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ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ประธานกรรมการโครงการร่วมทุน NSTDA Chair Professor
โครงการร่วมทุน NSTDA Chair Professor ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำ�นักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์กรที่นำ�การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำ�เนินกิจการ โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างภาค
การผลิตและบริการ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการศึกษาในด้านการวิจัยและ
พัฒนา โครงการดังกล่าวสามารถผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
และจากความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นว่า การจัดให้มีการสนับสนุนการวิจัย
แบบกลุ่มที่มีแกนนำ�เป็นนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นแนวทางที่ถูกต้องและได้ผลดี
จากนักวิจัยแกนนำ�ที่ สวทช. ให้การสนับสนุน และศาสตราจารย์แกนนำ� หรือ NSTDA Chair
Professors ที่มูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้การสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมสำ�คัญ
ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าแนวทางเช่นนี้เป็นที่ยอมรับว่าได้ผลดีมากขึ้น และมหาวิทยาลัยบางแห่ง
ก็ได้มีกองทุนศาสตราจารย์แกนนำ�ของตนเองแล้ว คาดว่าทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา
ของไทยจะมีการจัดตั้งระบบสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีแกนนำ�เช่นนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป
การวิจัย คือ การสร้างทรัพย์สมบัติใหม่ๆ ที่เป็นทั้งความรู้และนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ
ที่ควรตระหนักและน่าดีใจ คือ ไม่ใช่การสร้างทรัพย์สินส่วนตัว หรือส่วนบริษัท ส่วนองค์กร
เป็นหลัก แต่เป็นการสร้างทรัพย์สินส่วนรวมที่ทุกคนจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าของ และได้ใช้ร่วมกัน
โดยกลุ่มนักวิจัยเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมด้วย เป็นการสร้าง
ชัยชนะร่วมกันทุกฝ่าย จึงขอให้กำ�ลังใจกลุ่มนักวิจัยทั้งหลายให้ทำ�งานร่วมกันต่อไปเพื่อสังคม
ที่ดียิ่งขึ้นของเรา
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ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ประธานคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ�
ในปัจจุบัน ความต้องการด้านการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ในประเทศไทยได้
เพิ่มสูงขึ้นมาก อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำ�คัญกับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
มากขึ้น โดยรัฐบาลได้เพิ่มกลไกสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น
	สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพนั ธกิจในการสร้างเสริม
การวิจยั พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริม
ด้านการพัฒนากำ�ลังคน และโครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทจ่ี �ำ เป็น เพือ่ สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน สวทช. ได้รเิ ริม่ ให้มที นุ วิจยั ขนาดใหญ่
เพือ่ สนับสนุนนักวิจยั ชัน้ นำ�ของประเทศทีม่ ศี กั ยภาพสูงพร้อมกับทีมงานทีพ่ ร้อมจะพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง ให้ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์ ในหลากหลายมิตอิ ย่างเป็นรูปธรรม
และเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ ได้จริง
	
ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานของโครงการนักวิจยั แกนนำ�ทีผ่ า่ นมา มุง่ หวังเป็นอย่างยิง่
ว่ากลไกการสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้วยทุนวิจัยขนาดใหญ่นี้จะมีส่วนช่วยสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และสร้างผลกระทบอย่างกว้างขวาง
พัฒนาบุคลากรวิจัยของประเทศด้วยแกนนำ�ของนักวิจัยไทยที่มีความเป็นผู้นำ�เท่ากับนานาชาติ
และการทำ�งานโดยมีทุนอุดหนุนจากภาคเอกชนอยู่ด้วย จะเป็นการเพิ่มความร่วมมือระหว่าง
ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจมากขึน้ นำ�ไปสูก่ ารผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและยัง่ ยืนต่อไป
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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โครงการนักวิจัยแกนนำ� และ NSTDA Chair Professor จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเสริมสร้าง
กำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเป็นฟันเฟืองในการเพิ่มขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง
ของประเทศ และมีความเป็นผู้นำ�กลุ่ม ให้ได้มีโอกาสดำ�เนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ การดำ�เนินการโครงการมุ่งหวังจะนำ�ไปสู่การสร้าง และพัฒนาผลงานวิจัย
ในหลากหลายมิติที่มีผลกระทบอย่างสูงในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม ได้แก่ องค์ความรู้ใหม่
ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งใน
การผลิตบุคลากรวิจัยชั้นเยี่ยมสู่วงวิชาการ
ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานของโครงการทีผ่ า่ นมา นักวิจยั ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจยั
ที่มีคุณภาพจำ�นวนมาก ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการ เข้ากับภาคสังคม
ภาคการผลิตและบริการ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยจนมีศักยภาพเพียง
พอที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสาธารณประโยชน์ หรือเชิงพาณิชย์ นับเป็นการผลิตผลงาน
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญ
ในการพัฒนาประเทศในอนาคต


ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รักษาการในตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และเลขานุการคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ�
โครงการนักวิจัยแกนนำ� และโครงการร่วมทุน NSTDA Chair Professor เป็นโครงการ
ที่สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำ�เนินการต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน โดยที่กำ�เนิดจากโครงการทุนพัฒนาวิชาชีพนักวิจัย ในขณะที่ ศาสตราจารย์
ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นผู้อำ�นวยการ โครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน
มีการสนับสนุนครอบคลุมหลากหลายสาขา โครงการได้รบั ความสนใจจากนักวิจยั ระดับแนวหน้า
ของประเทศมาตลอด มีผู้สมัครเป็นจำ�นวนมาก ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ได้ผ่านการพิจารณา
อย่างเข้มข้นหลายขัน้ ตอนจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
ในวงการวิชาการมาเป็นเวลานาน นักวิจัยแกนนำ� และ NSTDA Chair Professor จึงเป็นผู้ที่มี
ความสามารถสูง และทุ่มเทให้กับงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้โครงการนักวิจัยแกนนำ�
และโครงการ NSTDA Chair Professor ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายตลอดมา
โครงการนักวิจัยแกนนำ� และ NSTDA Chair Professor จึงเป็นกลไกหนึ่ง ที่ สวทช.
เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้วยการสนับสนุนให้มีการผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และถ่ายทอดผลงานที่เป็นประโยชน์ ให้กับประเทศใน
หลากหลายมิติ นำ�ไปสูก่ ารผลิตผลงานตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
การยื่นจดสิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทัง้ การนำ�ผลงานวิจยั
ไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ ในเชิงสาธารณะ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย และการนำ�ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน และเกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รักษาการในตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และเลขานุการคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ�
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นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2563
ศ. นพ.ประเสริฐ เอือ้ วรากุล
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
ไวรัสวิทยา
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คณะผู้วิจัย (ซ้ายไปขวา)
แถวที่ 1
ผศ. ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์
ดร.นันทยา พรมั่น (ปัญญาดี)
ดร.เกศสิริ คงมนัส
รศ. ดร.พญ.ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์
ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์

แถวที่ 2
ดร.ศันสนีย น้อยสคราญ
ดร.สุภิญญา ผการัตน์สกุล
ดร.กุลกัญญา จิตต์โอบอ้อม
ดร.ฐนียา รอยตระกูล
รศ. ดร.นสพ.วิทวัช วิริยะรัตน์

แถวที่ 3
อ.สพญ.ญาดา อรรควัฒนางกูร
ดร.ธัญพร ศิริหงษ์ทอง
นางธนพรรณ พฤกษมาศ (พร้อมมูล)
น.ส.ภัทรกุล ภัคโชตานนท์
น.ส.ชมพูนุท บุญอากาศ
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บทสรุปผู้บริหาร
“ยาต้านไวรัสออกฤทธิ์กว้าง: การเตรียมพร้อมต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่”
ยาต้านไวรัสเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการต่อสูก้ บั โรคติดเชือ้ ไวรัสอุบตั ใิ หม่ อย่างทีเ่ ห็นในการระบาด
ของโรคโควิด-19 เราไม่สามารถพัฒนายาต้านไวรัสใหม่ได้ทันเวลา และจำ�เป็นต้องใช้ยาที่มี
อยู่เดิม ซึ่งอาจเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อกลไกของเซลล์ เช่น คลอโรควิน (chloroquine) หรือยา
ต้านไวรัสทีพ่ ฒ
ั นามาใช้กบั ไวรัสอืน่ ก่อนหน้านัน้ ยาเหล่านีแ้ ม้จะออกฤทธิก์ ว้างต่อไวรัสหลายชนิด
แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก จึงมีความจำ�เป็นในการพัฒนายาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์กว้างที่
มีประสิทธิภาพเพื่อความเตรียมพร้อมต่อการระบาดใหญ่ครั้งใหม่ และเพื่อให้การรักษาที่ดีขึ้น
ต่อโรคไวรัสสำ�คัญทีย่ งั ไม่มยี ารักษา ในระยะทีผ่ า่ นมากลุม่ วิจยั ได้พฒ
ั นาแนวทางหลายแนวทาง
ในการพัฒนายาต้านไวรัสทีอ่ อกฤทธิก์ ว้างและมีผลลัพธ์ทน่ี า่ สนใจ ในโครงการนีก้ ลุม่ วิจยั จะได้
ดำ�เนินการใช้แนวทางเหล่านี้ ในการพัฒนายาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์กว้าง ซึ่งมีแนวทาง ได้แก่
repurposed drugs ทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ เซลล์, สารต้านไวรัสใหม่ทอ่ี อกฤทธิต์ อ่ tRNA modification,
สารต้านไวรัสใหม่ที่ออกฤทธิ์ต่อเมแทบอลิซึม (metabolism) ของไขมันในเซลล์, นิวคลีโอไซด์
อะนาล็อก (nucleoside analogs) ที่จำ�กัดอยู่ในไซโทพลาซึม (cytoplasm)
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Executive Summary
Effective antiviral is a crucial tool in fights against emerging viral diseases. As
evidenced in the COVID-19 situation, development of a new antiviral in a short
time period is not possible and we need to rely on repurposed drugs, which
are either drugs acting on cellular mechanisms such as chloroquine or antivirals
previously developed for other viruses. These drugs are broadly active against
many viruses, but there are not highly efficacious. There is a need to develop
efficacious broad-spectrum antivirals in order to be better prepared for new
pandemics and to provide better therapy for important viral diseases that have
effective drug. Our group has been working on various approaches to develop
broad-spectrum antivirals with promising results. In this project, we will develop
broad-spectrum antivirals using these approaches: repurposed drugs acting on
cellular machineries, new antivirals acting on tRNA modification, new antivirals
acting on cellular lipid metabolism, nucleoside analogs localizing in cytoplasm.
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โครงการนักวิจัยแกนนำ�
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ยาตานไวรัสออกฤทธิ์กวาง : การเตรียมพรอมตอโรคติดเชื้ออุบัติใหม

โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำป 2563
ศ. นพ.ประเสริฐ เอือ้ วรากุล

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำไมไวรัสเปนปญหาในการเกิดโรคระบาดใหมที่รุนแรง

ไวรัส
กลายพันธุเร็ว

เกิดเชื้อใหม
ไดงาย

ไมมียา
รักษาโรคไวรัสชนิดใหม

ทําไมมียาตานแบคทีเรียชนิดใหม แตไมมียาตานไวรัสชนิดใหม

infographic• ไวรัสใชกลไกของเซลลในการเพิ่มจำนวน

• แบคทีเรียมีกลไกบางอยางที่คนไมมี
• ยาปฏิชวี นะและยาตานแบคทีเรียออกฤทธิ์
ขัดขวางกลไกของแบคทีเรีย
• ยาจึงออกฤทธิ์ไดอยางกวางขวาง
และไมมีพิษตอคน

• กลไกเหลานี้มีความแตกตางกันในไวรัสแตละชนิด
• ยาตานไวรัสจึงออกฤทธิ์แคบตอไวรัสชนิดเดียว
หรือเพียงในกลุมเดียวกันเทานั้น

การวิจัยและพัฒนายาตานไวรัสออกฤทธิ์กวาง
กลไกของเซลล
กลไกของไวรัส

ที่ไวรัสใชในการเพิ่มจำนวน

ที่เหมือนกันในไวรัสตางชนิด

การนำไขมัน
เขาเซลล

การควบคุม tRNA กลไกอื1น ๆ ดวยแนวทาง
สำหรับการสรางโปรตีน Drug Repurposing

มันคงจะดีมากหากเกิดโรคระบาดใหมจากเชื้อไวรัสแลว
เรามียาที่มีประสิทธิภาพใชไดทันที
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นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2563
ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมอาหาร นวัตกรรมการผลิตอาหาร
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คณะผู้วิจัย (ซ้ายไปขวา)
ผศ. ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย / ผศ. ดร.ณฐมล จินดาพรรณ / ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา /
รศ. ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล / รศ. ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ / ผศ. ดร.มธุรดา จิโนรส
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บทสรุปผู้บริหาร
“การพัฒนาและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตอาหาร
แห่งอนาคต”
ในปัจจุบัน อาหารไม่ ได้เป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิต แต่ยังมี
บทบาทช่วยสร้างเสริมสุขภาพและความสุข ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค อาหารแห่งอนาคต
(Food of the Future) จึงต้องเป็นอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
โครงการวิจัยนี้มีเป้าหมายที่จะศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการผลิตอาหารและส่วนประกอบ
ของอาหาร (food ingredients) ที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กระบวนการต่าง ๆ
ที่นำ�เสนอเป็นกระบวนที่เน้นการนำ�วัตถุดิบที่หาง่าย ราคาถูก มาเพิ่มคุณค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลาย ทั้งในแง่ของการใช้เป็นส่วนผสมเพื่อ
ปรุงแต่งอาหารให้สวยงาม เป็นสารเติมแต่งอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยสร้างเสริม
สุขภาพและความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคในทุกช่วงอายุ
โครงการวิจัยนี้ประกอบไปด้วยโครงการย่อยที่มุ่งศึกษาการผลิตและทดสอบคุณลักษณะที่
สำ�คัญของสีผสมอาหารธรรมชาติที่มีความเสถียรสูง การผลิตเส้นใยนาโนเซลลูโลสด้วยวิธี
ที่ปราศจากการใช้สารเคมี และการประยุกต์ ใช้งาน ทั้งในแง่ของการเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่
แข็งแรงแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อทดแทนการใช้สารเติมแต่งสังเคราะห์ ในการ
ผลิตอาหาร นอกจากนี้ ยังมีโครงการย่อยที่มุ่งพัฒนาสารเคลือบที่มีสมบัติเชิงหน้าที่สำ�หรับ
กระบวนการกักเก็บจุลินทรีย์ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อเป็นฐานของการผลิตอาหาร
เสริมสุขภาพคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังมีโครงการย่อยที่มุ่งพัฒนาและศึกษากระบวนการที่
สามารถใช้ในการผลิตเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของเมล็ดกาแฟ
ที่มกี ารเพาะปลูกกันมากในประเทศไทย โครงการย่อยทีม่ งุ่ พัฒนาการผลิตและทดสอบเจลชีวภาพ
ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั อาหาร และยังสามารถใช้เป็นสารเพิม่ ความข้นหนืดของอาหาร
สำ�หรับผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะกลืนลำ�บากทีม่ กั เป็นผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็นกลุม่ ประชากรทีม่ จี �ำ นวนสูงมากขึน้
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โครงการย่อยสุดท้ายเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ ตลอดจน
ฐานข้อมูลในรูปของ mobile application ที่ใช้งานง่าย และมีคา่ ใช้จา่ ยต่�ำ สำ�หรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบและสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้ ซึง่ จะช่วยให้ผบู้ ริโภคมีขอ้ มูลประกอบ
การตัดสินใจซือ้ และ/หรือบริโภคอาหารให้ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ ใช้ในการคัด
ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพสินค้าในระหว่างกระบวนการผลิตได้อีกด้วย
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Executive Summary
“Development and Applications of Advanced Technologies for the
Production of Food of the Future”
Nowadays, food does not only play a role as one of the four basic necessities for
living but also serves to strengthen the health as well as to enhance the happiness
and satisfaction of the consumers. Food of the Future must therefore be the one
that responds to the various aforementioned needs. This Project aims to study
and develop selected innovations for the production of food and food ingredients,
which are safe both for the consumers and the environment. Emphasis is on the
use of low-value, widely available raw materials and upgrading them to become
products that fulfill the various needs of the consumers; these range from natural
ingredients to beantify the food to food and ingredients that are safe, health-friendly
and able to deliver higher level of satisfaction to those who consume them.
This Project consists first of a sub-project that aims to investigate the production
and testing of selected key characteristics of highly stable natural food colorants
as well as a sub-project that aims to produce nanocellulosic fiber via the
chemical-free approach along with the investigation of the applications of such
fiber, either as high-strength but environmentally friendly food packagings or
as substitutes for chemically prepared food additives. In addition, the Project
consists of a sub-project that aims to develop functional coating materials that
can form a basis for the production of high-quality health-promoting foods through
the ability of the coatings to encapsulate and protect beneficial microorganisms
and bioactive compounds. A sub-project that aims to develop and study a process
that can be used to produce high-quality roasted coffee beans and hence
improving the quality of coffee that is widely cultivated in the country is also
proposed. Additional sub-project is proposed to develop and test functional
biological gels that can help improve food safety and be used as a thickening
agent in diets for dysphagia patients, which are mostly elderly that nowadays
represents a group of people with rapidly increasing number. The final part of the
Project is devoted to the development of a prototype as well as database in the
form of mobile application that is low-cost and easy to use for the determination
of constituents of and chemical residues in fruit and vegetable products. Such
a prototype and database would allow consumers to have information that can
guide the purchase and/or consumption of food in a safer fashion. The system
would be applicable for the sorting, testing and product quality improvement
during the food production process as well.
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การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีขั้นสูงเพื1อการผลิตอาหารแหงอนาคต

โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำป 2563
ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

นวัตกรรมการผลิตอาหารและสวนประกอบของอาหารแหงอนาคต
ปลอดภัยตอผูบริโภค
และสิ่งแวดลอม

วัตถุดิบหางาย
ราคาถูก

สรางเสริม
สุขภาพ

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
biotics

pro

สีผสมอาหารจากธรรมชาติ

สีสวย ปลอดภัย ไมเปลี่ยนแปลง
เมื1อไดรับความรอนหรือกรด-ดาง

เสนใยนาโนเซลลูโลส
จากเศษผักและผลไมเหลือทิ้ง

สารเคลือบจากบุก

สารเพิ่มความขนหนืดและความคงตัว

ปกปองสารอาหาร
หรือจุลินทรียที่เปนประโยชน
ตอรางกายไมใหถูกทำลาย

เจลชีวภาพเชิงหนาที่
จากเศษวัสดุทางการเกษตร

อุปกรณตรวจวัดสาร
ตกคางในอาหารแบบพกพา

infographic
ใชเปนสารเติมแตงอาหาร




เมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพสูง
กำจัดคาเฟอีนและใชไอน้ำรอน
ยวดยิ่งคั่วเมล็ดกาแฟ

ดูดซับสารพิษ/น้ำมันจากอาหาร
หรือผสมในอาหารเหลว
สำหรับผูสูงอายุปองกันการสำลัก

วิเคราะหองคประกอบ
และสารตกคางในผลิตภัณฑ
ผักและผลไม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูบริโภค

สุขภาพดี

เกษตรกรมีทางเลือก

ในการกำจัดเศษวัสดุเหลือทิ้ง

อุตสาหกรรมอาหาร

มีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหม ๆ
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นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2563
ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญ
เคมี คุณภาพและการแปรรูปอาหารทะเล
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คณะผู้วิจัย (ซ้ายไปขวา)
แถวที่ 1
ศ. ภก.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ
รศ. ดร.ชัยณรงค์ โตจรัส
รศ. ดร.จิราภรณ์ โตจรัส
รศ. ดร.ธนภร อำ�นวยกิจ
รศ. ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

แถวที่ 2
ผศ. ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
ผศ. น.สพ.ดร.อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์
ผศ. ดร.พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน
ผศ. ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร
สพ.ญ. ดร.วุฒิพร ลิ้มประสูตร

แถวที่ 3
ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
ดร.อติกร ปัญญา
ดร.สุรพันธ์ เทพาอมรเดช
ดร.ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว
ดร.กันตินันท์ ลีธนศักดิ์สกุล

แถวที่ 4
ดร.วีระพงษ์ วรประโยชน์
ดร.อาฟตา ซิงห์
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บทสรุปผู้บริหาร

“การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ�เพื่อเป็น
ส่วนประกอบอาหารฟังก์ชนั /นิวตราซูตคิ อลและสารเติมแต่งอาหารชนิดใหม่”
โครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ� ให้เป็นสารประกอบฟังก์ชัน/
สารนิวตราซูติคอลและสารเติมแต่งอาหารที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน โดยอาศัยองค์ความรู้
ทางด้านต่าง ๆ คือ การสกัดและพัฒนาสารออกฤทธิ์ การวิจยั กลไกการออกฤทธิข์ องสารและตรวจติดตาม
โดยใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์ การวิจัยในระบบย่อยอาหารจำ�ลองมาตรฐาน สัตว์ทดลองและมนุษย์ เพื่อให้ได้
สารนิวตราซูติคอลและสารเติมแต่งอาหารที่มีความคงตัวและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ในปัจจุบันมี
วัสดุเศษเหลือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการจัดระบบฟาร์มเลี้ยงที่ประสบความสำ�เร็จและ
ความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�ำ้ เพิม่ ขึน้ การเปลีย่ นสภาพของวัสดุเศษเหลือทีม่ มี ลู ค่าต่�ำ ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการของตลาดและมีมูลค่าสูงจึงเป็นแนวทางสำ�คัญสำ�หรับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ�เพื่อเพิ่ม
รายได้ ขณะเดียวกันสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำ�บัดของเสีย
ผลิตภัณฑ์นิวตราซูติคอลสามารถใช้เป็นส่วนประกอบฟังก์ชันเพื่อช่วยบำ�รุงสุขภาพหรือป้องกันโรค
ต่าง ๆ โดยโครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก 5 ชนิด คือ 1) น้�ำ มันกุง้ ขาวแวนนาไมด์
ที่มีแอสทาแซนในปริมาณสูงและผ่านกระบวนการกำ�จัดคอเลสเตอรอล 2) แอสทาแซนบริสุทธิ์สกัดจาก
น้ำ�มันกุ้ง เพื่อใช้ในการป้องกันโรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจและลดสารก่ออักเสบ ป้องกันความผิดปกติ
ของระบบประสาทในร่างกาย 3) ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากหนังปลานิล เพื่อการบำ�รุงฟื้นฟูสภาพผิว
เสริมความแข็งแรงของกระดูก เพือ่ ใช้ในการป้องกันโรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ ลดสารก่ออักเสบในร่างกาย
รวมทั้งลดความดันโลหิต และพัฒนาเป็นสารป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนกล้ามเนื้อ
ระหว่างการแช่แข็ง 4) ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกกุง้ ขาวแวนนาไมด์เพือ่ ลดความดันโลหิตและป้องกัน
ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำ�งานของสมองด้านความคิด
ความเข้าใจ เนือ่ งจากไคโตโอลิโกแซคคาไรด์มฤี ทธิต์ า้ นออกซิเดชันและต้านจุลชีพสูง จึงสามารถประยุกต์ ใช้
เป็นสารเติมแต่งในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารทะเล เช่น เนื้อปูแกะ และชิ้นปลาแซลมอนดิบร่วมกับ
เทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อน (non-thermal technologies) ซึ่งประกอบด้วยการบรรจุดัดแปลงบรรยากาศ
หรือการใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็น 5) บรรจุภัณฑ์แอคทีฟโดยใช้นาโนไฟเบอร์จากไคโตซานของเปลือกกุ้ง
ที่มีการเติมสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพร่วมกับแผ่นฟิล์มพอลิแลกติกชนิดแอกทีฟพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
อาหาร ซึ่งย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ สำ�หรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารทะเล โดยในกระบวนการพัฒนา
สารวัตถุดบิ จะอาศัยการพัฒนาทางเคมี โดยใช้สารประกอบฟีนอลจากพืชร่วมกับสารประกอบฟังก์ชนั หลัก
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการบรรจุสารทั้งในรูปอิสระหรือคอนจูเกตโดยใช้นาโนลิโปโซมเพื่อเพิ่มฤทธิ์
ทางชีวภาพและความคงตัวของสารประกอบหลัก นอกจากนี้ มีการพัฒโดยภาพรวมวัสดุเศษเหลือจาก
การแปรรูปสัตว์น้ำ� สามารถเพิ่มมูลค่าโดยผลิตเป็นส่วนประกอบฟังก์ชันหรือนิวตราซูติคอลและเป็นสาร
เติมแต่งอาหารทางเลือกที่มีความปลอดภัยซึ่งได้จากธรรมชาติ ดังนั้น จึงเป็นการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ�
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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Executive Summary

“Maximized Utilization of Fish/shellfish Processing By-products as
Functional Ingredient/Nutraceutical and Alternative Food Additives”
The project mianly involves the effective conversion of fish/shellfish processing by-products to
functional ingredient/nutraceutical as well as alternative food additives, in which the scientific
evidenced can be clearly elucidated. Multi-disciplinary approaches including the extraction and
development of active compounds, the study on mechanism of target active component wit
the aid of proteomic technique, the studies in standardized gastrointestinal tract model system,
animal and clinical trails will be systematically implemented in order to obtain the safe and stable
functional ingredient/nutraceutical and food addtives. Due to the continuously increasing interest
in exploitation of fish/shellfish processing by-products associated with the successful farming
system and augmenting demand of fishery products, the effective conversion of low value leftover
to the marketable product with high value is a promising means for the fish processing industry
to earn more revenue with simultaneous lowered waste treatment cost.
Nutraceuticals, which can be used as the functional ingredients for health promotion and prevention
of several diseases. This project aims to produce 5. major products including 1) Pacific white shrimp
oil and its fraction rich in astaxanthin with lowered cholesterol or 2) purified astaxanthin (ATX) from
shrimp oil for prevention of cardiovascular disesease (CVD) or coronary artery disease (CAD), the
reduction of body inflammation and neuroprotective effect 3) hydrolyzed collagen (HC) from tilapia
skin for skin nourishment and bone strengthening, prevention of CVD and CAD and lwering the
hypertension and for development as natural cryoprotectant toward muscle proteins during
frozen storage, 4) chitooligosaccharide (COS) from Pacific white shrimp shell for prevention of
hypertension and endothelial dysfunction as well as improvement of cognitive fucntioning. Due to
its high antioxidant and antimicrobial agents, it can be used for shelf-life extension of seafoods
such as cooked crab meat and salmon slices, in which the non-thermla processing technologies
including modified atmosphere packaging (MAP) and cold plasma technology will be used in conjunction.
5) Active packaging based on nano-electrospun fiber based on shrimp shell chitosan laminated
with polylactic acid (PLA) film incorporated with antimicrobial agents as the biodegradable and
active packaging of seafoods. To increase the efficiency or enhance the target activities of
functional ingredients or food additives, the chemical modification with plant polyphenols
(conjugation) will be optimally conducted. Also, the encapsulation of free or conjugated ingredients
or additives using nanoliposome to augment bioactivites and stability will be carried out. Overall,
the fish/shellfsih processing byproducts can be used as the functional ingredient or nutraceutical
as well as alternative safe food additives based on natural sources. As a whole, the aquatic
resoruces can be fully utilized and sustainable. Also, the economic development can be achieved.
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โครงการนักวิจัยแกนนำ�
ประจำ�ปี 2563
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การใชประโยชนสูงสุดจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ำ
เพื1อเปนสวนประกอบอาหารฟงกชัน/นิวตราซูติคอล
และสารเติมแตงอาหารชนิดใหม

โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำป 2563
ศ. ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล

ศูนยความเปนเลิศนานาชาติดา นวิทยาศาสตรและนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อาศัยแนวคิด ‘Zero Waste’

ในการแปรรูปวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ำอยางคุมคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สวนประกอบฟงกชันที่มีชีวกิจกรรมออกฤทธิ์
และเพิ่มการดูดซึมเขาสูรางกาย

สารเติมแตงอาหาร
ที่ปลอดภัย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
หัวกุง

หนังปลา

เปลือกกุง

infographic
กรดไขมัน
ไมอิ่มตัว

แอสตา
แซนทิน

คอลลาเจน

แอสตา
แซนทิน

ไฮโดรไลซ
คอลลาเจน

ไคติน

DHA
EPA

นํ้ามันกุง

การคอนจูเกตดวยพอลิฟนอลจากพืชหรือการบรรจุในไลโปโซม
พอลิฟนอลคอนจูเกต

ไลโปโซม

ไคโตซาน

ไคโตโอลิโก
แซกคาไรด

บรรจุภัณฑชนิดแอกทีฟ
และยอยสลายได
เทคโนโลยียืดอายุการเก็บ
รักษาที่ไมใชความรอน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปองกันโรค

โรคหัวใจและหลอดเลือด

บำรุง

ผิวพรรณ

บรรจุภัณฑแอกทีฟ
สำหรับบรรจุอาหาร

ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร
23ยอาหาร
และประกันความปลอดภั

Chair Professor Program
สำ�นักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ได้จัดตั้งโครงการ “Chair Professor” ขึ้นตั้งแต่
พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เพื่อสร้างผู้นำ�และบุคลากรด้านการวิจัย
เสริมสร้างความเข็มแข็งด้าน การวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ในด้านต่างๆ และมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบระดับสูง
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
“Chair Professor Program” ประกอบด้วย
“โครงการนักวิจัยแกนนำ�” ที่สนับสนุนการวิจยั ด้วยงบประมาณ
ของ สวทช. และ “โครงการร่วมทุน NSTDA Chair Professor”
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ
สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณวิจัย โดยมี สวทช.
เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ
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โครงการนักวิจัยแกนนำ�
หลักการและเหตุผล
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุง่ ส่งเสริม
สนับสนุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่ เสริมสร้างความเชีย่ วชาญ
และขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมจึงได้จัดตั้ง
“โครงการนักวิจัยแกนนำ�” ขึ้น เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง
ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นเลิศทางวิชาการในหลากหลายมิติอย่างเป็น
รูปธรรม รวมถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
อันจะเป็นฐานพลังในการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง และมีการทำ�งานเป็นทีม มีโครงสร้างใน
การพัฒนานักวิจยั อย่างต่อเนือ่ งและมีความเชือ่ มโยงตัง้ แต่ระดับนักศึกษา
จนถึงระดับนักวิจัยอาวุโส
เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีความใหม่ หรือต่อยอดจากความรู้
ความเชีย่ วชาญทีม่ อี ยู่ โดยสอดคล้องกับความจำ�เป็น และความต้องการ
ของประเทศ
ได้ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบอย่างสูงในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม
สร้างให้เกิดความมีสว่ นร่วมและเชือ่ มโยงระหว่างภาคความรู้ และภาคการผลิต
และบริการ หรือภาคสังคม
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ขอบเขตงานวิจัยที่สนับสนุน
ปี พ.ศ.

ขอบเขตการสนับสนุน
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ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำ�เนินงาน
ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ สวทช. ทั้งการสร้างองค์
ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อตอบโจทย์สำ�คัญของประเทศ
ภายใต้สาขาวิจัย
1. Bioscience and Biotechnology
2. Nanoscience and Nanotechnology
3. Electronics and Information Technology
4. Material and Manufacturing Technology
5. Energy and Sustainability
6. Others
สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่
ซึ่งทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และจะเป็นพื้นฐาน
ของการศึกษาในอนาคต
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่
ตอบโจทย์สังคม และอุตสาหกรรมอนาคต สร้างความเชื่อมโยง
กับภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม
เพือ่ ผลักดัน ให้เกิดการขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจ เพิม่ ขีดความสามารถ
และศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชนและอุตสาหกรรม
อนาคตในด้านต่างๆ ได้แก่ อาหารเพือ่ อนาคต ระบบขนส่งสมัยใหม่
การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติ คนไทย พลังงานและเชือ้ เพลิง
นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน อันจะนำ�ไปสู่พลังอำ�นาจทาง
เศรษฐกิจชีวภาพ และเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาทีม่ ศี กั ยภาพ และโอกาสการใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมใดๆ ในประเทศไทย ภายใต้ 4 เทคโนโลยีหลัก
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีวัสดุ นาโน
เทคโนโลยี
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ขอบเขตการสนับสนุน
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สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ กั บ
อุตสาหกรรมของประเทศทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และ/หรือ อุตสาหกรรมอนาคต
สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีชีวภาพ
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล้อง
กับคลัสเตอร์ หรือโปรแกรมของ สวทช.
2558 - 2559 การเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเพิ่ม
คุณค่าและผลผลิต
สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ สาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับคลัสเตอร์ หรือ
กลุ่มโปรแกรมของ สวทช.
2552 - 2557 สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับคลัสเตอร์ หรือกลุ่มโปรแกรม
ของ สวทช.
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การสนับสนุน

ปีละไม่เกิน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อโครงการ

ระยะเวลา 5 ปี

โดยมีการประเมินความก้าวหน้าต่อเนื่องทุกปี
สำ�หรับโครงการที่ได้รบั การสนับสนุน ระหว่างการดำ�เนินงาน หัวหน้าโครงการ
สามารถเสนอแผนงานยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้สูงขึ้น งบประมาณ
ไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยดำ�เนินการภายใต้ระยะเวลาของ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุน

ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของผลงาน
ที่เกิดขึ้น จากการดำ�เนินงานโครงการนี้ ให้เป็นของต้นสังกัดผู้ได้รับ
การสนับสนุน และ สวทช.
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง และโครงสร้างในการพัฒนานักวิจัยของประเทศ
กลุม่ นักวิจยั แกนนำ�ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและศักยภาพสูง ในสาขาวิชาต่างๆ
โดยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานวิจัย
โครงสร้างในการพัฒนาวิชาชีพนักวิจยั ทีช่ ดั เจน โดยมีนกั วิจยั ระดับอาวุโส
เป็นที่ปรึกษา และมีนักวิจัยรุ่นใหญ่เป็นพี่เลี้ยง
นักศึกษาระดับปริญญาโท เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก
ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปริมาณเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
ผลงานทางวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพในระดับสูง ได้แก่ การยืน่ จดสิทธิบตั ร
ผลงานตีพมิ พ์ ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ องค์ความรูใ้ หม่
และ/หรือ นวัตกรรมทางวิชาการใหม่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
เชิงสาธารณประโยชน์
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ทีม่ ศี กั ยภาพในเชิงพาณิชย์ และ/หรือ เชิงสาธารณประโยชน์
การเผยแพร่ผลงานเพื่อให้ความรู้แก่สังคม เช่น บทความ คู่มือ หนังสือ
เพื่อให้บุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้
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โครงการร่วมทุน NSTDA Chair Professor
แนวคิดการจัดตั้ง
(พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2552)

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้จุดประกายความคิดริเริ่ม
โครงการร่วมทุน NSTDA Chair Professor กล่าวว่า “โครงการนีจ้ ะช่วยกระตุน้
ให้ภาคเอกชนหันมาสนใจและเล็งเห็นความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทัง้ ต้องการให้ภาคธุรกิจเห็นประโยชน์และคุณค่าของงานวิจยั และพัฒนา
ว่ามีความจำ�เป็นต่อการพัฒนาธุรกิจในระดับสากล”
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในขณะนั้น กล่าวว่า “โครงการนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ถือเป็นความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนอย่างแท้จริง กลยุทธ์สำ�คัญของ
การจัดตั้ง Chair Professor คือ การสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำ�กลุ่ม
เพราะความก้าวหน้าในการวิจยั และพัฒนาต้องอาศัยผูน้ �ำ ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความ
ก้าวหน้า และสามารถประยุกต์ความก้าวหน้าทางวิชาการไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงได้”
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หลักการและเหตุผล
ในอดีตที่ผ่านมา นักวิจัยที่มีความสามารถสูงในประเทศไทยจำ�เป็นต้อง
เสนอโครงการวิจัยต่างๆ พร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจำ�นวนมากพอที่
จะทำ�งานได้เต็มความสามารถ การจัดตั้งทุน NSTDA Chair Professor นี้
เป็นกลไกหนึง่ ทีท่ �ำ ให้กลุม่ วิจยั ขนาดใหญ่สามารถทำ�งานต่างๆ สอดคล้องกัน
และสามารถหวังผลงานวิจยั ทีม่ คี วามหมายสูงทางด้านวิชาการ ได้แก่ ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบกระบวนการ การยื่นจดสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม่ี มี าตรฐานสูง ข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นต้น
รวมทั้ง ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย และภาคการผลิตและบริการ
นำ�ไปสู่การปรึกษาหารือทางด้านวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในภาคการผลิต และบริการ ตลอดจน
เป็นช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมโยงการทำ�งานวิจัย และพัฒนากับผู้ประกอบการ
เพื่อนำ�ไปสู่การใช้งานได้จริงในภาคการผลิตและบริการ หรือสังคม ซึ่งจะ
เป็นการยกระดับความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยต่อไป
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การสนับสนุน (ปีเว้นปี)
สนับสนุน 1 โครงการ
งบประมาณรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท

โดยมูลนิธิสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ
สวทช. เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ

ระยะเวลา 5 ปี

โดยมีการประเมินความก้าวหน้าต่อเนื่องทุกปี

ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรือสิทธิอนื่ ใดของผลงานทีเ่ กิดขึน้
ให้เป็นของผูส้ นับสนุนทุน คือ มูลนิธิส�ำ นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
โดยมุง่ หวังให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะเป็นหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

NSTDA Chair Professor และทีมวิจยั ทีม่ ขี ดี ความสามารถสูง สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ทางด้านวิชาการกับภาคการผลิตและบริการ ที่สามารถ
ผลิตผลงานวิจยั ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ/หรือ สาธารณประโยชน์
ได้อย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กระบวนการต้นแบบ ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
และ/หรือ เชิงสาธารณประโยชชน์
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสูง ได้แก่ ผลงานตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ สิทธิบตั ร ผลิตภัณฑ์ องค์ความรูใ้ หม่
และ/หรือ นวัตกรรมทางวิชาการใหม่ ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และ/หรือ การนำ�ไปใช้เชิงสาธารณประโยชน์
นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก
การเชื่อมประสานการวิจัยกับผู้ประกอบการ/ภาคการผลิต เช่น
การแก้ปัญหา การให้คำ�ปรึกษา การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของ
บุคคลากรในภาคเอกชน
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การขอรับ
การสนับสนุน
ภายใต้โครงการ
นักวิจยั แกนนำ�
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การขอรับการสนับสนุน
ภายใต้โครงการนักวิจยั แกนนำ�
คุณสมบัติผู้สมัคร
• หัวหน้าโครงการเป็นนักวิจยั ทีม่ ปี ระสบการณ์ ในการทำ�วิจยั ในด้านที่
เสนอขอรับการสนับสนุน มีศกั ยภาพเทียบเคียงได้กบั นักวิจยั ระดับ
ศาสตราจารย์ เป็นทีย่ อมรับในวงการวิชาการ และมีการทำ�งานร่วม
กับนักวิจยั ภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
• หัวหน้าโครงการมีความสามารถในการเป็นผู้นำ�กลุ่มวิจัย เพื่อให้
กลุม่ วิจยั สามารถดำ�เนินงาน ได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
• กลุม่ วิจยั ประกอบด้วยนักวิจยั ไทยหรือนักวิจยั ต่างชาติทท่ี �ำ งานอยู่ใน
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั หน่วยงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน
(ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นนักวิจัยเอกชน ต้องได้รับการยินยอมจาก
ต้นสังกัด ให้สามารถเปิดเผยข้อมูล หรือสามารถนาผลงานวิจยั ไป
ใช้ประโยชน์ตอ่ สังคมในวงกว้างได้ และในกรณีชาวต่างชาติ ต้องเป็น
ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในหน่วยงานวิจยั ทีเ่ อือ้ ประโยชน์กบั ประเทศ/สถาบันไทย)
• หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยต้องมีผลงานวิจัย สิทธิบัตร หรือ
ผลงานตีพมิ พ์ ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนือ่ ง
สามารถทำ�งานวิจัยได้เต็มเวลา ตลอดระยะเวลาของโครงการ
โดยไม่ด�ำ รงตำ�แหน่งบริหาร ตัง้ แต่ระดับคณบดีขน้ึ ไป
• หากหัวหน้าโครงการอยูร่ ะหว่างการรับทุนวิจยั ขนาดใหญ่อน่ื ๆ ทีม่ ี
งบประมาณมากกว่า 5 ล้านบาท ระยะเวลาการรับทุนดังกล่าว
ควรเหลืออยู่ไม่เกิน 12 เดือน
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• มีกลุม่ วิจยั เข้มแข็ง อันประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ (เทียบเคียง
ศาสตราจารย์) และผูร้ ว่ มวิจยั (เทียบเคียงได้กบั รองศาสตราจารย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผู้ร่วมทีม ที่มี
ประสบการณ์รองลงมา ให้สามารถสืบทอดงานวิชาการ และพัฒนา
กลุม่ วิจยั ให้มขี ดี ความสามารถสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ สามารถ
ผลิตบัณฑิตศึกษาทุกระดับชัน้
• มี ศัก ยภาพในการเชื่อ มโยงองค์ค วามรู้ด้า นวิ ช าการเข้ า กั บภาค
การผลิต ซึง่ จะก่อให้เกิดผลงานวิจยั ทีส่ ามารถนำ�ไปพัฒนาต่อยอด
จนมีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือ
เชิงสาธารณประโยชน์ได้ เช่น สิทธิบตั ร และผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
• กลุม่ วิจยั สามารถจัดหางบประมาณเพิม่ เติมได้เองด้วย เพือ่ ใช้ส�ำ หรับ
ดำ�เนินการวิจัยที่นอกเหนือไปจากขอบข่ายงานในข้อเสนอโครงการ
ที่ได้รบั การสนับสนุนจาก สวทช. โดยต้องรายงานให้ สวทช. ทราบถึง
แหล่งทุนอืน่ ที่ให้สนับสนุนโครงการดังกล่าว
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การส่งข้อเสนอโครงการ ผู้สมัครจะต้องเสนอ
รายละเอียดของหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่จะนำ�กลุ่มวิจัยไปสู่ความสำ�เร็จ
หลักการและเหตุผล ซึง่ ประกอบด้วยทีม่ าของปัญหา องค์ความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่
ซึ่งมีการทบทวนเอกสารอ้างอิงหรือสิทธิบตั รทีเ่ กีย่ วข้อง มีการแสดงความรู้
ความชำ�นาญของกลุ่มวิจัย ที่นำ�ไปสู่แนวทางสำ�หรับการแก้ปัญหา
แผนการดำ�เนินงานของโครงการในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งแสดงทิศทาง
การดำ�เนินงานในภาพรวมของโครงการ และการเชือ่ มโยงการดำ�เนินงาน
ของโครงการย่อย
รายละเอียดของโครงการย่อย ประกอบด้วยชื่อโครงการ หลักการ
วัตถุประสงค์ และข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เพียงพอต่อการประเมินความ
เป็นไปได้ และความเหมาะสมของโครงการย่อย
แผนงบประมาณรายปี และงบประมาณรวมตลอดระยะเวลาโครงการ
ผลงานเด่น และผลงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ เช่น องค์ความรู้
กระบวนการใหม่ ผลงานตีพมิ พ์ ในวารสารทางวิชาการ สิทธิบตั ร ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งการผลิตนักศึกษาในระดับต่างๆ
เกณฑ์การประเมินผลสำ�เร็จของกลุ่มวิจัยที่แสดงถึงความเป็นเลิศ
ประวัติเต็มคณะผู้วิจัยทุกท่าน
รายละเอียดทั้งหมดจะต้องกรอกลงในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
ที่ทาง สวทช. กำ�หนด และหัวหน้าโครงการเป็นผู้นำ�เสนอภาพรวมของ
โครงการในรูปแบบวีดิทัศน์ ที่มีความยาวไม่เกิน 180 วินาที
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กระบวนการพิจารณาคัดเลือก
ดำ�เนินการโดยคณะกรรมการ อย่างน้อย 2 ชุด
คณะผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อเสนอรายโครงการ (Proposal Reviewers)
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะอนุกรรมการทีป่ รึกษาทางวิชาการในแต่ละสาขาเทคโนโลยี เพือ่ จัดอันดับ
ข้อเสนอโครงการ ทีส่ ง่ เข้ามา โดยพิจารณาจากความเห็นจากคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ
ประเมินข้อเสนอโครงการ (ทางเลือก)
คณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ� เพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ โดยพิจารณาจากความเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินข้อเสนอโครงการ ควบคู่กับความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาทางวิชาการ
หมายเหตุ: ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณา
ตัวบุคคลและประวัติผลงาน (50%)
ความเป็นผู้นำ� (หัวหน้าโครงการ)
ความสามารถทางด้านวิชาการ
ผลงาน ประวัติ และประสบการณ์การมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หา
ภาคการผลิตหรือบริการหรือปัญหาเศรษฐกิจ สังคมหรือชุมชน
โครงการวิจัย (50%)
แผนงานและวัตถุประสงค์
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ
ความสำ�คัญของโครงการ และความเชือ่ มโยงกับภาคการผลิต/
ภาคสังคม

นักวิจัย
แกนนำ�
20%
20%
10%
15%
15%
20%

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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กระบวนการทำ�งาน
1
2

เสนอ (ร่าง) ขอบเขตสนับสนุน/เกณฑ์การพิจารณา
คณะกรรมการกำ�หนดขอบเขตสนับสนุน/เกณฑ์การพิจาณา
เปิดรับข้อเสนอโครงการ

4

รับข้อเสนอโครงการ

5

พิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

3 เดือน

3

6

ไม่ผ่าน

คณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการ
ผ่าน

7
ส่งผู้เชี่ยวชาญประเมิน

คณะกรรมการกำ�หนด

7.1 รายชื่ออนุกรรมการกลั่นกรองฯ
7.2

ส่งผู้เชี่ยวชาญประเมิน

7.3

อนุกรรมการกลั่นกรองฯ
พิจารณาผลประเมิน

PA

8.1

แจ้งปฏิเสธโครงการ

8
8
คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติโครงการ

ไม่ผ่าน

PA

8.2

ส่งหน่วยงานอื่น

ผ่าน

9 จัดทำ�บันทึกข้อตกลงร่วมดำ�เนินการวิจัย
10

เยี่ยมชมโครงการ

12
13
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จ่ายเงินงวด
เริ่มดำ�เนินโครงการ

2-3 เดือน

าวและพิธีลงนามในบันทึก
11 จัดงานแถลงข่
ข้อตกลงร่วมดำ�เนินการวิจัย

3-4 เดือน

7.1

คณะกรรมการกำ�หนด
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา
ตัวบุคคลและประวัติผลงาน
ความเป็นผู้นำ� (หัวหน้าโครงการ)
หัวหน้าโครงการเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูงเทียบเคียงได้กับ
นักวิจัยระดับศาสตราจารย์
มีผลงานเป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั การยอมรับจากนักวิชาการระดับนานาชาติ
และระดับชาติ
มีลกั ษณะเป็นผูน้ �ำ กลุม่ มีความสามารถในการนำ�ทีมไปสูค่ วามสำ�เร็จ
ความสามารถทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
มีความรู้และความชำ�นาญในด้านที่เสนอขอรับการสนับสนุน
มีการผลิตผลงานวิจัยทางด้านที่เสนอมาอย่างต่อเนื่อง
ผลงานที่ ผ่ า นมาของผู้ นำ � กลุ่ ม และกลุ่ ม วิ จั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพและ
เชิงปริมาณ
มีความสามารถประยุกต์งานวิชาการในการแก้ปัญหาที่ท้าทาย และ
พัฒนาผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ
มีผลงาน ประวัติ และประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ของภาคการผลิต หรือบริการ หรือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
หรือชุมชน
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โครงการวิจัย
แผนงานและวัตถุประสงค์
ความเชื่อมโยงงานวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา
ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ
ความชัดเจนของแผนงานและความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อย
ความเหมาะสมของวิธดี �ำ เนินการในช่วงเวลาทีเ่ สนอ และความพร้อม
ของเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่
ความซ้ำ�ซ้อนหรือใกล้เคียงกับโครงการอื่นหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ
งานวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีองค์ความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง สามารถ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติชั้นนำ� หรือวารสารที่มี
Impact factor อันดับต้นของสาขาวิชา
ผลงานสามารถนำ�ไปแก้ปญ
ั หาให้กบั ภาคผลิตและบริการ หรือปัญหา
ทางภาคสังคมได้อย่างชัดเจน หรือมีแนวโน้มที่จะประยุกต์ ใช้หรือนำ�
ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์จริงได้
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และช่วงเวลา
ที่เสนอ
ความเหมาะสมของเกณฑ์ประเมินผลสำ�เร็จของผลงานวิจัยในเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ เช่น จำ�นวน/ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์บทความ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร
(นักศึกษา นักวิจัยจากเอกชน)
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ความสำ�คัญของโครงการ และความเชือ่ มโยงกับภาคผลิตและบริการ
หรือภาคสังคม
มีความเร่งด่วน และความจำ�เป็นกับการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบนั
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
มีคุณค่าใน ด้านการพัฒนาวิชาการอย่างมาก ด้านเศรษฐกิจ หรือ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มีความเชื่อมโยง และมีความเป็นไปได้ที่จะนำ�ไปสู่การใช้ประโยชน์ ใน
ภาคผลิตและบริการ ภาคสังคม
มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพือ่ ให้เกิดเครือข่ายทีจ่ ะสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยต่อยอด
สร้างผลงานวิจัยที่นำ�ไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ หรือภาคสังคม
เช่น การเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาโรค
สามารถระบุกลุ่มของผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่ง และ/หรือ ช่วยลด
ความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม
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งบประมาณการวิจัย
หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

(ไม่เกิน 40% ของงบประมาณทัง้ หมด)
หัวหน้าโครงการ ไม่เกิน 50,000 บาท/เดือน
ผู้ร่วมวิจัย ไม่เกิน 20,000 - 35,000 บาท/เดือน ตามประสบการณ์
นักวิจัยหลังปริญญาเอก ไม่เกินโครงการละ 2 คน คนละไม่เกิน
20,000 - 35,000 บาท/เดือน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ วิจยั โครงการละ 1 คน ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน

หมวดทุนการศึกษาวิจยั (ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จา่ ยประจำ�เดือน)
	ระดับปริญญาเอก โครงการละไม่เกิน 1,620,000 บาท ตลอดโครงการ
โดยไม่จำ�กัดจำ�นวน
		- ค่าเล่าเรียน ค่าบำ�รุงต่างๆ จ่ายตามจริงไม่เกิน 60,000 บาท/ปี
		- ค่าใช้จ่ายประจำ�เดือน เดือนละไม่เกิน 10,000 บาท
ระดับปริญญาโท โครงการละไม่เกิน 2,496,000 บาท ตลอดโครงการ
โดยไม่จำ�กัดจำ�นวน
		- ค่าเล่าเรียน ค่าบำ�รุงต่างๆ จ่ายตามจริงไม่เกิน 60,000 บาท/ปี
- ค่าใช้จ่ายประจำ�เดือน เดือนละไม่เกิน 8,000 บาท
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หมวดค่าวัสดุ/สารเคมี
หมวดค่าใช้สอย

(ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง, ค่าเดินทาง
เพื่อปฏิบัติงานในประเทศ, ค่าจัด
ประชุมหารือ และอื่นๆ) ไม่เกิน
2.5 ล้านบาท ตลอดโครงการ

หมวดค่าเดินทาง
ต่างประเทศ

ไม่เกิน 500,000 บาท
ตลอดโครงการ

หมวดค่าบริหาร
โครงการ (5 ปี)

ไม่เกิน 500,000 บาท
ตลอดโครงการ

หมวดความร่วมมือกับภาค
การผลิตและบริการ ไม่เกิน
400,000 บาท ตลอดโครงการ

หมวดครุภัณฑ์

ไม่เกิน 500,000 บาท
หมายเหตุ :
- ในระหว่างการดำ�เนินงาน สามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณระหว่างหมวดได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์
และหมวดค่าเดินทางต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติจาก สวทช.
- ข้าราชการลาเรียนที่ได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำ�เดือน
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ทำ�เนียบ

นักวิจัยแกนนำ�
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2552

ศ. ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การวิ จั ย และพั ฒ นาและจั ด การองค์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยา
ภู มิ คุ้ ม กั น และเทคโนโลยี ชี ว ภาพระดั บ โมเลกุ ล เพื่ อ
การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค

2553

ศ. นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบาดวิทยาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพภาคใต้

ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การพัฒนากระบวนการอบแห้งขั้นสูงสำ�หรับอาหารและ
วัสดุชีวภาพ
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2554

ศ. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
และการพัฒนาการรักษาแบบใหม่

ศ. ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาสภาวะเหนือพันธุกรรมและจีโนมของมะเร็งและ
เซลล์แก่ เพื่อการค้นพบใหม่ การตรวจกรองมะเร็ง และ
พัฒนาการรักษาโรคโดยการควบคุมการแสดงออกของยีน

2555

ศ. ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์

คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาเซลล์ตน้ กำ�เนิดจากเนือ้ เยือ่ ฟันเพือ่ งานวิศวกรรม
เนือ้ เยือ่ กระดูกและเนือ้ เยือ่ ปริทนั ต์

ศ. ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

คณะเกษตร กำ�แพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2556
ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทบาทของสัตว์ แมลง ในการก่อโรค กลไกเชื้อและ
การรักษา

ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนเชิงนวัตกรรมสำ�หรับ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในอนาคต

2557
ศ. (เชีย่ วชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเพื่อค้นหาแนวทาง
การรักษาและตัวชีว้ ดั ชนิดใหม่ ในภาวะเมตาบอลิคซินโดรม
และภาวะเหล็กเกิน เพือ่ การป้องกันการสูญเสียการทำ�งาน
ของหัวใจและสมอง

ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ� และโรคทางไวรัสที่สำ�คัญ
ในประเทศไทย
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2558

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อค้นหาชุดของสารบ่งชี้ทาง
ชีวภาพชนิดใหม่ ที่นำ�ไปสู่การประยุกต์ ใช้กับการตรวจ
วินจิ ฉัย การพยากรณ์ความรุนแรงของโรค และการรักษา
ผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ

ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงสร้างควอนตัมนาโนกลุม่ แอนติโมนีส�ำ หรับการพัฒนา
ตัวตรวจจับแสงอินฟราเรด

2559
ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การพัฒนานวัตกรรมเพือ่ การรักษามะเร็งด้วยวิธกี ารเพิม่
ภูมิคุ้มกัน

ศ. ดร.แชบเบียร์ กีวาลา

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เครือข่ายวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การค้าและการผลิตอาหาร
และพลังงานอย่างยั่งยืน
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2560

ดร.สุมาลี กำ�จรวงศ์ ไพศาล

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
การค้นหาเป้าหมายยาใหม่และการพัฒนายาต้านมาลาเรียดือ้ ยา

ศ. ดร.มาโกโตะ โอกาวะ

สถาบันวิทยสิริเมธี
วัสดุนาโนไฮบริดและการออกแบบปฎิกริ ยิ าการสังเคราะห์แสง
ประดิษฐ์

ศ. ดร.สุทธิชัย อัสสะบำ�รุงรัตน์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประยุกต์ ใช้ฐานเทคโนโลยีส�ำ หรับการเลือกและพัฒนา
กระบวนการและต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมสำ�หรับการผลิต
อย่างยัง่ ยืนของเชือ้ เพลิงทางเลือกบนฐานของไบโอรีไฟเนอรี

2561
ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การพัฒนากระบวนการถ่ายเทความร้อนสมัยใหม่สำ�หรับ
อุตสาหกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

ศ. ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในทางการแพทย์ที่มีมูลค่าและ
คุณค่าสูง: ฟืน้ ฟูภาพดีเอ็นเอโดยโมเลกุลทีท่ �ำ ให้จโี นมเสถียร
และการตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีนหรืออาร์เอ็นเอในเม็ดเลือดขาว
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2562
ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพัฒนาแนวทางการรักษาแบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือ
ทางการแพทย์และการใช้ยามุ่งเป้าไปที่ไมโตคอนเดรีย
เพื่อป้องกันรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและสมองเสื่อม
จากการใช้ยาเคมีบำ�บัดรักษามะเร็ง

ศ. ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างอย่างยั่งยืน

ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

2563
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ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นวัตกรรมการออกแบบถนนเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศอย่างยั่งยืน

2563
ศ. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ยาต้านไวรัสออกฤทธิ์กว้าง: การเตรียมพร้อมต่อโรคติด
เชื้ออุบัติใหม่

ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การพัฒนาและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต
อาหารแห่งอนาคต

ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูป
สัตว์น้ำ�เพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน/
นิวตราซูติคอลและสารเติมแต่งอาหารชนิดใหม่
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ทำ�เนียบ
NSTDA

Chair Professor
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2552
ศ. ดร.จำ�รัส ลิ้มตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การออกแบบและการผลิตวัสดุนาโนที่เป็นประโยชน์อย่างสูง
ต่ออุตสาหกรรม

2554
ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

คณะเกษตร กำ�แพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ เ พื่ อ เร่ ง การปลู ก เลี้ ย งสบู่ ดำ � พั น ธุ์ ใ หม่
สำ�หรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์

2556
ศ. ดร.วันเพ็ญ ชัยคำ�ภา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
การวิจัยต่อยอดด้านโรคติดเชื้อชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
และโรคภูมิแพ้

2558
ศ. ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบจากทรัพยากรราของไทย
เพื่อความยั่งยืนในการค้นหายา
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