนัำ�ชัย กรุ๊์ปี ที�เริ์�มต้นั 
จั�กก�ร์พััฒนั�นัวัิตกร์ร์มย�นัยนัต์สำมัยให่ม่อย่�งร์ถึโดยสำ�ร์ไฟฟ้�และ 
เร่์ออะล่มิเนีัยมที�มีควิ�มปีลอดภัยส่ำงแล้วิ อนั�คตยังมีแผู้นัที�จัะต่อยอด
ควิ�มร่์วิมม่อไปีส่่ำก�ร์พััฒนั�ด้�นัอ่�นั ๆ  เช่นั ก�ร์พััฒนั�เร่์ออัจัฉริ์ยะไร้์คนัขับ  
ก�ร์นัำ�ร์ะบบอัจัฉริ์ยะต่�ง ๆ ม�ใช้เพ่ั�อควิ�มปีลอดภัย ก�ร์ใช้เทคโนัโลยี
ดิจิัทัลอย่�งอินัเทอร์์เน็ัตในัทุกสิำ�งห่ร่์อไอโอที เพ่ั�อเช่�อมต่อสิำ�งต่�ง ๆ  ร์วิมถึึง
ก�ร์จััดเก็บข้อม่ลพัฤติกร์ร์ม และก�ร์ใชง้�นัเพ่ั�อร์องรั์บเทคโนัโลยปัีีญญ�
ปีร์ะดิษฐ์ห่ร่์อเอไออีกด้วิย
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ผลิสำาเร็จัขอุงการดำาเนินโครงการนี�  เรียกได้ว่า นอุกจัากจัะ
สอุดคลิ้อุงกับนโยบายขอุง สวทช. ในการผลัิกดันงานวิจััยที�ตอุบโจัทย์
การพัฒนาอุุตสาห่กรรมการผลิิตส่่อุุตสาห่กรรม 4.0 แลิะทำาให้่เกิด
การนำาไปใช้งานจัริงในเชิงพาณิ์ชย์แลิ้ว ยังเป็นจุัดเริ�มต้นในการส่งเสริม 
ให่้เกิดอุุตสาห่กรรมยานยนต์สมัยให่ม่แบบครบวงจัรในประเทศไทย  
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“H-FAME” 
แจำ้งเกิดนำ�ามันดีเซล B10 เชิงพาณิชย์

สถิติการใช้นำ�ามันไบโอุดีเซ้ำลิขอุงประเทศไทยในปัจัจัุบันมีปริมาณ์ 
เพิ�มขึ�นอุย่างต่อุเนื�อุงจันแตะ 5.32 ลิ้านลิิตรต่อุวัน ในเดือุนธัิ์นวาคม  
พ.ศ. 2563 ตัวเลิขนี�บ่งบอุกถึงความสำาเร็จัขอุงงานวิจััยแลิะการ 
พัฒนาเชื�อุเพลิิงไบโอุดีเซ้ำลิ (Biodiesel) อุย่างนำ�ามันดีเซ้ำลิ B10 แลิะ 
ส่งผลิดีต่อุผ่้ที�อุย่่ในห่่วงโซ้ำ่อุุปทานขอุงดีเซ้ำลิห่มุนเร็ว B10 ไม่ว่าจัะเป็น 
เกษตรกรผ่้ปลิ่กปาล์ิมนำ�ามัน โรงงานผลิิตไบโอุดีเซ้ำลิเชิงพาณ์ิชย์  
บริษัทผ่้ค้านำ�ามัน กลิุ่มบริษัทผ้่ผลิิตรถยนต์ แลิะประชาชนผ่้ใช้รถ 
ที�ซ้ำื�อุนำ�ามันในราคาถ่กลิง
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ห่นึั�งในัห่น่ัวิยง�นัภ�ครั์ฐที�มีบทบ�ทสำำ�คัญในัก�ร์วิิจััยและพััฒนั�เพ่ั�อสำนัับสำนุันั 
ให้่เกิดก�ร์ใช้ง�นันำ�ามันดีุเซึ่ล B10 อย�่งแพัร่์ห่ล�ยก็ค่อ สำานักิงานพััฒนาวทิย์าศาสติร์
และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ (สวทชี.) โดุย์ศ้นย์์เทคโนโลย์ีโลห่ะและวัสดุุแห่่งชีาติิ  
(เอิม็เทค) ในัฐ�นัะผู้่้วิจัิัยที�ใช้นัวิตักร์ร์มก�ร์เพัิ�มคณุภ�พัไบโอดเีซึ่ล และผู้ลกัดนััให้่นัำ�
ผู้ลง�นัวิิจััยออกไปีใช้ปีร์ะโยชนั์ในัก�ร์สำร์้�งควิ�มมั�นัคงให่้กับเศร์ษฐกิจัของปีร์ะเทศ 

ทีมนัักวิิจััยจั�กเอ็มเทค สำวิทช. ร่์วิมม่อกับสำถึ�บันัวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี 
อุตสำ�ห่กร์ร์ม (National Institue of Advanced Industrial Science and  
Technology: AIST) ปีร์ะเทศญี�ปุี�นั นัำ�เทคโนัโลยี H-FAME ม�ใช้ในัก�ร์เพิั�ม 
คุณภ�พัไบโอดีเซึ่ล เพ่ั�อลดค่�สำ�ร์ปีนัเป้ี�อนัปีร์ะเภทโมโนักลีเซึ่อไร์ด์ต�มเกณฑ์์ 
ก�ร์ทดสำอบของสำม�คมผู้่้ผู้ลิตร์ถึยนัต์ญี�ปุี�นั (JAMA)  

ทั�งนีั�ก�ร์ที�จัะเพิั�มคุณภ�พัไบโอดีเซึ่ลโดยใช้เทคโนัโลยี H-FAME ให้่เกิดขึ�นัจัริ์ง
ในัท�งปีฏิิบัติได้นัั�นั ประเทศไทย์ติ�อิงมีโรงงานผู้ลิติระดัุบสาธิุติ ซ่ึ่�งมีกิารถ่ืาย์ทอิดุ
เทคโนโลยี์ให่�แก่ิผู้้�ผู้ลิติไบโอิดีุเซึ่ลเชิีงพัาณิชีย์์โดุย์ติรง ติลอิดุจนติ�อิงมีกิารทดุสอิบ 
ใชี�นำ�ามัน B10 บนสภาวะกิารใชี�งานบนถืนนจรงิกิว่าแสนกิิโลเมติรจนเปน็ที�ย์อิมรับ
จากิบริษัทผู้้�ผู้ลิติเคร่�อิงย์นต์ิ
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ในัปีี พั.ศ. 2561 เอ็มเทค สำวิทช. ร่์วิมม่อกับกร์มพััฒนั�พัลังง�นั
ทดแทนัและอนุัรั์กษ์พัลังง�นั (พัพั.) ดำ�เนิันัโคร์งก�ร์ “สนับสนุนกิาร
เพิั�มสัดุส่วนกิารใชี�นำ�ามันไบโอิดีุเซึ่ลให่�ส้งข่ี�น” ภ�ยใต้ก�ร์สำนัับสำนุันั
ของกองทุนัเพ่ั�อส่ำงเสำริ์มก�ร์อนุัรั์กษ์พัลังง�นั เพ่ั�อนัำ�เทคโนัโลยี  
H-FAME จั�กโคร์งก�ร์ร่์วิมวิิจััยไทย-ญี�ปุี�นั ในัก�ร์ผู้ลิตไบโอดีเซึ่ล
คุณภ�พัส่ำงม�ขย�ยผู้ลในัโร์งง�นัผู้ลิตร์ะดับสำ�ธิุต   

กิจักร์ร์มนัำ�ร่์องของโคร์งก�ร์
ดั งก ล่ �วิ มีก�ร์ คัด เ ล่อก ตัวิแทนั 
โร์งง�นัไบโอดีเซึ่ล จัำ�นัวินั 2 ร์�ย  
ได้แก่ บริ์ษัทบ�งจั�กไบโอฟ่เอล  
จัำ�กัด (BBF) และบริ์ษัทโกลบอล 
กรี์นัเคมิคอล จัำ�กัด (มห่�ชนั) (GGC)  
เ พ่ั� อ รั์บก�ร์ ถ่ึ�ยทอดเทคโนัโลยี  
H-FAME ในัก�ร์ผู้ลิตไบโอดีเซึ่ล 

ที�มีคุณสำมบัติท�งเช่�อเพัลิงที�ส่ำงกว่ิ�เช่�อเพัลิงไบโอดีเซึ่ลที�ใช้อย่่  
ณ ขณะนัั�นั ให้่สำอดรั์บกับข้อเสำนัอของกลุ่มบริ์ษัทผู้่้ผู้ลิตร์ถึยนัต์ที�
ต้องก�ร์ให่้ปีรั์บปีรุ์งคุณภ�พัของไบโอดีเซึ่ล จันัเปี็นัที�ยอมรั์บจั�ก 
ทุกฝั��ยที�เกี�ยวิข้อง    

กิารที�จะไดุ�รับกิารย์อิมรับนั�น สิ�งที�สำาคัญก็ิค่อิติ�อิงมีกิาร 
ทดุสอิบจริงผู่้านเกิณฑ์์มาติรฐานจากิห่น่วย์งานต่ิางๆ ที�เกีิ�ย์วขี�อิง  

ทีมนัักวิิจััยฯ ที�ริ์เริ์�มโคร์งก�ร์โดย  
“ดุร.นุวงศ์ ชีลคุป” นัักวิิจััยอ�วุิโสำ
เอ็มเทค สำวิทช. หั่วิห่นั้�โคร์งก�ร์ฯ  
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ได้ร์่วิมกับโร์งง�นัสำ�ธิุตของ 2 บริ์ษัทดังกล่�วิ เพ่ั�อขย�ยผู้ลต้นัแบบ
เทคโนัโลยี H-FAME ในัเชิงเทคนิัคก�ร์ผู้ลิตพัร้์อมก�ร์ปีร์ะเมินัม่ลค่�
ท�งเศร์ษฐศ�สำตร์์ จันักร์ะทั�งสำ�ม�ร์ถึผู้ลิตไบโอดีเซึ่ลคุณภ�พัส่ำงออก
ม�กว่ิ�ห่ม่�นัลิตร์ เพ่ั�อนัำ�ไปีทดสำอบภ�คสำนั�มได้จัริ์ง

ในัก�ร์ตร์วิจัสำอบคุณภ�พัเช่�อเพัลิงนัั�นั พับวิ่�ผู่้�นัทั�งเกณฑ์์
ม�ตร์ฐ�นัของกร์มธุุร์กิจัพัลังง�นั และเกณฑ์์ของสำม�คมผู้่้ผู้ลิต
ร์ถึยนัต์ญี�ปุี�นั (JAMA) จึังได้นัำ�ไบโอดีเซึ่ลไปีผู้สำมเป็ีนันัำ��มันั B10  
เพ่ั�อทดสำอบวิิ�งจัริ์งกับร์ถึยนัต์บร์ร์ทุกส่ำวินับุคคลจัำ�นัวินั 8 คันัเปี็นั
ร์ะยะท�งกว่ิ� 100,000 กิโลเมตร์ต่อคันั ตลอดจันัทดสำอบภ�คสำนั�ม
กับร์ถึยนัต์จั�กส่ำวินัร์�ชก�ร์ ได้แก่ กร์มอ่่ทห่�ร์เร่์อ มห่�วิิทย�ลัย
เกษตร์ศ�สำตร์์ มห่�วิิทย�ลัยเทคโนัโลยีร์�ชมงคลธัุญบุรี์ และ สำวิทช.  
กว่ิ� 150 คันั ซึึ่�งมียอดก�ร์ใช้นัำ��มันั B10 กว่ิ� 99,000 ลิตร์ เพ่ั�อเพิั�ม
ควิ�มมั�นัใจัในัวิงกว้ิ�ง
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นัอกจั�กนีั�ทีมนัักวิิจััยฯ ยังได้สุ่ำมเก็บตัวิอย่�งเช่�อเพัลิงไบโอดีเซึ่ล
และนัำ��มันัดีเซึ่ลในัร์ะบบจััดเก็บและร์ะบบจััดจัำ�ห่น่ั�ย เพ่ั�อตร์วิจัวัิด
คุณภ�พัต�มเกณฑ์์ที�ปีร์ะเมินัไว้ิ อันัจัะเป็ีนัก�ร์เพิั�มควิ�มมั�นัใจัให้่แก่ 
บริ์ษัทผู้่้ผู้ลิตเคร่์�องยนัต์และปีร์ะช�ชนัทั�วิไปีในัก�ร์ใช้นัำ��มันัดีเซึ่ล  
B10 อีกด้วิย

ทั�งนีั�เป้ี�ห่ม�ยของทีมนัักวิิจััยฯ ไม่ได้ห่ยดุที�โคร์งก�ร์นัำ�ร่์องใช้ง�นั  
แต่ต้องก�ร์ให้่นัำ��มันัดีเซึ่ล B10 ที�ต่อยอดม�จั�กง�นัวิิจััยเกิดขึ�นัจัริ์ง
ในัเชิงพั�ณิชย์ ซึึ่�งก็ปีร์ะสำบควิ�มสำำ�เร็์จัเม่�อกร์มธุุร์กิจัพัลังง�นัได้ออก
ปีร์ะก�ศกำ�ห่นัดลักษณะและคุณภ�พัของนำ�ามันดีุเซึ่ลห่มุนเร็ว B10 
ซึึ่�งมีรุ่์นัร์ถึยนัต์ที�ผู้่้ผู้ลิตร์ถึยนัต์รั์บร์องให้่ใช้ B10 ได้ และปีร์ะก�ศเร่์�อง
กำ�ห่นัดลักษณะและคุณภ�พัของนัำ��มันัดีเซึ่ล พั.ศ. 2563 เพ่ั�อกำ�ห่นัด
ให้่นัำ��มันัดีเซึ่ลห่มุนัเร็์วิที�ผู้สำมไบโอดีเซึ่ลในัสัำดส่ำวินั 10% เป็ีนันัำ��มันั
ดีเซึ่ลเกร์ดม�ตร์ฐ�นัที�มีจัำ�ห่น่ั�ยในัทุกสำถึ�นีับริ์ก�ร์ทั�วิปีร์ะเทศ  
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ในัอนั�คตทีมนัักวิิจััยฯ จัะมีก�ร์ต่อยอดก�ร์ใช้ไบโอดีเซึ่ล B10 และ B20  
ร่์วิมกับม�ตร์ฐ�นัคุณภ�พันัำ��มันัดีเซึ่ล (Euro 5) และม�ตร์ฐ�นัไอเสำียร์ถึยนัต์  
(Euro 5) ที�มีก�ร์ปีร์ะก�ศบังคับใช้ในัอนั�คต เพ่ั�อลดปัีญห่�มลพิัษโดยเฉพั�ะ 
ฝุั�นัจิั�วิ (PM2.5)

 
งานวิจััยแลิะพัฒนานำ�ามันดีเซ้ำลิ B10 โดยนำาเทคโนโลิยี H-FAME  

มาใช้ ตั�งแต่เริ�มต้นจันก้าวส่่เชิงพาณ์ิชย์ ถือุเป็นการยกระดับมาตรฐาน
แลิะคุณ์ภาพเชื�อุเพลิิงชีวภาพขอุงไทยให้่ทั�วโลิกยอุมรับตั�งแต่ต้นทาง 
จันถึงปลิายทาง นับเป็นการสนับสนุนการใช้ไบโอุดีเซ้ำลิในสัดส่วน 
ที�ส่งขึ�น ลิดการนำาเข้านำ�ามันดิบจัากต่างประเทศ ช่วยให่้เกษตรกรผ่้ปลิ่ก 
ปาล์ิมนำ�ามันขายปาล์ิมได้ในราคาที�ดีขึ�น แลิะส่งผลิดีต่อุสิ�งแวดล้ิอุม  
กลิ่าวคือุช่วยลิดปริมาณ์ก๊าซ้ำคาร์บอุนไดอุอุกไซ้ำด์แลิะลิดฝุ�นพิษ PM2.5 
ในอุากาศอุีกด้วย.
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เปลี่ยน “นำ�าเสีย” เป็นก๊าซชีวภาพ  

“นำ�าเสีย” ไม่เพียงกระทบต่อุสิ�งแวดลิ้อุมแต่ยังเป็นต้นทุนขอุงโรงงาน
อุุตสาห่กรรมต่าง ๆ ที�จัะต้อุงเสียค่าใช้จั่ายในการบำาบัดนำ�าเสียจัาก
กระบวนการผลิิตก่อุนปลิ่อุยอุอุกส่่แห่ลิ่งนำ�าธิ์รรมชาติ

ขณะที�ปัีจัจุับันัทุกภ�คสำ่วินักำ�ลังต้องก�ร์สำร์้�งพัลังง�นัทดแทนั ห่ร่์อพัลังง�นั
ห่มุนัเวีิยนัจั�กขยะห่ร่์อของเสีำยจั�กกร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิตต่�ง ๆ เพ่ั�อลดมลพิัษในั 
สิำ�งแวิดล้อม
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ก�ร์ใช้เทคโนัโลยีเปีลี�ยนัขยะอย่�ง “นำ�าเสีย์” ให้่เป็ีนั “ก๊ิาซึ่ชีีวภาพั” ซึึ่�งภ�ค
อุตสำ�ห่กร์ร์ม นัอกจั�กจัะไม่ต้องเสำียค่�ใช้จ่ั�ยในัก�ร์บำ�บัดนัำ��เสำียแล้วิ ยังลดค่� 
ใช้จ่ั�ยด้�นัพัลังง�นัอีกด้วิย

โดยทีมนัักวิิจััยจั�กศ่นัย์พัันัธุุวิิศวิกร์ร์มและเทคโนัโลยีชีวิภ�พัแห่่งช�ติ  
(ไบโอเทค) สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) ร่์วิมกับ 
มห่�วิิทย�ลัยเทคโนัโลยีพัร์ะจัอมเกล้�ธุนับุรี์ ริ์เริ์�มนัำ�ร์ะบบบำ�บัดเสีำยเพ่ั�อผู้ลิตก๊�ซึ่
ชีวิภ�พัม�ใช้ โดยพััฒนั�เปี็นั “ระบบบำาบัดุนำ�าเสีย์ชีนิดุไร�อิากิาศแบบติร่งฟิล์ม
จุลินทรีย์์ (Anaerobic Fixed Film Reactor: AFFR)” ซึึ่�งเริ์�มนัำ�ร่์องทดสำอบ 
ใช้ง�นัตั�งแต่ปีี พั.ศ. 2547 กับโร์งง�นัอุตสำ�ห่กร์ร์มต่�ง ๆ ที�ต้องเสีำยค่�ใช้จ่ั�ย 
จัำ�นัวินัม�กในัก�ร์บำ�บัดนัำ��เสีำย เช่นั โร์งง�นัผู้ลิตแป้ีงมันัสำำ�ปีะห่ลัง โร์งง�นันัำ��มันัปี�ล์ม 
และโร์งง�นัผู้ลไม้

โดยเฉพั�ะโร์งง�นัผู้ลิตแป้ีงมันัสำำ�ปีะห่ลัง ซึึ่�งเฉลี�ยโร์งง�นัที�มีกำ�ลังก�ร์ผู้ลิตขนั�ด  
200 ตันัแป้ีงต่อวัินั จัะมีปีริ์ม�ณนัำ��ทิ�งส่ำงถึึง 4,000 ล่กบ�ศก์เมตร์ต่อวัินั ก�ร์บำ�บัด
นัำ��เสีำยส่ำวินัให่ญ่จัะใช้บอ่เปิีดจัำ�นัวินัม�ก ทำ�ให้่เกิดกลิ�นัเห่ม็นัร์บกวินัชุมชนัและพ่ั�นัที� 
ใกล้เคียง นัอกจั�กนีั�โร์งง�นัแป้ีงมันัสำำ�ปีะห่ลังยังใช้พัลังง�นัจัำ�นัวินัม�ก ทั�งก�ร์ใช้ 
นัำ��มันัเต�เพั่�อก�ร์อบแห่้ง 40 ลิตร์ต่อตันัแปี้ง และกร์ะแสำไฟฟ้� 165 กิโลวัิตต์ 
ต่อชั�วิโมงต่อตันัแป้ีง ซึึ่�งคิดเป็ีนัค่�พัลังง�นั 1,000 บ�ทต่อก�ร์ผู้ลิตแป้ีง 1 ตันั
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ร์ะบบบำ�บัดนัำ��เสีำยชนิัดไร้์อ�ก�ศแบบตรึ์งฟิล์มจุัลินัทรี์ย์ที�ทีมนัักวิิจััยฯ พััฒนั�
ขึ�นันีั�เป็ีนัร์ะบบปิีด ทำ�ให้่ไม่มีปัีญห่�เร่์�องกลิ�นั ร์ะบบใช้ห่ลักก�ร์ตรึ์งเซึ่ลล์จุัลินัทรี์ย์
ไว้ิบนัผิู้วิวัิสำดุตัวิกล�งที�เป็ีนัต�ข่�ย ทำ�ให้่กักเก็บจุัลินัทรี์ย์ให้่อย่่ในัร์ะบบได้เป็ีนัร์ะยะ
เวิล�นั�นั อีกทั�งยังใช้พ่ั�นัที�น้ัอยลงกวิ่�ร์ะบบบ่อเปิีด ทำ�ให่้ลดก�ร์ส่ำญเสำียจุัลินัทร์ีย ์
ไม่ให้่ห่ลุดออกไปีจั�กร์ะบบบำ�บัดพัร้์อมกับนัำ��ที�บำ�บัดแล้วิ จึังไม่จัำ�เป็ีนัต้องเติม
จุัลินัทรี์ย์เข้�ร์ะบบเป็ีนัร์ะยะ ๆ เห่ม่อนัร์ะบบอ่�นั ๆ 

ร์ะบบนีั�สำ�ม�ร์ถึกำ�จััดสำ�ร์อินัทรี์ย์ได้ส่ำงถึึง 80-90% ด่แลง่�ยไม่ซัึ่บซ้ึ่อนั 
ห่ลังจั�กร์ะบบเริ์�มดำ�เนิันัก�ร์แล้วิ และไม่ต้องก�ร์ผู้่้เชี�ยวิช�ญเฉพั�ะในัก�ร์ควิบคุม
ร์ะบบ แถึมได้ผู้ลผู้ลิตเป็ีนัก๊�ซึ่ชีวิภ�พั ซึ่ึ�งสำ�ม�ร์ถึนัำ�ไปีเปี็นัเช่�อเพัลิงในัก�ร์ผู้ลิต
กร์ะแสำไฟฟ้�สำำ�ห่รั์บใช้ในักร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิตต่อไปี

ปัีจัจุับันัระบบบำาบัดุนำ�าเสีย์ชีนิดุไร�อิากิาศแบบติร่งฟิล์มจุลินทรีย์์ได้มีก�ร์
ติดตั�งใช้ง�นัแล้วิในัห่ล�ยอุตสำ�ห่กร์ร์ม เช่นั ในัโร์งง�นัผู้ลิตแป้ีงมันัสำำ�ปีะห่ลังของ
บริ์ษัทชลเจัริ์ญ จัำ�กัด บริ์ษัทชัยภ่มิพ่ัชผู้ล จัำ�กัด บริ์ษัทแป้ีงตะวัินัออกเฉียงเห่น่ัอ  
(1987) จัำ�กัด และบริ์ษัทสีำม� อินัเตอร์์โปีร์ดักส์ำ จัำ�กัด ในัโร์งง�นันัำ��มันัปี�ล์มที� 
บริ์ษัทท่�ชนัะนัำ��มันัปี�ลม์ จัำ�กัด และโร์งง�นัผู้ลไมแ้ช่อิ�มและอบแห้่งที�บริ์ษัทซีึ่อองฮิอง 
เอ็นัเทอไพัร์ซ์ึ่ จัำ�กัด และบริ์ษัทร์วิมอ�ห่�ร์ จัำ�กัด
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นอุกจัากระบบบำาบดัดงักลิา่วจัะเปน็ที�ยอุมรบัในประเทศแลิว้ โครงการ  
Cows to Kilowatts จัากประเทศไนจัีเรีย ยังได้ขอุใช้เทคโนโลิยีนี� 
ในการบำาบัดขอุงเสียจัากโรงฆ่่าสัตว์แลิะผลิิตพลิังงาน โดยทางฝ�ายไทย
เป็นผ่้ถ่ายทอุดเทคโนโลิยีแลิะฝึกอุบรมบุคลิากรจัากประเทศไนจีัเรีย  
ซ้ำึ�งโครงการดังกล่ิาวได้รับรางวัลิ “Seed Awards 2005 Winner”  
จัากกลิุ่มอุงค์กรแห่่งสห่ประชาชาติ โดยเป็น 1 ใน 5 โครงการที�ได้รับ 
รางวัลินี�จัากโครงการที�เสนอุทั�งห่มด 260 โครงการจัาก 66 ประเทศ 
ทั�วโลิก
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“ENZease” เอนไซม์อัจำฉริยะ
ยกระดับอุตสาห่กรรมสิ่งทอไทย  

อุุตสาห่กรรม “สิ�งทอุไทย” แม้จัะเป็นอุุตสาห่กรรมขนาดให่ญ่ที�สร้าง 
รายไดอุ้นัดบัตน้ ๆ  ให่ก้บัประเทศมาเปน็เวลิานาน แตใ่นกระบวนการผลิิต 
โดยเฉพาะโรงงานฟอุกย้อุมผ้าฝ้าย ซ้ำึ�งเป็นอุุตสาห่กรรมขั�นกลิางนำ�า 
ที�สำาคัญยังมีปัญห่าทั�งเรื�อุงการใช้พลิังงาน สารเคมี แลิะนำ�าใน
กระบวนการผลิิต
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สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) โดยศ่นัย์ 
พัันัธุุวิิศวิกร์ร์มและเทคโนัโลยีชีวิภ�พัแห่่งช�ติ (ไบโอเทค) จึังมีแนัวิคิดที�จัะเข้�ไปี
ช่วิยปีรั์บปีรุ์งและพััฒนั�กร์ะบวินัก�ร์เตรี์ยมผู้้�ฝ้ั�ยในัโร์งง�นัฟอกย้อมผู้้�ฝ้ั�ย  
โดยก�ร์ใช้เทคโนัโลยี “เอินไซึ่ม์” ซึึ่�งเป็ีนัสำ�ร์ชีวิภ�พัที�ผู้ลิตได้จั�กเช่�อจุัลินัทรี์ย ์
ทดแทนัก�ร์ใช้สำ�ร์เคมี เพ่ั�อลดต้นัทุนัในัโร์งง�นัอุตสำ�ห่กร์ร์ม และลดผู้ลกร์ะทบจั�ก
สำ�ร์เคมีที�มีต่อสิำ�งแวิดล้อม

ทั�งนีั�กร์ะบวินัก�ร์เตร์ียมผู้้�ฝ้ั�ยก่อนัที�จัะนัำ�ไปีย้อมในัโร์งง�นัทั�วิไปีจัำ�เปี็นัต้อง
ผู่้�นั 3 ขั�นัตอนัห่ลักค่อ ก�ร์ลอกแป้ีง ก�ร์กำ�จััดสิำ�งสำกปีร์ก และก�ร์ฟอกข�วิ ซึึ่�งในั
ก�ร์ลอกแป้ีงและกำ�จััดสิำ�งสำกปีร์กบนัผู้้�ฝ้ั�ยนัั�นั ต้องใช้สำ�ร์เคมีที�มีฤทธิุ�เป็ีนักร์ดห่ร่์อ
ด่�งอย่�งรุ์นัแร์ง เช่นั ไฮิโดร์เจันัเปีอร์์ออกไซึ่ด์ และโซึ่ด�ไฟ ที�ผู่้�นัม�แม้ว่ิ�จัะมีก�ร์
ปีร์ะยกุต์ใช้เอนัไซึ่ม์ในักร์ะบวินัก�ร์ท�งสิำ�งทอ โดยใชเ้อนัไซึ่ม์อะไมเลสำสำำ�ห่ร์บัลอกแป้ีง  
และเอนัไซึ่ม์เพักติเนัสำสำำ�ห่รั์บกำ�จััดสิำ�งสำกปีร์กบนัผู้้�ฝ้ั�ย แต่ก็ยังต้องสัำ�งซ่ึ่�อเอนัไซึ่ม์
จั�กต่�งปีร์ะเทศ โดยเฉพั�ะเอนัไซึ่ม์เพักติเนัสำที�มีร์�ค�ส่ำง และยังมีข้อจัำ�กัดค่อ  
ไม่สำ�ม�ร์ถึทำ�ร่์วิมกันัได้ในัขั�นัตอนัเดียวิกันั  
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ทีมนัักวิิจััยไบโอเทค สำวิทช. ร่์วิมม่อกับนัักวิิจััยจั�กศ่นัย์เทคโนัโลยีโลห่ะและ 
วัิสำดุแห่่งช�ติ (เอ็มเทค) สำวิทช. และห้่�งหุ้่นัส่ำวินัสำ�มัญนิัติบุคคล ธุนัไพัศ�ล  
วิิจััยและพััฒนั� “เอินไซึ่ม์เอินอีิซึ่ (ENZease)” ขึ�นัจั�กก�ร์ห่มักเศษวัิสำดุเห่ล่อทิ�ง
ท�งก�ร์เกษตร์โดยใช้จุัลินัทรี์ย์ที�คัดเล่อกจั�กศ่นัย์ชีวิวัิสำดุปีร์ะเทศไทย (Thailand 
Bioresource Research Center: TBRC)

จุั ลินัทร์ีย์ชนิัดนีั�สำ�ม�ร์ถึสำร์้�งเอนัไซึ่ม์ ไ ด้ ทั� งอะไมเลสำและเพักติ เนัสำ  
ในัเวิล�เดียวิกันั จึังเรี์ยกได้ว่ิ�เป็ีนั “เอินไซึ่ม์อัิจฉริย์ะ” ห่ร่์อเอนัไซึ่ม์ด่โอที�สำ�ม�ร์ถึ
ลอกแปีง้และกำ�จััดสิำ�งสำกปีร์กบนัผู้�้ฝ้ั�ยได้พัร้์อมกันัในัขั�นัตอนัเดียวิ เน่ั�องจั�กเอนัไซึ่ม์
ทั�งสำองตัวินีั�ผู้ลิตจั�กเช่�อจุัลินัทรี์ยเ์ดียวิกันั จึังสำ�ม�ร์ถึทำ�ง�นัไดดี้ในัช่วิงค�่พีัเอช (pH)  
ห่ร่์อควิ�มเป็ีนักร์ดเป็ีนัด่�ง และอุณห่ภ่มิใกล้เคียงกันัค่อ pH 5.5 และอุณห่ภ่มิ  
50 องศ�เซึ่ลเซีึ่ยสำ ทำ�ให้่ลดก�ร์ทำ�ง�นัจั�ก 2 ขั�นัตอนัเห่ล่อเพีัยงขั�นัตอนัเดียวิได้    

ทีมนัักวิิจััยจั�กเอ็มเทค สำวิทช. ได้
ทดสำอบก�ร์ใช้ง�นัจัริ์ง พับว่ิ� เอนัไซึ่ม์
เอนัอีซึ่สำ�ม�ร์ถึทดแทนัก�ร์ใช้สำ�ร์เคมี
ในัขั�นัตอนัก�ร์ผู้ลิตผู้้�ได้ 100% และ
ช่วิยลดเวิล�ในักร์ะบวินัก�ร์เตร์ียม 
ผู้้�ฝ้ั�ย ซึึ่�งร์วิบเอ�ขั�นัตอนัก�ร์ลอกแป้ีง
และกำ�จััดสิำ�งสำกปีร์กม�ไวิ้ในัขั�นัตอนั
เดียวิ โดยใช้เวิล�เพัียงแค่ 1 ชั�วิโมง  
ส่ำงผู้ลให้่ต้นัทุนัก�ร์ผู้ลิตต่�ง ๆ ลดลง  

ทั�งค่�สำ�ร์เคมี ค่�แร์งง�นั ค่�เคร่์�องม่อ ร์วิมถึึงลดก�ร์ใช้นัำ��และพัลังง�นั และเม่�อไม่
ใช้สำ�ร์เคมี ทำ�ให้่ต้นัทุนัในัก�ร์บำ�บัดนัำ��เสีำยลดลงอีกด้วิย
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นัอกจั�กนีั�ยังช่วิยปีรั์บปีรุ์งคุณภ�พัของผู้้�ฝ้ั�ยให้่มีคุณภ�พัส่ำงม�กกว่ิ�ที�ใช้ 
สำ�ร์เคม ีเน่ั�องจั�กเอนัไซึ่มเ์อนัอีซึ่จัะทำ�ปีฏิิกิริ์ย�แบบจัำ�เพั�ะเจั�ะจัง ต่�งจั�กสำ�ร์เคมี 
ที�ทำ�ล�ยเส้ำนัใยผู้้� ส่ำงผู้ลให้่ผู้้�ที�ใช้เอนัไซึ่ม์เอนัอีซึ่มีควิ�มแข็งแร์ง นัำ��ห่นัักลดลง และ
เน่ั�อผู้้�นิั�ม เห่ม�ะสำมสำำ�ห่รั์บก�ร์สำวิมใส่ำ  

โดยโร์งง�นัสิำ�งทอธุนัไพัศ�ลได้มีก�ร์นัำ� “เอินไซึ่ม์เอินอีิซึ่” ไปีใช้ในัก�ร์ผู้ลิต 
ผู้้�ฝ้ั�ยทั�งกร์ะบวินัก�ร์แบบจุ่ัม–อัด–ห่มักและแบบจุ่ัมแช่ ซึึ่�งไม่จัำ�เป็ีนัต้องเปีลี�ยนัห่ร่์อ
ดัดแปีลงเคร่์�องจัักร์ ร์วิมถึึงสำ�ยก�ร์ผู้ลิตเดิมที�มีอย่่ และสำ�ม�ร์ถึผู่้�นัเกณฑ์์ม�ตร์ฐ�นั
ของโร์งง�นัทั�งในักร์ะบวินัก�ร์ฟอกย้อมและพิัมพ์ัล�ยก่อนัส่ำงให้่ล่กค้�  

ปัีจัจุับันัมีก�ร์ถึ่�ยทอดเทคโนัโลยีก�ร์ผู้ลิตเอนัไซึ่ม์เอนัอีซึ่ให่้แก่บริ์ษัท  
เอเชียสำต�ร์์ เทร์ด จัำ�กัด ซึ่ึ�งมีควิ�มชำ�นั�ญในัก�ร์ผู้ลิตเอนัไซึ่ม์ในัร์ะดับอุตสำ�ห่กร์ร์ม 
เพั่�อผู้ลิตและจััดจัำ�ห่นั่�ยในัเชิงพั�ณิชย์   

ควิ�มสำำ�เร็์จัของง�นัวิิจััยชิ�นันีั�ไม่เพีัยงให้่ปีร์ะโยชน์ัแก่ภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์มเท่�นัั�นั  
แต่ยังมีก�ร์ถ่ึ�ยทอดเทคโนัโลยีส่่ำผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ร์�ยย่อยและผู้่้ผู้ลิตสิำ�งทอในัชุมชนั 
เช่นั กลุ่มวิิสำ�ห่กิจัชุมชนัห่ม้อห้่อมทุ่งเจัริ์ญย้อมสีำธุร์ร์มช�ติ และร้์�นัอวิิก�ห่ม้อห้่อม
แฟชั�นั จัังห่วัิดแพัร่์ ส่ำงผู้ลให้่ผู้้�ที�ใช้เอนัไซึ่ม์เอนัอีซึ่ในัขั�นัตอนัก�ร์ผู้ลิต เม่�อนัำ�ม�ผู่้�นั
กร์ะบวินัก�ร์พิัมพ์ัล�ยและย้อมสีำห้่อม พับว่ิ�สำ�ม�ร์ถึทำ�ให้่สีำห้่อมที�ย้อมติดสำมำ��เสำมอ
ทั�งผู่้นัผู้้� ผู้้�สำ�ม�ร์ถึด่ดซึึ่มนัำ��สีำได้ดีและเร็์วิโดยไม่ต้องออกแร์งขยี� และยังช่วิย 
ลดกลิ�นัเห่ม็นัของแป้ีงที�ติดอย่่บนัผู้้� ทำ�ให้่ผู้้�นิั�มขึ�นั

การพัฒนา “เอุนไซ้ำม์เอุนอุีซ้ำ” จัากอุงค์ความร่้เรื�อุงจัุลิินทรีย์ ซ้ำึ�งเป็น 
จัุดแข็งขอุง สวทช. นอุกจัากจัะตอุบโจัทย์ในการพัฒนาศักยภาพ 
การแข่งขันให่้แก่อุุตสาห่กรรมสิ�งทอุแล้ิว ยังเป็นเทคโนโลิยีที�ประห่ยัด
พลิังงาน สะอุาด แลิะเป็นมิตรกับสิ�งแวดลิ้อุมอุีกด้วย



0808

ห่้องทดสอบการย่อยสลายได้
ทางชีวภาพของวัสดุ 

ปจััจุับันมีการรณ์รงคแ์ลิะสง่เสรมิให่ป้ระชาชนชว่ยกนัรกัษาสิ�งแวดลิอุ้ม  
แลิะสนับสนุนการนำาวัสดุที�ย่อุยสลิายได้ทางชีวภาพมาใช้งานมากขึ�น
แต่เราจัะทราบได้อุย่างไรว่า บรรจัุภัณ์ฑ์ที�กลิ่าวอุ้างตามท้อุงตลิาดนั�น  
เป็นวัสดุที�ย่อุยสลิายได้ทางชีวภาพจัริงห่รือุไม่ เงื�อุนไขประการห่นึ�ง
คือุบรรจุัภัณ์ฑ์ดังกล่ิาวจัำาเป็นต้อุงมี “ใบรับรอุง” ซ้ำึ�งจัะต้อุงผ่านการ
ทดสอุบตามมาตรฐานที�กำาห่นด  
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เพ่ั�อช่วิยให้่ผู้่้ปีร์ะกอบสำ�ม�ร์ถึทดสำอบก�ร์ย่อยสำล�ยท�งชีวิภ�พัของ
วัิสำดุได้อย่�งสำะดวิก ร์วิดเร็์วิ และได้ม�ตร์ฐ�นัสำ�กล โดยไม่จัำ�เป็ีนัต้องนัำ�วัิสำดุ
ไปีทดสำอบม�ตร์ฐ�นัในัต่�งปีร์ะเทศ ศ่นัย์เทคโนัโลยีโลห่ะและวัิสำดุแห่่งช�ติ  
(เอ็มเทค) สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.)  
ไ ด้ จััดตั� ง  “ห่�อิงทดุสอิบกิารย์่อิย์สลาย์ไดุ�ทางชีีวภาพัขีอิงวัสดุุ”  
(Biodegradation Testing Section: BDT) ขึ�นั โดยให้่บริ์ก�ร์วิิเคร์�ะห์่
ทดสำอบวัิสำดุ ก�ร์เส่ำ�อมสำภ�พัของวัิสำดุอันัเน่ั�องจั�กสำภ�วิะแวิดล้อมธุร์ร์มช�ติ  
เช่นั แสำง อุณห่ภ่มิ ควิ�มช่�นั และก�ร์ย่อยสำล�ยท�งชีวิภ�พัอันัเน่ั�องม�จั�ก
ก�ร์ทำ�ง�นัของจุัลินัทรี์ย ์เพ่ั�อให้่ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์นัำ�ไปีใช้สำำ�ห่รั์บขอก�ร์รั์บร์อง
ปีร์ะกอบก�ร์ข�ยห่ร่์อพััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์ที�เป็ีนัมิตร์กับสิำ�งแวิดล้อม  

ก�ร์ให้่บริ์ก�ร์ทดสำอบคร์อบคลุมชนิัดของตัวิอย่�งที�ห่ล�กห่ล�ย เช่นั  
บร์ร์จุัภัณฑ์์ในักลุ่มพัล�สำติกและกร์ะด�ษ ผู้ลิตภัณฑ์์สำำ�ห่รั์บง�นัด้�นั 
เกษตร์กร์ร์ม ก�วิ ห่มึกพิัมพ์ั เม็ดสีำ สำ�ร์ตัวิเติม สำ�ร์เคมี สำ�ร์ทำ�ควิ�มสำะอ�ด  
สำ�ร์ซัึ่กฟอก และนัำ��มันัแร่์

ก�ร์ทดสำอบดังกล่�วิได้ก�ร์รั์บร์องร์ะบบคุณภ�พั ISO 17025 จั�ก
สำถึ�บันั DIN CERTCO ปีร์ะเทศเยอร์มนัี ที�คร์อบคลุมขอบข่�ยก�ร์ทดสำอบ
ก�ร์ย่อยสำล�ยของวิสัำดมุ�กที�สุำดในัเอเชยี ร์�ยง�นัผู้ลของก�ร์ทดสำอบก�ร์ย่อย
สำล�ยได้ท�งชีวิภ�พัของวิัสำดุเปี็นัที�ยอมร์ับในัร์ะดับนั�นั�ช�ติ
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นัอกจั�กจัะดำ�เนิันัง�นัทดสำอบให้่แก่ล่กค้�แล้วิ BDT ยังให้่คำ�
ปีรึ์กษ�และข้อแนัะนัำ�ในัก�ร์ผู้ลิต ร์วิมถึึงเตรี์ยมเอกสำ�ร์สำำ�คัญส่ำงตร์ง
ให้่ถึึงห่น่ัวิยรั์บร์อง (Certified body) เพั่�อสำร้์�งควิ�มเข�้ใจั ลดค�่ใชจ่้ั�ย  
และอำ�นัวิยควิ�มสำะดวิกในัก�ร์ดำ�เนิันัง�นัให้่แก่ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์อีกด้วิย 

ตลอดร์ะยะเวิล�ที�ผู่้�นัม� ก�ร์ทดสำอบก�ร์ย่อยสำล�ยได้ท�ง
ชีวิภ�พัของวัิสำดุของเอ็มเทค สำวิทช. ได้มีก�ร์พััฒนั�เทคนิัคก�ร์
ย่อยสำล�ยที�สำำ�คัญอ่�นั ๆ เพ่ั�อให้่เห่ม�ะสำมต่อก�ร์ทดสำอบวัิสำดุที�
ห่ล�กห่ล�ยภ�ยใต้ในัสำภ�วิะต่�ง ๆ นัอกจั�กนีั�ยังมีชุดทดสำอบ
ขนั�ดเล็กสำำ�ห่รั์บก�ร์ให้่บริ์ก�ร์ทดสำอบเบ่�องต้นั เพ่ั�อลดค่�ใช้จั่�ย
ในัก�ร์ทดสำอบ โดยก�ร์ทดสำอบทั�งห่มดอ้�งอิงต�มม�ตร์ฐ�นัสำ�กล  
เพ่ั�อให้่ผู้ลก�ร์ทดสำอบเปี็นัที�น่ั�เช่�อถ่ึอ และ
ใช้ได้ในัร์ะดับนั�นั�ช�ติ ร์วิมถึึงก�ร์ให้่บริ์ก�ร์
ทดสำอบวัิสำดุภ�ยใต้สำภ�วิะจัริ์งด้วิย 
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ในัด้�นัก�ร์สำนัับสำนุันัก�ร์วิิจััยและพััฒนั� BDT มีเคร่์�องม่อ
และควิ�มเชี�ยวิช�ญในัก�ร์ผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์ในัร์ะดับห้่องปีฏิิบัติก�ร์  
เพ่ั�อผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์ต้นัแบบให่้แก่อุตสำ�ห่กร์ร์มเปี้�ห่ม�ยต่�ง ๆ เช่นั 
อุตสำ�ห่กร์ร์มพัล�สำติกและบร์ร์จุัภัณฑ์์เพ่ั�อสิำ�งแวิดล้อม อุตสำ�ห่กร์ร์ม
เคมีสีำเขียวิ เพ่ั�อช่วิยลดต้นัทุนัในัก�ร์วิิจััยและพััฒนั� 

ก�ร์ให้่บริ์ก�ร์ของ BDT ในัปัีจัจุับันัจัะคร์อบคลุมในั 14 ร์�ยก�ร์ 
เช่นั ก�ร์ทดสำอบเพั่�อปีร์ะเมินัร์ะยะเวิล�ก�ร์เก็บและก�ร์ใช้ง�นัของ
วัิสำดุต่�ง ๆ  คร์อบคลุมชนิัดของตัวิอย�่งที�ห่ล�กห่ล�ย เช่นั บร์ร์จุัภัณฑ์์ 
ในักลุ่มพัล�สำติก ย�ง และกร์ะด�ษ ก�ร์เส่ำ�อมสำภ�พัของวัิสำดุโดย
แสำงซีึ่นัอนัและแสำงย่วีิ ก�ร์ย่อยสำล�ยท�งชีวิภ�พัของวัิสำดุในัร์ะดับ
อุตสำ�ห่กร์ร์มและในัร์ะดับครั์วิเร่์อนั ก�ร์ย่อยสำล�ยท�งชีวิภ�พัของ
วัิสำดุในัดินั และก�ร์ย่อยสำล�ยท�งชีวิภ�พัของวิัสำดุโดยจุัลินัทรี์ย์แบบ
ไม่ใช้ออกซิึ่เจันั 
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นัอกจั�กนีั� BDT ยังมีบริ์ก�ร์ทดสำอบก�ร์ย่อยสำล�ยท�งชีวิภ�พั
ของวิัสำดุในัสำภ�วิะเลียนัแบบบ่อฝัังกลบ ร์วิมถึึงในัสำภ�วิะจัร์ิงของ 
บ่อฝัังกลบ และก�ร์ย่อยสำล�ยท�งชีวิภ�พัของวัิสำดุในันัำ��ทะเล สำ�ร์เคมี
ในัดินั และก�ร์ทดสำอบควิ�มเป็ีนัพิัษที�มีต่อพ่ัช เป็ีนัต้นั

ส่ำวินัผู้ลก�ร์ทดสำอบจัะมีทั�งแบบ “Biodegradability test” ที�
แสำดงผู้ลเป็ีนักร์�ฟอัตร์�ก�ร์ย่อยสำล�ยของวัิสำดุทดสำอบในัช่วิงร์ะยะ
เวิล�ที�ทำ�ก�ร์ทดสำอบภ�ยใตส้ำภ�วิะที�กำ�ห่นัด “Disintegration test” 
แสำดงผู้ลพัฤตกิร์ร์มก�ร์แตกห่ร่์อสำล�ยตัวิในัช่วิงเวิล�ที�ทำ�ก�ร์ทดสำอบ
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ภ�ยใต้สำภ�วิะที�กำ�ห่นัด และ “Ecotoxicity test” ซึึ่�งเป็ีนัก�ร์ศึกษ�ผู้ลกร์ะทบ ห่ร่์อ
ควิ�มเป็ีนัพิัษที�มีต่อพ่ัชและสัำตว์ิของวัิสำดุทดสำอบที�อ�จัเห่ล่อตกค้�งอย่่ห่ลังจั�กผู่้�นั
กร์ะบวินัก�ร์ย่อยสำล�ยแล้วิ

การทดสอุบการยอุ่ยสลิายไดท้างชวีภาพขอุงวสัดนุี�เปน็สว่นสำาคญั
ในการสนับสนุนให้่เกิดการพัฒนาผลิิตภัณ์ฑ์ที�เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้ิอุม 
ลิดปริมาณ์ขยะที�ต้อุงกำาจััดในขั�นตอุนสุดท้าย แลิะยังสามารถห่มุนเวียน
ขยะที�ย่อุยสลิายตามธิ์รรมชาติกลัิบมาเป็นวัสดุที�มีม่ลิค่าได้ ตอุบโจัทย์
การสร้างเศรษฐกิจัห่มุนเวียนขอุงประเทศต่อุไป    
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“รักษ์นำ�า”
ช่วยบริห่ารจำัดการนำ�าเค็มรุก

ปรากฏการณ์์ระดับนำ�าทะเลิห่นุนส่ง เป็นอีุกห่นึ�งผลิกระทบที�เกิดจัาก 
การเปลิี�ยนแปลิงสภาพภ่มิอุากาศ ซ้ำึ�งส่งผลิต่อุการดำารงชีวิตขอุง 
ชุมชนชายฝั�งทะเลิ ผลิผลิติขา้วในพื�นที�อุา่วไทยตอุนบนลิดลิง เกดิการ 
เสื�อุมโทรมขอุงปะการัง รวมถึงสร้างการเปลิี�ยนแปลิงขอุงระบบนิเวศ 

ที�สำำ�คัญก�ร์ร์ุกของนัำ��เค็มที�เข้�ม�ในัแม่นัำ��เจั้�พัร์ะย�ตอนัล่�งในัช่วิงนัำ��ทะเล
ห่นุันัส่ำง และห่�กตร์งกับช่วิงวิิกฤตภัยแล้งด้วิยแล้วิ จัะส่ำงผู้ลกร์ะทบต่อกร์ะบวินัก�ร์
ผู้ลิตนัำ��ปีร์ะปี�ของก�ร์ปีร์ะปี�นัคร์ห่ลวิง (กปีนั.) ทำ�ให่้เกิดภ�วิะนัำ��ปีร์ะปี�เค็ม 
เกินัม�ตร์ฐ�นัก�ร์บริ์โภคสำำ�ห่รั์บช�วิกรุ์งเทพัฯ และปีริ์มณฑ์ล
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ปัีจัจุับันั กปีนั. สำ�ม�ร์ถึวิ�งแผู้นัในัก�ร์รั์บม่อปัีญห่�ดังกล่�วิ โดยใช้
เทคโนัโลยีที�เรี์ยกว่ิ� “ระบบรักิษ์นำ�า” (RakNam) เป็ีนัตัวิช่วิยในัก�ร์
พัย�กร์ณ์ก�ร์รุ์กลำ��ของนัำ��เค็มล่วิงห่น้ั�นั�นั 7 วัินั ทำ�ให้่ กปีนั. สำ�ม�ร์ถึ
เล่อกส่ำบนัำ��ดิบเพ่ั�อผู้ลิตนัำ��ปีร์ะปี�ในัช่วิงที�ค่�ควิ�มเค็มน้ัอยที�สุำดได้

โดย “ระบบรักิษ์นำ�า” เป็ีนัผู้ลง�นัของทีมนัักวิิจััยจั�กศ่นัย์
เทคโนัโลยีอิเล็กทร์อนิักส์ำและคอมพิัวิเตอร์์แห่่งช�ติ (เนัคเทค) สำำ�นัักง�นั
พััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยแีห่่งช�ติ (สำวิทช.) ในั “โคร์งก�ร์วิิจััย
และพััฒนั�ร์ะบบพัย�กร์ณ์และจัำ�ลองเห่ตุก�ร์ณ์เพ่ั�อก�ร์บริ์ห่�ร์จััดก�ร์
ปัีญห่�ก�ร์รุ์กลำ��ของนัำ��เค็มสำำ�ห่รั์บแม่นัำ��เจ้ั�พัร์ะย�ตอนัล่�ง”  

“รักิษ์นำ�า” เป็ีนัร์ะบบพัย�กร์ณ์และจัำ�ลองเห่ตุก�ร์ณ์เพ่ั�อก�ร์
บริ์ห่�ร์จััดก�ร์ปีัญห่�ก�ร์รุ์กลำ��ของนัำ��เค็มซึึ่�งก�ร์ใช้ง�นัแบ่งออกเป็ีนั
ส่ำวินัต่�ง ๆ

ส่ำวินัแร์กค่อ Monitor เป็ีนัส่ำวินัแสำดงผู้ลข้อม่ลตร์วิจัวัิด ซึึ่�งแสำดง
ข้อม่ลค่�ควิ�มเค็มของนัำ��ตลอดจันัข้อม่ลท�งอุทกวิิทย�อ่�นั ๆ ในัพ่ั�นัที�
ที�มีข้อม่ลตร์วิจัวัิด เช่นั คุณภ�พันัำ�� อัตร์�ก�ร์ร์ะบ�ยนัำ�� ปีริ์ม�ณนัำ��ฝันั 
อัตร์�ก�ร์ส่ำบนัำ��และสำภ�พันัำ��ทะเลห่นุันั ฯลฯ 
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ส่ำวินัต่อม�ค่อ Forecast ซึึ่�งเป็ีนัส่ำวินัพัย�กร์ณ์ที�คำ�นึังถึึงก�ร์ปีฏิิสัำมพัันัธ์ุ
ร์ะห่ว่ิ�งนัำ��ขึ�นั-นัำ��ลง ก�ร์ไห่ลของนัำ��ท่� ตลอดจันัก�ร์ผู้สำ�นัข้อม่ลเข้�ส่่ำแบบจัำ�ลอง  
(Data assimilation) โดยได้มีก�ร์บ่ร์ณ�ก�ร์ข้อม่ลที�ตร์วิจัวิัดได้จั�กอุปีกร์ณ์ 
ตร์วิจัวัิด ร์วิมไปีถึึงก�ร์พัย�กร์ณ์สำภ�พันัำ��ทะเลห่นัุนัจั�กลมที�คร์อบคลุมพ่ั�นัที�ทั�ง 
อ่�วิไทยและทะเลอันัด�มันั เพ่ั�อพัย�กร์ณ์ค่�ควิ�มเค็มของแม่นัำ��เจ้ั�พัร์ะย�ตอนัล่�ง
ล่วิงห่น้ั� 7 วัินัโดยอัตโนัมัติ 

นัอกจั�กนีั�ยังมีสำ่วินัพัย�กร์ณ์สำำ�ห่รั์บปีร์ะช�ชนัทั�วิไปี โดยแสำดงผู้ลพัย�กร์ณ์ 
ค่�ควิ�มเค็มของแม่นัำ��เจ้ั�พัร์ะย�ตอนัล่�งล่วิงห่น้ั� 7 วัินัที�เข้�ใจัง่�ย

ควิ�มแม่นัยำ�ของก�ร์พัย�กร์ณ์ขึ�นัอย่่กับข้อม่ลต�มเวิล�ที�ร์ะบบรั์กษ์นัำ�� 
ได้รั์บ ยิ�งร์ะบบได้รั์บข้อม่ลที�ถ่ึกต้องม�กเท่�ไร์ ก�ร์พัย�กร์ณ์ก็จัะแม่นัยำ�ม�กขึ�นั 
เท่�นัั�นั ทั�งนีั�ร์ะบบรั์กษ์นัำ��ได้รั์บก�ร์สำนัับสำนุันัข้อม่ลจั�ก กปีนั. ในัร่์ปีแบบ API  
(Application Programming Interface) จั�กสำถึ�บันัสำ�ร์สำนัเทศทร์ัพัย�กร์นัำ��  
(สำสำนั.) และกร์มชลปีร์ะท�นัในัก�ร์นัำ�ข้อม่ลเข้�ม�ใช้ง�นัในัร์ะบบ   

สำำ�ห่รั์บส่ำวินัที�สำ�มค่อ Scenario ห่ร่์อส่ำวินัจัำ�ลองเห่ตุก�ร์ณ์ (What-if  
scenario module) ที�สำ�ม�ร์ถึนัำ�ม�จัำ�ลองเห่ตุก�ร์ณ์ในัก�ร์วิ�งแผู้นับริ์ห่�ร์
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จััดก�ร์นัำ�� เพ่ั�อก�ร์จััดก�ร์กับปัีญห่�ก�ร์รุ์กลำ��ของนัำ��เค็มสำำ�ห่รั์บแม่นัำ��เจ้ั�พัร์ะย� 
ตอนัล่�ง เพ่ั�อให้่ได้ม�ซึึ่�งแนัวิท�งก�ร์บริ์ห่�ร์จััดก�ร์นัำ��ที�มีปีร์ะสิำทธิุภ�พัและ
ปีร์ะสิำทธิุผู้ลที�ดีขึ�นั

ปัีจัจุับันัเนัคเทค สำวิทช. ได้ย่�นัจัดสิำทธิุบัตร์และอนุัญ�ตให้่ กปีนั. ใช้สิำทธิุ�ในั 
ผู้ลง�นัวิิจััย “ระบบรักิษ์นำ�า” เป็ีนัร์ะยะเวิล� 7 ปีี นัับตั�งแต่วัินัที� 18 มิถุึนั�ยนั  
พั.ศ. 2562 ถึึง 29 กันัย�ยนั พั.ศ. 2569 

ห่น่ัวิยง�นัที�เกี�ยวิข้องร์วิมทั�ง กปีนั. สำ�ม�ร์ถึนัำ�ข้อม่ลเข้�ม�ใช้ง�นัในัร์ะบบ 
เพ่ั�อก�ร์บร์ิห่�ร์จััดก�ร์ปีัญห่�ก�ร์ร์ุกลำ��ของนัำ��เค็ม โดยจัะแสำดงข้อม่ลคุณภ�พันัำ��  
ปีริ์ม�ณนัำ��ท่� ปีริ์ม�ณนัำ��ฝันั และนัำ��ขึ�นันัำ��ลง ตั�งแต่อดีตจันัถึึงปัีจัจุับันัจั�กสำถึ�นีั 
ตร์วิจัวิัดในัพ่ั�นัที� อีกทั�งสำ�ม�ร์ถึพัย�กร์ณ์ควิ�มเค็มคร์อบคลุมทั�งลำ�นัำ��และนัำ��ขึ�นั 
นัำ��ลงล่วิงห่น้ั� 7 วัินั ตลอดจันัสำ�ม�ร์ถึจัำ�ลองเห่ตุก�ร์ณ์เพ่ั�อทดลองใช้กร์ะบวินัก�ร์
ต่�ง ๆ ในัก�ร์แก้ปัีญห่�ก�ร์รุ์กลำ��ของนัำ��เค็มให้่เห็่นัผู้ลลัพัธ์ุก่อนัลงม่อทำ�จัริ์ง

ขณะนีั�ทีมนัักวิิจััยเนัคเทค สำวิทช. อย่่ร์ะห่ว่ิ�งเพิั�มควิ�มสำ�ม�ร์ถึของร์ะบบ 
รั์กษ์นัำ��เพ่ั�อสำนัับสำนุันัก�ร์แก้ปัีญห่�ก�ร์รุ์กลำ��ของนัำ��เค็มอย่�งเต็มร่์ปีแบบโดยก�ร์ 
เพิั�มส่ำวินั Optimize เน่ั�องจั�กปัีจัจุับันัส่ำวินั Scenario นัั�นั ยังคงทำ�ง�นัโดยผู้่้ใช้
ต้องคัดเล่อกร่์ปีแบบก�ร์บร์ิห่�ร์จััดก�ร์ เช่นั ปีริ์ม�ณและร์ะยะเวิล�ที�จัะร์ะบ�ยนัำ�� 
ด้วิยตนัเองอย่่ ซึึ่�งส่ำวินั Optimize นีั�จัะสำ�ม�ร์ถึให้่แนัวิท�งก�ร์บริ์ห่�ร์จััดก�ร์นัำ�� 
ได้ทันัทีภ�ยใต้เง่�อนัไขที�กำ�ห่นัดไว้ิ เช่นั อย�กให้่บ�งพ่ั�นัที�มีร์ะดับควิ�มเค็มม�กน้ัอย
ม�กเท่�ใดตลอดเวิล� 7 วัินั ร์ะบบจัะบอกได้ว่ิ�ต้องทำ�อย�่งไร์บ้�ง เช่นั ต้องปีล่อยนัำ�� 
ลักษณะใด ปีริ์ม�ณเท่�ไร์ ห่ร่์อต้องบริ์ห่�ร์จััดก�ร์นัำ��อย่�งไร์ ถ่ึอว่ิ�เป็ีนัก�ร์ห่�แนัวิท�ง
จััดก�ร์ปัีญห่�ก�ร์รุ์กลำ��ของนัำ��เค็มที�มีปีร์ะสิำทธิุภ�พัส่ำงสุำดต�มวัิตถุึปีร์ะสำงค์

ในอุนาคตทีมนักวิจััยฯ มีแผนในการขยายผลิการใช้ประโยชน์ 
จัากระบบรักษ์นำ�าไปในลิุ่มนำ�าอุื�น ๆ รวมไปถึงวิจััยแลิะพัฒนาให่้ระบบ
สามารถพยากรณ์์พารามิเตอุร์ด้านคุณ์ภาพนำ�าอุื�น ๆ ให่้ครอุบคลิุม
เพื�อุเป็นเครื�อุงมือุสำาห่รับสนับสนุนการตัดสินใจัในการจััดการคุณ์ภาพ
นำ�าต่อุไป








