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Where We Are
สวทช. 
เป็น 
อยู่ 
คือ



รูปที่ 1 “ลูกหินสีฟา”

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

 ภาพโลกที่เห็นอยูนี้ (รูปที่ 1) มีชื�อวา “ลูกหินออนสีฟา (blue marble)” ซึ่งถือเปนรูปโลก  
ที่มีสีตามจริงและมีรายละเอียดสูงที่สุดเทาที่มีอยูในปจจุบัน ภาพนี้สรางขึ้นจากการรวมเอารายละเอียด    
ขอมูลจากการสังเกตการณผานอุปกรณในดาวเทียมนานเปนเวลาหลายเดือนเขาดวยกัน เพื�อแสดง        
รายละเอียดของพื้นผิวโลก มหาสมุทร ทะเลแข็ง และเมฆตางๆ อยางไรรอยตอ โดยเริ่มตนจากภาพใน
ระดับขนาดตารางกิโลกเมตร (0.386 ตารางไมล) ขอมูลสวนใหญไดจากอุปกรณที่เรียกวา โมดิส 
(MODIS, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ที่เปนอุปกรณถายภาพ
ระยะไกลของนาซา

 เสนรอบวงของโลกท่ีเห็นน้ีมีความยาว 40,075 กิโลเมตร ที่บริเวณเสนศูนยสูตร   
ประเทศไทยอยูบริเวณดานขวาคอนมาทางดานลางของภาพ

 กูเกิลแมปส (Google Maps) เปนบริการแผนที่ผานเว็บไซตที่ใหบริการโดยบริษัทกูเกิล โดย 
ใหขอมูลภาพจากดาวเทียม ภาพถายทางอากาศ ภาพถายจากทองถนน รวมไปถึงภาพแบบพานอรามา 
360 องศาของถนนในชื�อ สตรีตวิว (Street View) รวมไปถึงขอมูลจราจรแบบตามเวลาจริง 
(real-time) และการวางแผนกําหนดเสนทางการเดินทางดวยเทา จักรยาน รถยนต และทางอากาศ 
(เฉพาะโปรแกรมแบบบีตา) 

 ในป พ.ศ. 2563 มีผูใชงานกูเกิลแมปสมากกวา 1 พันลานคนตอเดือน 

 รูปที่ 2 มาจากกูเกิลแมปส โดยเสนมาตรฐานใชเปรียบเทียบทางระยะทาง

มีความยาว 2000 กิโลเมตร อยูทางดานมุมขวาลางของภาพ  

รูปที่ 2 แผนที่โลก
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รูปที่ 4 ภาคกลางของประเทศไทย

รูปที่ 3 แผนที่ประเทศไทย

 รูปที่ 3 แสดงพื้นที่ประเทศไทยอยูบริเวณกลางภาพ โดยครอบคลุม
พื้นที่ราว 513,120 ตารางกิโลเมตร นับเปนประเทศที่มีขนาดใหญเปนลําดับ          
ที่ 50 ของโลก ขณะที่มีประชากรราว 65 ลานคน จัดเปนลําดับที่ 21 ของโลก 
ในป พ.ศ. 2563) เสนมาตรฐานใชเปรียบเทียบทางระยะทางมีความยาว        
500 กิโลเมตร

 รูปที่ 4 แสดงบริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งรวมทั้ง 
กรุงเทพและปริมณฑล เสนมาตรฐานใชเปรียบเทียบทางระยะทางมีความยาว 
100 กิโลเมตร
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 รูปที่ 6 แสดงบริเวณ“สามเหลี่ยมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี” ที่ประกอบไปดวยสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
(Asian Institute of Technology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต ที่มีคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูหลายคณะ 
และอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย อันเปนที่ตั้งของ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
ซึ่งแสดงรายละเอียดมากขึ้นอีกในรูปที่ 7

 เสนมาตรฐานใชเปรียบเทียบทางระยะทางสําหรับ 
รูปที่ 6 และ 7 มีความยาว 500 เมตร และ 100 เมตร 
ตามลําดับ 

 รูปที่ 8 เปนภาพถายทางอากาศแสดงรายละเอียดของ  
อาคารตางๆ ใน สวทช. และอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

ฝมือการถายภาพของ ดร.สรวิศ เผาทองศุข นักวิจัยไบโอเทค  
สวทช.  
 

รูปที่ 5 กรุงเทพและปริมณฑล

รูปที่ 6 สามเหลี่ยมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รูปที่ 5 แสดงบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล 
โดยมีจังหวัดปทุมธานีอยูบริเวณกลางภาพ      
เสนมาตรฐานใชเปรียบเทียบทางระยะทาง
มีความยาว 20 กิโลเมตร

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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รูปที่ 8 ภาพถายทางอากาศของ สวทช. และอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (เครดิตภาพ: ดร.สรวิศ เผาทองศุข) 

รูปที่ 7 

สวทช. และอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
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 ไบโอเทคจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 ในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการพลังงาน (ชื�อในขณะนั้น) ตอมาจึงเขาเปนสวนหนึ่งของ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ใน พ.ศ. 2534 
 ไบโอเทคมีเปาหมายหลักในการวิจัยและพัฒนาเพื�อสรางความสามารถดาน “เทคโนโลยี   
ชีวภาพ” ของประเทศใหเกิดผลทั้งในเชิงความเปนเลิศทางวิชาการ และตอบสนองความตองการของ
ผูใชประโยชน ดวยการสรางผลงานวิจัยทั้งในเชิงพาณิชยและการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื�อใหเกิด
ผลกระทบสูงตอสังคมและประเทศอยางยั่งยืน รวมทั้งรวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื�อการ
วิจัยใหมีความพรอมรองรับความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งใน 
เชิงคุณภาพและปริมาณ

 ใน พ.ศ. 2563 ไบโอเทคมีบุคลากรรวม 537 คน ใชจายงบประมาณ 818.46 ลานบาท 
สามารถสรางรายไดจากหนวยงานภายนอกรวม 136.25 ลานบาท โดยสรางผลกระทบจากผลงานวิจัย
รวม 87 โครงการ เปนมูลคารวมกัน 9,758 ลานบาท 

 ไบโอเทคสามารถตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติรวม 237 บทความ (เปนบทความ 
ในวารสารที่อยูใน Citation index จํานวน 227 บทความ ในจํานวนนี้เปนวารสารที่มีคา impact 
factor มากกวา 4 จํานวน 39 บทความ) 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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 ไบโอเทคไดรับรางวัลดานวิชาการระดับนานาชาติ 1 รางวัล และระดับชาติ 5 รางวัล ไดรับสิทธิ
บัตรในประเทศ 9 ฉบับ และอนุสิทธิบัตรรวม 7 ฉบับ อีกทั้งยังไดยื�นจดสิทธิบัตรเพิ่มอีกจํานวน 23 
คําขอ และอนุสิทธิบัตรรวม 60 คําขอ นอกจากนี้ยังไดยื�นจดความลับทางการคารวม 5 คําขอ และได
รับการรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนรวม 2 สายพันธุ

 สําหรับการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไบโอเทคไดพัฒนา 
“ชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ดวยเทคนิคแลมปเปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว” ซึ่งใชงาน
งาย ทราบผลรวดเร็ว และมีราคาถูกกวาชุดตรวจดวยเทคนิคเดียวกันจากตางประเทศ 1.5 เทา และ ไบ
โอเทคยังไดพัฒนา “วัคซีนตนแบบ” สําหรับใชปองกันโรคโควิด-19 จํานวน 3 รูปแบบ ซึ่งพรอมจะ 
ตอยอดเปนวัคซีนเพื�อใชงานในวงกวางตอไป 

 ไบโอเทคอาศัยจุดแข็งดานทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย สํารวจพบราแมลงชนิดใหม 
47 สปชีส จะไดเห็นไดวางานวิจัยตาง ๆ ที่ยกมาเปนตัวอยาง สอดคลองกับแนวทางแบบจําลอง   
เศรษฐกิจแบบ BCG ที่เปนแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศในปจจุบันอีกดวย   

 สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.biotec.or.th 

6



ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
The National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
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 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี    
เมื�อวันที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2529 เพื�อเปนหนวยงานเฉพาะทางทีส่นบัสนนุการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
ทางดานโลหะและวัสดุ ตอมาในวันที่ 29 ธันวาคม 2534 ไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน 
(ชื�อในขณะนั้น)

 เอม็เทควางพันธกิจในการพฒันาและสรางขดีความสามารถทางดานเทคโนโลยวีสัดใุหแกภาครฐั
และภาคเอกชน โดยมีกิจกรรมหลักคือ การวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรม ทั้งในรูปแบบการรวมวิจัย 
การรับจางวิจัย กับภาคอุตสาหกรรมหรือผูใชในภาคสวนตางๆ และการทําวิจัยเพื�อเตรียมความพรอม
รองรับอนาคต เชน การพัฒนา Exoskeletons และ Metal Additive Manufacturing เปนตน 
 งานวิจัยอีกแบบหน่ึงมุงเนนการนําผลงานไปใชประโยชนเฉพาะหนา ซึ่งเปนผลมาจากการ
สั่งสม องคความรูตลอดมา มีการถายทอดเทคโนโลยีสูการใชประโยชนซึ่งกอใหเกิดผลดีตอประเทศทั้ง
ดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงใหคําปรึกษา เพื�อแกปญหาการผลิตสําหรับภาคอุตสาหกรรม และสราง
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ตัวอยางผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนจริงจนเกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไดแก (1) ULA Latex for Para AC (2) การศึกษาและพัฒนาการ
ใชงาน FPA300 ในอุตสาหกรรมพลาสติก และ (3) ระบบทําความสะอาดเถาสะสมผนังเตาดวยระบบฉีด
นํ้าแรงดันสูง ฯลฯ

 ใน พ.ศ. 2563 เอ็มเทคมีบุคลากรรวม 487 คน ใชจายงบประมาณ 747.0 ลานบาท สามารถ
สรางรายไดจากหนวยงานภายนอกรวม 147.3 ลานบาท เอม็เทคสามารถตพีมิพผลงานในวารสารระดบั
นานาชาติรวม 101 บทความ (เปนวารสารที่มีคา impact factor มากกวาหรือเทากับ 5 จํานวน 11 
บทความ) เอ็มเทคไดรับการจดทรัพยสินทางปญญารวม 66 คําขอ โดยเปนสิทธิบัตร 58 คําขอ และ
อนุสิทธิบัตรรวม 8 คําขอ อีกทั้งยังไดยื�นจดสิทธิบัตรเพิ่มอีกจํานวน 61 คําขอ และอนุสิทธิบัตรรวม 
8 คําขอ นอกจากนี้ยังไดสรางตนแบบเชิงพาณิชย/สาธารณประโยชนอีก 15 ตนแบบ

 เอม็เทคสนบัสนนุใหทมีวจัิยและทมีพฒันาธุรกจิทํางานรวมกบัหนวยงานภายนอกอยางใกล
ชิด  ทําใหสามารถใหอนุญาตการใชสิทธิทรัพยสินทางปญญาเพื�อประโยชนเชิงพาณิชยรวม 6 เรื�อง 
สามารถถายทอดเทคโนโลยีเชิงสาธารณประโยชน 20 เรื�องให 23 หนวยงาน และสามารถสงมอบ
ผลผลิตจาก โครงการรวมวิจัย/รับจางวิจัย/ใหคําปรึกษา/บริการมาตรฐานใหแกภาครัฐ และเอกชน 
56 โครงการ 

 สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.mtec.or.th 

7



 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) กอตั้ง 
ขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529 โดยในระยะเริ่มตนมีสถานะเปนโครงการ    
ภายใตศูนยถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน 
(ชื�อในขณะนั้น)

 ตอมาในวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เนคเทคไดเปลี่ยนแปลงสถานะเปนศูนยแหงชาติเฉพาะทาง 
และเปลี่ยนการจัดรูปแบบองคกรใหม เพื�อใหมีความคลองตัวขึ้นกวาเดิม ตามพระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 พ.ร.บ. ฉบับนี้กอใหเกิดการรวมตัวกันขององคกรตางๆ     
4 องคกรที่มีอยูขณะนั้น ไดแก คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and 
Technology Development Board: STDB หรือ กพวท.) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) และศูนยเทคโนโลยีอิเล็ก 
ทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ขึ้นเปนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ (สวทช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ชื�อในขณะนั้น)

 เนคเทคมีภารกิจหลักไดแก การดําเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม จากระดับหองปฏิบัติ
การถึงโรงงานตนแบบ รวมทัง้ใหบรกิารวิเคราะหและทดสอบคุณภาพผลติภณัฑ การสอบเทียบมาตรฐาน
และความถูกตองของอุปกรณ การใหบริการขอมูล และการใหคําปรึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
The National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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รวมถึงการสรางระบบนิเวศการใชงานเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส และสารสนเทศขัน้สงู ผานโครงสราง
พื้นฐานระดับชาติ และการสรางเครือขายหนวยงานพันธมิตรทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ เพื�อ
รองรับประเทศไทย 4.0  

 ใน พ.ศ. 2563 เนคเทคมีบุคลากรรวม 607 คน ใชจายงบประมาณ 963.0 ลานบาท 
เนคเทคสามารถตีพิมพผลงานในวารสารภายในประเทศและระดับนานาชาติรวม 160 บทความ 
สามารถสรางตนแบบผลงานวิจัยเชิงพาณิชย/สาธารณประโยชนรวม 34 ตนแบบ โดย eMEN-
SCR สรางรายไดสูงสุด ขณะที่ DS-RMS สรางผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมสูงสุด และ 
Agri-Map Online สรางมูลคาการลงทุนสูงสุด  

 เนคเทคไดรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรรวม 136 คําขอ ไดสัญญาการถายทอดเทคโน 
โลยีใหม 108 สัญญา นักวิจัยไดรับรางวัลระดับนานาชาติ 13 รางวัล และเกิดบริษัทสตารตอัป 
ใหม 1 บริษัท โดยใชผลงานวิจัยในองคกรไปทําใหเกิดธุรกิจใหม

 สําหรับการรับมือโควิด-19 เนคเทคไดสรางแพลตฟอรมระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
และพัฒนาระบบติดตามตัวบุคคลกลุมเสี่ยง เชน DDC care, DDC-Care dashboard, DDC 
central data 

 สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.nectec.or.th 
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 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) เปนองคกรในกํากับของรัฐ ภายใตสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม กอตั้งขึ้นเมื�อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 

 นาโนเทคมีภารกิจหลักที่ตองรับผิดชอบในการสราง สนับสนุน และสงเสริมศักยภาพของ
นาโนเทคโนโลย ีตลอดจนเผยแพรความรูใหกบัสงัคม ถายทอดเทคโนโลยสีูภาคอตุสาหกรรม และสราง
ความตระหนัก ความรู ความเขาใจใหกับประชาชนในประเทศใหมีความพรอมในการรับขาวสารขอมูล
นาโน เทคโนโลยีทั้งในปจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื�อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน

 ใน พ.ศ. 2563 นาโนเทคมีบุคลากรรวม 252 คน ใชจายงบประมาณ 469.23 ลานบาท 
จาก 127 โครงการวิจัยทําใหเกิดมูลคาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมทั้งสิ้น 3,723 ลานบาท 
ตัวอยางผลงานวิจัยที่สรางผลกระทบสูง อาทิ การพัฒนาแผนกรองและหนากากอนามัยจากเสนใย
นาโน สําหรับใชปองกันฝุน PM2.5 และไวรัสโคโรนา และการพัฒนากระบวนการผลิตซิงกไอออน
สําหรับยับยั้งยั้งเชื้อแบคทีเรีย ฯลฯ  

127

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) 
National Nanotechnology Center (NANOTEC)

 นาโนเทคสามารถตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติรวม 108 บทความ ยื�นขอ
ทรัพยสินทางปญญารวม 108 คําขอ และมีผลงานตนแบบรวม 8 ตนแบบ และอนุญาตใหใชสิทธิรวม 
52 ผลงาน และนักวิจัยไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งไดทุนวิจัยทั้งหมด 35 รางวัล 

 นอกจากนี้ นาโนเทคยังถายทอดเทคโนโลยีสูผูใชประโยชนเชิงพาณิชยไดรวม 64 โครงการ 
อาทิ (1) ผลิตภัณฑผอนคลายกลามเนื้อจากสารสกัดอนุภาคนาโนไพลและขมิ้นชัน (2) สเปรยและครีม
อนุภาคนาโนเพื�อเปนผลิตภัณฑบรรเทาอาการของโรคขอเขาเสื�อม (3) สเปรยซาโปนินชวยระงับกลิ่น
เทา (4) ครีมบํารุงผิวสูตรตํารับที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดจากวานเพชรหึง (5) นํ้ายาฆาเชื้อ
จุลินทรียสําหรับฉีดพนอาหารสัตว และ (6) สารละลายคีเลตจุลธาตุอาหารพืช ฯลฯ   

 นาโนเทคใหบรกิารวเิคราะหทดสอบทางดานนาโนเทคโนโลยีขัน้สงูกวา 1,400 ชิน้งาน สนบัสนนุ
งานวิจัยอุตสาหกรรมเครื�องสําอางรวม 23 รายการ และใหบริการเคลือบผาดวยนํ้ายาสูตรพิเศษ
ที่สามารถเพิ่มสมบัติการสะทอนนํ้าและตานเชื้อแบคทีเรีย เพื�อนําไปใชผลิตหนากากผาสะทอนนํ้าไดกวา 
200,000 ชิ้น สําหรับใชในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19  

 สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.nanotec.or.th 
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