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บทท่ี 4  
ผลลพัธ ์ผลกระทบของโครงการท่ีมี 

ต่อภาคอดุมศึกษา/วิจยั และภาคการผลิต/อตุสาหกรรม 
 

จากทีก่ล่าวมาแลว้ในบทที ่2 วา่ โครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 กาํหนด
ตวัชีว้ดัหลกัในเชงิปรมิาณจาก “ผลผลติทางวชิาการ” ทีเ่กดิจากการดาํเนินงานของศนูย ์แต่ในสว่น
ของผลลพัธแ์ละผลกระทบนัน้ เป็นการมองภาพของเป้าหมายปลายทางทีค่าดวา่ โครงการพฒันา
บณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 จะเขา้ไปมสีว่นชว่ยใหเ้กดิผลในระยะยาวต่อเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศ คณะผูป้ระเมนิไดท้าํการสาํรวจและรวบรวมขอ้มลูผลลพัธ ์ผลกระทบของโครงการทีม่ ี
ต่อภาคอุดมศกึษา/วจิยั และภาคการผลติ/อุตสาหกรรม จากศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ในระยะที ่2  
โดยมรีายละเอยีดดงัแสดงในหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 ผลผลิตท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของศนูยค์วามเลิศ  

เน่ืองจากในบทน้ี เน้นการรายงานผลลพัธแ์ละผลกระทบของโครงการฯ ทีม่ต่ีอภาค
อุดมศกึษา/วจิยั และภาคการผลติ/อุตสาหกรรม ดงันัน้ ในสว่นน้ีจะขอสรปุผลผลติจากการดาํเนินงาน
เป็นรายศนูยค์วามเลศิ โดยอา้งองิขอ้มลูเชงิปรมิาณโดยเทยีบกบัเป้าหมาย จากรายงานฉบบัสมบรูณ์
การประเมนิผลการดาํเนินงานระยะที ่2 ของศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย์1 โดยพบวา่  

(1) ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและวสัดุขัน้สงู รบันกัศกึษาปรญิญาโท และ
เอก สงูกวา่เป้าหมายถงึ 2.2 และ 1.3 เทา่ ตามลาํดบั 

(2) เกอืบทุกศนูยม์นีกัวจิยัระดบัหลงัปรญิญาเอกตํ่ากวา่เป้าหมาย ยกเวน้ศนูยค์วามเป็นเลศิ
ดา้นนวตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว 

(3) ทุกศนูยม์ผีูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทตํ่ากวา่เป้าหมาย ยกเวน้ศนูยค์วามเป็นเลศิ
ดา้นปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและวสัดุขัน้สงู และศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมเทคโนโลยี
หลงัการเกบ็เกีย่ว  

(4) ทุกศนูยม์ผีูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกตํ่ากวา่เป้าหมาย ทัง้น้ีสว่นหน่ึงอาจเป็น
เพราะงบประมาณล่าชา้ในปีแรกของโครงการระยะที ่2 ทาํใหร้บันกัศกึษารุน่แรกไดช้า้ 
และมบีางสว่นยงัจบไมท่นั 

(5) ทุกศนูยม์ผีลงานตพีมิพร์ะดบัชาตติํ่ากวา่เป้าหมาย ยกเวน้ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้น
เทคโนโลยพีลงังาน และสิง่แวดลอ้ม และศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมเทคโนโลยหีลงั
การเกบ็เกีย่ว (สงูกวา่เป้าหมาย 3.8 เทา่) 

(6) ทุกศนูยม์ผีลงานตพีมิพร์ะดบันานาชาตสิงูกวา่เป้าหมาย ยกเวน้ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้น
ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและวสัดุขัน้สงู และศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตร  

(7) ทุกศนูยม์กีารใหบ้รกิารวเิคราะหต์รวจสอบฯ สงูกวา่เป้าหมายหลายเทา่ตวั  
                                                            
1 บวท. “รายงานฉบบัสมบรูณ์การประเมนิผลการดาํเนินงานระยะที ่2ฯ” (2553) หน้า 9-14 
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(8) ทุกศนูยม์โีครงการวจิยัรว่มกบัภาคการผลติฯ และกจิกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยสีงูกวา่
เป้าหมาย ยกเวน้ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยพีลงังาน และสิง่แวดลอ้ม 

(9) ทุกศนูยม์โีครงการระบบการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต และการพฒันาระบบเตอืน
ภยั ตํ่ากวา่เป้าหมาย ยกเวน้ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยาและการ
บรหิารจดัการสารเคม ีศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยพีลงังาน และสิง่แวดลอ้ม และ
ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว 

 
4.2 ผลลพัธ ์ผลกระทบของโครงการต่อภาคอดุมศึกษา/วิจยั  
 
4.2.1 การพฒันาหลกัสตูร 

ภายใตโ้ครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 มหีลกัสตูรทีด่าํเนินการโดยศนูย์
ความเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์รวม 116 หลกัสตูร2 (ปรญิญาโท 64 หลกัสตูร ปรญิญาเอก 52 หลกัสตูร) 
และเมือ่วเิคราะหถ์งึการทาํงานรว่มกนัของศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ในดา้นการพฒันาหลกัสตูร
แลว้ พบวา่ (ตารางท่ี 4.1)   

(1) ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มหีลกัสตูรใหมท่ีพ่ฒันารว่มกนัระหวา่งสถาบนัแกนนําและ
สถาบนัรว่ม จาํนวน 3 หลกัสตูร โดยรวมหลกัสตูรทีอ่ยูร่ะหวา่งรออนุมตั ิ2 หลกัสตูร (มา
จากศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรทัง้หมด) 

(2) ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มหีลกัสตูรทีป่รบัปรงุรว่มกนัระหวา่งสถาบนัแกนนําและ
สถาบนัรว่มจาํนวน 27 หลกัสตูร (มาจากศนูยน์วตักรรมทางเคมทีัง้หมด)  

(3) ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มหีลกัสตูรใหมท่ีเ่ชื่อมโยงกบัภาคเอกชนจาํนวน 4 
หลกัสตูร (จากศนูยก์ารจดัการสิง่แวดลอ้มฯ และศนูยเ์ทคโนโลยพีลงังานฯ)  

 
โดยรวมจะเหน็วา่ ศนูยค์วามเป็นเลิศทัง้ 7 ศนูย ์มิได้มุ่งเน้นการพฒันาหลกัสตูรใหม่ๆ 

เพิม่เติมจากเดิมมากเท่าทีค่วร เหน็ได้จากมีหลกัสตูรใหม่ทีพ่ฒันาร่วมกนัเพียง 2% ของ
จาํนวนหลกัสตูรทีมี่อยู่เดิมทัง้หมดของทัง้ 7 ศนูย ์การผลิตบณัฑิตของแต่ละศนูยใ์ช้หลกัสตูร
ทีแ่ต่ละสถาบนัภายในศนูยด์าํเนินการอยู่แล้ว ประเดน็น้ี สะท้อนให้เหน็ได้ว่า ศนูยค์วามเป็น
เลิศมิได้เน้นสร้างองคค์วามรู้หรือวิทยาการใหม่ๆ ทีส่นับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนใน
อดุมศึกษามากเท่าทีค่วร 

 
4.2.2 การผลติบณัฑติและนกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก  

การผลติบณัฑติและนกัวจิยัหลงัปรญิญาเอกระหวา่งปี พ.ศ.2549-2552 จากศนูยค์วามเป็น
เลศิ ทัง้ 7 ศนูย ์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 โดยพบวา่ 

                                                            
2 สบว. “พนัธกจิและโครงสรา้งสาํนกัฯ” (2551) ภาคผนวก 2 หน้า 1-5 (เป็นขอ้มลูหลกัสตูร ณ พ.ย. 2550 โดย     
ไมน่บัซํ้ากรณีเป็นหลกัสตูรสาขาเดยีวแต่ต่างสถาบนั) 
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(1) ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มบีณัฑติทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาโท และ เอก จาํนวน 
1,721 และ 368 คน ตามลาํดบั 

(2) ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มนีกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก จาํนวน 37 คน  
(3) ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มนีกัศกึษา/ศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัรางวลัจากงานวจิยัตัง้แต่

ระดบัชาตขิึน้ไปจาํนวน 153 รางวลั 
(4) ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มกีารจดัประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิรวม

จาํนวน 70 ครัง้ 
(5) บุคลากรของศนูยไ์ดร้บัเชญิเป็นบรรณาธกิารและ/หรอืกองบรรณาธกิารในวารสารระดบั

นานาชาตจิาํนวน 75 วารสาร 
(6) บุคลากรของศนูยไ์ดร้บัเชญิใหบ้รรยายใน Plenary lecture ในทีป่ระชุมวชิาการระดบั

นานาชาตจิาํนวน 146 ครัง้ 
   

โดยรวมจะเหน็วา่ ศนูยค์วามเป็นเลิศทัง้ 7 ศนูย ์มีผลผลิตด้านการผลิตบณัฑิตระดบั
ปริญญาโท คิดเป็น 4 เท่า ของจาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาเอก นอกจากน้ี ยงัมีนักวิจยัระดบั
หลงัปริญญาเอกค่อนข้างน้อย โดยอาจเป็นผลมาจากความไม่ชดัเจนของความก้าวหน้าของ
อาชีพนักวิจยัในฐานะนักวิจยัหลงัปริญญาเอก อย่างไรกต็าม สาํหรบัผลงานทางวิชาการที ่
ได้รบัการยอมรบัจากเวทีต่างๆ โดยรวมทาํได้ค่อนข้างดี 

 
เมือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการผลติบณัฑติของโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ 

กบัโครงการ คปก. และภาพรวมของประเทศ โดยพจิารณาจากจาํนวนของผูส้าํเรจ็การศึกษา (รปูท่ี 
4.1,4.2) พบวา่3  

(1) ในปี 2542 ประเทศไทยมผีูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท และเอก ในสาขา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจาํนวนรวม 2,761 คนและ 39 คน ตามลาํดบั4 ซึง่จะเหน็   
ไดว้า่ ความสามารถของประเทศไทยในการผลติบณัฑติปรญิญาเอกอยูใ่นระดบัทีต่ํ่ามาก 

 
(2) ผูส้าํเรจ็การศกึษาสาขาวทิยาศาสตรฯ์ ในชว่งปี 2543-2548 (ชว่งการดาํเนินโครงการ

พฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยั ระยะที ่1) 

• ระดบัปรญิญาโท: ภาพรวมของประเทศมอีตัราเพิม่เฉลีย่ปีละ 9% จาก 3,746 คน  
ในปี 2543 เป็น 5,825 คน ในปี 2548 โดยทีโ่ครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ 
มสีดัสว่นการผลติผูส้าํเรจ็การศกึษาเฉลีย่ประมาณ 6% ของภาพรวม 

                                                            
3
  ขอ้มลูโครงการ คปก. และภาพรวมทีนํ่ามาใชเ้ปรยีบเทยีบนัน้ จะใชส้าขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสาขาของศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์โดยภาพรวมของประเทศจะใชข้อ้มลูจากสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั
ทัง้หมด โดยนบัเฉพาะ สาขาวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์และเกษตรศาสตร ์สว่นโครงการ คปก. จะนบัเฉพาะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีวทิยาศาสตรก์ายภาพ วทิยาศาสตรช์วีภาพ วศิวกรรมศาสตร ์และเกษตรศาสตร ์

4  สกอ. “รายงานการศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั ปี 2542” (2542) หน้า 161-163 
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• ระดบัปรญิญาเอก: ภาพรวมของประเทศมอีตัราเพิม่เฉลีย่ปีละ 46% จาก 57 คน   
ในปี 2543 เป็น 348 คน ในปี 2548 โดยทีโ่ครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ      
มสีดัสว่นการผลติผูส้าํเรจ็การศกึษาเฉลีย่ประมาณ5 14% ของภาพรวม ในขณะที ่
โครงการ คปก. มสีดัสว่นเฉลีย่ประมาณ5 32% ของภาพรวม 

 
(3) ผูส้าํเรจ็การศกึษาสาขาวทิยาศาสตรฯ์ ในชว่งปี 2549-25506 (ชว่งการดาํเนินโครงการ

พฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยั ระยะที ่2)  

• ระดบัปรญิญาโท: ภาพรวมของประเทศมอีตัราเพิม่เฉลีย่ประมาณ 24% ต่อปี จาก 
5,849 คน ในปี 2549 เป็น 7,244 คน ในปี 2550 โดยมอีตัราเพิม่สงูกวา่ชว่งปี 2543-
2548 คอ่นขา้งมาก โดยทีโ่ครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ยงัรกัษาสดัสว่น
การผลติผูส้าํเรจ็การศกึษาไวไ้ดท้ีร่ะดบั 7% ของภาพรวม สะทอ้นใหเ้หน็ไดว้า่ 
โครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัฯ มีความสามารถในการผลิตผูส้าํเรจ็
การศึกษาอยู่ในระดบัเดียวกบัความสามารถของประเทศ    

• ระดบัปรญิญาเอก: ภาพรวมของประเทศมอีตัราเพิม่เฉลีย่ประมาณ 43% จาก 394  
คน ในปี 2549 เป็น 563 คน ในปี 2550 โดยเป็นอตัราใกลเ้คยีงกบัชว่งปี 2543-2548 
โดยทีโ่ครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัฯ มีสดัส่วนการผลิตผูส้าํเรจ็
การศึกษาเพิม่ขึน้เป็น 18% ของภาพรวม ในขณะที ่โครงการ คปก. มสีดัสว่น
เพิม่ขึน้เชน่กนัเป็น 35% ของภาพรวม 

 
รปูท่ี 4.1 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนปี 2543-2550  

ทีม่า หนงัสอืดชันีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศไทย ปี 2548-2552 (สวทช./สวทน.) 
       รายงานผลการดาํเนินโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 (สบว.) 

                                                            
5  เป็นคา่เฉลีย่ในชว่งปี 2544-2548 
6 เน่ืองจาก ขอ้มลูภาพรวมผูส้าํเรจ็การศกึษาของประเทศ ในปี 2551-2552 ยงัไมส่มบรูณ์ ดงันัน้ จงึเป็นการ
เปรยีบเทยีบเพยีงบางสว่นเทา่นัน้ เฉพาะปี 2549-2550   
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รปูท่ี 4.2 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนปี 2543-2550 
 

หมายเหตุ โครงการ คปก. และศนูยค์วามเป็นเลศิ มผีูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก รุน่แรกในปี 2544 
ทีม่า หนงัสอืดชันีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศไทย ปี 2548-2552 (สวทช./สวทน.) 
       รายงานผลการดาํเนินโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัฯ ระยะที ่2 (สบว.) 

             โครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก (ขอ้มลู ณ 21 ต.ค. 2553 โดยเป็นขอ้มลูตามปีงบประมาณ) 

 
 ทัง้น้ีจะเหน็ได้ว่า ในช่วงโครงการระยะที ่2 (ปี 2549-2550) ภาพรวมของประเทศมีการ
ขยายตวัของความสามารถในการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาโท/เอก ค่อนข้างมาก โดยที ่
โครงการพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตบณัฑิต ถึงแม้ว่า 
สดัส่วนจะไมส่งูมากนัก แต่ได้มีการนําโครงสร้างพ้ืนฐานในโครงการไปใช้ร่วมกบัหน่วยงาน
อืน่ในการผลิตบณัฑิตอีกทางหนึง่ด้วย  
 
4.2.3 การผลติผลงานวจิยั  

การผลติผลงานวจิยัระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2552 จากศนูยค์วามเป็นเลศิ ทัง้ 7 ศนูย ์ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.3 โดยพบวา่ 

(1) ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มผีลงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตทิัง้หมด 
1,912 บทความ แต่มเีพยีง 515 บทความ (บางศนูยร์ะบุเพยีงตวัยอ่ของศนูย)์ เทา่นัน้   
ทีม่ชีื่อ สบว. ปรากฏอยูใ่นหน้าแรกของบทความ   

(2) ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มผีลงานวจิยัทีไ่ปเสนอในทีป่ระชุมนานาชาตจิาํนวน 2,769 
บทความ  

(3) ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มสีทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ทีจ่ดโดยนกัวจิยัของศนูย์
ความเป็นเลศิ จาํนวน 10 รายการ 

(4) ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มอีนุสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ทีจ่ดโดยนกัวจิยัของ
ศนูยค์วามเป็นเลศิ จาํนวน 15 รายการ 
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(5) ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มผีลงานวจิยัทีไ่ดร้บัรางวลัทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ
จาํนวน 91 เรือ่ง 

(6) ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มนีกัวจิยัของศนูยท์ีไ่ดร้บัรางวลัจากการวจิยัทัง้ใน
ระดบัชาตนิานาชาตจิาํนวน 128 คน 

 
โดยรวมจะเหน็วา่ ศนูยค์วามเป็นเลิศทัง้ 7 ศนูย ์มีผลงานวิจยัตีพิมพใ์นระดบันานาชาติ

ค่อนข้างมาก และเป็นทีน่่าสงัเกตว่า มีผลงานเพียง 25% เท่านัน้ ทีป่รากฏชือ่ของ สบว. ใน
ฐานะผูส้นับสนุนงบประมาณ ในด้านของการวิจยัทีมี่การเชือ่มโยงกบัภาคอตุสาหกรรม 
สามารถดไูด้จากจาํนวนสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร พบว่า มีจาํนวนการจดสิทธิบตัรค่อนข้าง
น้อย  

 
4.2.4 ความสามารถในการผลติผลงานทางวชิาการของศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์เทยีบกบั

ภาพรวมของประเทศ 
 ตารางท่ี 4.4 แสดงผลเปรยีบเทยีบจาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาติ
ของประเทศไทยในฐานขอ้มลู SCOPUS กบัจาํนวนบทความวจิยัในวารสารวชิาการนานาชาตทิีผ่ลติ
โดยศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์แบ่งตามสาขาวชิาของศนูยค์วามเป็นเลศิ และนบัผลงานวจิยัที่
เกดิขึน้ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2552 โดยพบวา่  

(1) บทความวจิยัของประเทศไทยทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู SCOPUS ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2552   
มจีาํนวนรวมทัง้สิน้ 21,014 บทความ (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2553) ทัง้น้ี หากนบั
เฉพาะสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัศนูยค์วามเป็นเลิศทัง้ 7 ศนูย ์(สาขา Chemistry, 
Environmental Science, Energy, Materials Science, Chemical Engineering และ 
Agricultural and Biological Sciences) พบวา่ มจีาํนวนรวมทัง้สิน้ 7,629 บทความ  

(2) บทความวจิยันานาชาตทิีผ่ลติโดยศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-
2552 มจีาํนวนรวมทัง้สิน้ 1,912 บทความ คดิเป็นคา่เฉลีย่ประมาณ 25% ของจาํนวน
บทความวิจยัของประเทศไทยท่ีอยู่ในฐานข้อมลู SCOPUS ในสาขาท่ีเก่ียวข้องกบั
ศนูยค์วามเป็นเลิศทัง้ 7 ศนูย ์ 

 
จากตารางท่ี 4.4 มขีอ้สงัเกตวา่ ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นปิโตรเลยีมฯ สามารถผลติบทความ

วจิยัไดม้ากทีส่ดุในบรรดาศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้หมด โดยผลติบทความไดถ้งึ 860 บทความ หรอืคดิ
เป็น 30% ของจาํนวนบทความของประเทศไทยในสาขา Materials Science และ Chemical 
Engineering นอกจากน้ี คณะประเมนิไดพ้ยายามเทยีบเคยีงศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 กบัหน่วยงาน  
ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั แต่กไ็มส่ามารถทาํได ้เพราะศนูยไ์มส่ามารถบอกจาํนวนนกัวจิยัทีแ่น่นอนได ้
บางบทความทีต่พีมิพใ์นชื่อของศนูยไ์มไ่ดร้บัทุนวจิยัจากศนูย ์บางศนูยไ์มม่กีารจดัสรรทุนวจิยั ฯลฯ 
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4.2.5 ตวัอยา่งการดาํเนินกจิกรรมของศนูยท์ีม่ผีลกระทบต่อภาคอุดมศกึษา/วจิยั7  
(1) PERCH-CIC Congress ของศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมทางเคม ีเป็นกจิกรรม

หน่ึงทีช่ว่ยใหน้กัวจิยัจากสมาชกิใน Consortium ไดแ้ลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์
เพือ่แกไ้ขปญัหาของงานวจิยั รวมทัง้แสวงหาแนวทางเพือ่พฒันามาตรฐานและยกระดบั
คุณภาพของผลงานวจิยัของศนูยฯ์ สรา้งเครอืขา่ยในการทาํงานวจิยัรว่มกนัทัง้ในและ
ต่างประเทศ เพือ่สง่เสรมิความกา้วหน้า ความแขง็แกรง่ทางวชิาการ และนวตักรรม
ทางดา้นวทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชัศาสตร ์โดยมโีครงการวจิยัใหญ่ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ จาํนวน 10 โครงการ  

 

(2) หลกัสตูรบณัฑิตศึกษาด้านพิษวิทยาส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตรชี์วภาพประยกุต ์
และวิชาเคมีชีวภาพ ของศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยาและการ
บรหิารจดัการสารเคม ีเป็นสาขาวชิาทีเ่ป็น cross disciplinary หรอืสหวทิยาการทีนํ่า
ความรูใ้นศาสตรต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง มาประยกุตใ์ชร้ว่มกนั และสรา้งโจทยว์จิยัทีนํ่าไปสู่
งานวจิยัแบบ Translation Research เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานวจิยัทีส่ามารถนํางานวจิยัไปใชไ้ด้
จรงิ ดงัตวัอยา่งของ การทีส่าํนกังานตํารวจแหง่ชาตนํิาขอ้มลูผลการศกึษาไปใช้
ประกอบการจดัทาํมาตรการป้องกนัความเสีย่ง ในการจดัหาอุปกรณ์ทีด่ใีนการป้องกนั 
และชว่ยเหลอืตํารวจจราจรหากมกีารเจบ็ปว่ย 

 

(3) ฐานข้อมลูความรู้เร่ืองความปลอดภยัด้านสารเคมี (Chemtrack) และกฎระเบียบ 
REACH ของสหภาพยโุรป ของศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและของ
เสยีอนัตราย โดยเป็นผลงานรว่มกบั สกว. ซึง่ผลงานดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรมมากในการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัมาตรการดงักล่าว ซึง่มี
ผลกระทบสาํคญัต่อการแขง่ขนัทางการคา้ในเวทโีลก นอกจากน้ี ศนูยฯ์ ยงัมบีทบาท
สาํคญัดา้นการประสานงานใหเ้กดิความรว่มมอืในการแกไ้ขปญัหาทีม่าบตาพดุ โดย
ศนูยฯ์ ไดจ้ดัใหม้เีวทรีะดมความคดิ และ Fact Finding รว่มกบันกัวชิาการจาก TUCEM 
และ ATPAC เพือ่สรปุแนวทางทีจ่ะเขา้ไปสนบัสนุนภาครฐัในการแกไ้ขปญัหารว่มกนั  

 

(4) การมีบทบาทสาํคญัในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจดัการพลงังานของ
ประเทศ ของศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยพีลงังานและสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ี 
ศนูยฯ์ ยงัเป็นทีรู่จ้กัของสงัคมทัง้ภายในและภายนอกประเทศ มคีวามรว่มมอืกบัองคก์ร
ระหวา่งประเทศดา้นพลงังานหลายแหง่ อาท ิIPCC (Intergovernmental Panel for 
Climate Change, UN), UNFCCC (United Nations Framework Convention on 
Climate change), IEA (International Energy Agency, OECD) และยงัเป็นทีย่อมรบั
ของภาคอุตสาหกรรมในสาขาพลงังาน   

                                                            
7 บวท. “รายงานฉบบัสมบรูณ์การประเมนิผลการดาํเนินงานระยะที ่2ฯ” (2553) หน้า 9-20 ถงึ 9-22 
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(5) การมีส่วนร่วมในเวทีสากลระดบัอนุภมิูภาค/ภมิูภาค ศนูยค์วามเป็นเลศิ/สถาบนั
ภายในเครอืขา่ยของศนูยค์วามเป็นเลศิ หลายแหง่กา้วเขา้สูก่ารเป็นศนูยก์ารศกึษา วจิยั 
และฝึกอบรมระดบัสงูในอนุภาค/ภมูภิาค อาท ิ 

• ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยพีลงังานและสิง่แวดลอ้ม รว่มกบั World 
Renewable Energy Network จดัการประชุม World Renewable Energy 
Congress 2009-Asia  

• สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ เป็น WHO collaborating Center ดา้น capacity building 
และ Research in Environmental Health Science and Toxicology 

• ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตร ไดร้บัคดัเลอืกจากโครงการ Global 
Initiation in Plant Breeding (GIPB) ภายใตก้ารสนบัสนุนจากองคก์ารอาหารและ
เกษตรแหง่สหประชาต ิ(FAO) ในการจดัฝึกอบรมใหก้บันกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชืในระดบั
ภมูภิาค เรือ่ง “GIPB Plant Pre - breeding Training Course” ใหก้บันกัวชิาการ 
จาํนวน 45 คน จาก 14 ประเทศ ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค นอกจากน้ี ยงัเป็นผูจ้ดั
กจิกรรมฝึกอบรมในหวัขอ้ Advance Plant Biotechnology Laboratory ใหก้บัคณะ
เจา้หน้าทีภ่าครฐัจากหน่วยงานต่างๆ ของประเทศบงัคลาเทศ  
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ตารางที่ 4.1 การพฒันาหลกัสตูรของศนูยค์วามเป็นเลศิระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2552 

รายละเอียด 

ศนูยค์วามเป็นเลิศ 

รวม  
เคมี พิษวิทยา สวล. ปิโตรเลียม พลงังาน 

ชีวภาพ
เกษตร 

หลงัเกบ็
เกี่ยว 

1.    การพฒันาหลกัสตูร                 

1.1 หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท         16    16 

1.1.1 หลกัสตูรใหมร่ะหวา่งสถาบนัแกนนําและสถาบนัรว่ม 
       (จาํนวนหลกัสตูร)  

- - - - - 2 
(รวมรอ
อนุมตั ิ1 
หลกัสตูร) 

- 2 

1.1.2 หลกัสตูรทีป่รบัปรงุรว่มกนัระหวา่งสถาบนัแกนนําและสถาบนั
รว่ม (จาํนวนหลกัสตูร)  

14 - - - - - - 14 

1.1.3 หลกัสตูรใหมท่ัง้หมดทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคเอกชน (จาํนวน
หลกัสตูร)  

- - 1 - 2 - - 3 

1.2 หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก         14    14 

1.2.1 หลกัสตูรใหมร่ะหวา่งสถาบนัแกนนําและสถาบนัรว่ม (จาํนวน
หลกัสตูร)  

- - - - - 1 
(รออนุมตั)ิ 

- 1 

1.2.2 หลกัสตูรทีป่รบัปรงุรว่มกนัระหวา่งสถาบนัแกนนําและสถาบนั
รว่ม (จาํนวนหลกัสตูร)  

13 - - - - - - 13 

1.2.3 หลกัสตูรใหมท่ีเ่ชื่อมโยงกบัภาคเอกชน (จาํนวนหลกัสตูร)  -  - 1 - - - - 1 

 หมายเหตุ เป็นขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ในชว่งเดอืนกนัยายน 2553 
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ตารางที่ 4.2 การผลติบณัฑติและนกัวจิยัหลงัปรญิญาเอกของศนูยค์วามเป็นเลศิระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2552 

รายละเอียด 
ศนูยค์วามเป็นเลิศ  

รวม   
เคมี พิษวิทยา สวล. ปิโตรเลียม พลงังาน 

ชีวภาพ
เกษตร 

หลงัเกบ็
เกี่ยว 

2.    การผลิตบณัฑิตและนักวิจยัหลงัปริญญาเอก (เฉพาะที่ใช้
งบประมาณจาก สบว. ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้หมด) 

                

2.1    บณัฑติทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาโท (คน) 222 219 42 891 15 38 294 1,721 
2.2    บณัฑติทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาเอก (คน) 53 47 6 145 35 2 80 368 
2.3    นกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก (คน) 3 3 3 14 6 2 6 37 
2.4    นกัศกึษา/ศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัรางวลัจากงานวจิยัตัง้แต่ระดบัชาติ

ขึน้ไป (จาํนวนรางวลั)  
4 2 2 59 18 68   153 

2.5    การจดัประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(จาํนวนครัง้)  4 3 30 6 7 10 10 70 
2.6    การไดร้บัเชญิเป็นบรรณาธกิารและ/หรอืกองบรรณาธกิารใน

วารสารระดบันานาชาต ิ(จาํนวนวารสาร)  
14 30 7 9 2 5 8 75 

2.7    การไดร้บัเชญิใหบ้รรยายใน Plenary lecture ในทีป่ระชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ(ครัง้)  

20 15 1 4 88 6 12 146 

หมายเหตุ เป็นขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ในชว่งเดอืนกนัยายน 2553 

 
 



บทที่ 4 ผลลพัธ ์ผลกระทบของโครงการที่มีต่อภาคอดุมศึกษา/วิจยั และภาคการผลิต/อตุสาหกรรม หน้า 4-11 
 

ตารางที่ 4.3 การผลติผลงานวจิยัของศนูยค์วามเป็นเลศิระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2552 

รายละเอียด 
ศนูยค์วามเป็นเลิศ  

รวม   
เคมี พิษวิทยา สวล. ปิโตรเลียม พลงังาน 

ชีวภาพ
เกษตร 

หลงัเกบ็
เกี่ยว 

3.    การผลิตผลงานวิจยั (เฉพาะที่ใช้งบประมาณจาก สบว. ไม่ว่า
จะบางส่วนหรือทัง้หมด) 

                

3.1    ผลงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตทิัง้หมด (เรือ่ง) 264 176 215 860 247 87 63 1,912 
3.2    ผลงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตเิฉพาะทีม่ชีื่อ 

สบว. ปรากฏอยูใ่นหน้าแรกของบทความ (เรือ่ง)  
44 37 175 156 12 81 10 515 

3.3    ผลงานวจิยัทีไ่ปเสนอในทีป่ระชุมระดบันานาชาต ิ(เรือ่ง) 133 121 300 1,590 246 187 192 2,769 
3.4    สทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ทีจ่ดโดยนกัวจิยัของศนูยค์วาม

เป็นเลศิ (เรือ่ง)  
1  -  4 4 - - 

 
1 10 

3.5    อนุสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ทีจ่ดโดยนกัวจิยัของศนูย์
ความเป็นเลศิ (เรือ่ง)  

2 2 3 3 - - 5 15 

3.6    ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัรางวลัทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(เรือ่ง)  11  -  2 14 7 57  -  91 
3.7    นกัวจิยัของศนูยท์ีไ่ดร้บัรางวลัจากการวจิยัทัง้ในระดบัชาติ

นานาชาต ิ(คน)  
19  -  8 68 13 20  -  128 

3.8    นกัวจิยัของศนูยฯ์ ไดร้บัเชญิ หรอืเขา้รว่มในการแกป้ญัหา
สาํคญัของประเทศชาต ิเชน่ อาจอยูใ่นรปูของการเป็น
กรรมการ คณะทาํงาน ทีแ่ต่งตัง้โดยภาครฐั หรอืหน่วยงาน
ภายนอกในระดบัประเทศ (ครัง้ หรอื คน)  

5 คน  
9 ครัง้ 

8 8 49 7 คน  
28 ครัง้ 

9  -    

หมายเหตุ  
1. ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร มสีทิธบิตัร (ตามขอ้ 3.4) และอนุสทิธบิตัร (ตามขอ้ 3.5) ทีอ่ยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ จาํนวน 4 และ 6 เรือ่ง ตามลาํดบั 
2. เป็นขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ในชว่งเดอืนกนัยายน 2553 



บทที่ 4 ผลลพัธ ์ผลกระทบของโครงการที่มีต่อภาคอดุมศึกษา/วิจยั และภาคการผลิต/อตุสาหกรรม หน้า 4-12 
 

ตารางที่ 4.4 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาตขิองประเทศไทยในฐานขอ้มลู SCOPUS ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2552  
            เปรยีบเทยีบกบัจาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาตขิองศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์(ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2553) 

ศนูยค์วามเป็นเลิศ 
จาํนวนบทความในวารสาร
นานาชาติของศนูย ์(A) 

จาํนวนบทความวิจยัของประเทศไทยในฐานข้อมลู  SCOPUS จาํนวนบทความของศนูยต์่อจาํนวน
บทความของประเทศ (A/B) สาขาวิชาใน SCOPUS จาํนวนบทความ (B) 

เคม ี 264 Chemistry 2,224 12% 
พษิวทิยาฯ 176 Environmental Science 1,312 13% 
สิง่แวดลอ้มฯ 215 Environmental Science 1,312 16% 

พลงังานฯ 247 
Energy 

1,724 14% 
Environmental Science 

ปิโตรเลยีมฯ 860 
Materials Science 

2,874 30% 
Chemical Engineering 

ชวีภาพเกษตร 87 Agricultural and Biological Sciences 3,681 2% 
หลงัเกบ็เกีย่ว 63 Agricultural and Biological Sciences 3,681 2% 

รวม 1,912 รวมทุกสาขา 7,629 25% 
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4.3  ผลลพัธ ์ผลกระทบของโครงการต่อภาคการผลิต/อตุสาหกรรม 
 
4.3.1   การทาํงานในภาคอุตสาหกรรมและภาครฐัทีไ่มใ่ชม่หาวทิยาลยัของบณัฑติ  

การทาํงานในภาคอุตสาหกรรมและภาครฐัทีไ่มใ่ชม่หาวทิยาลยัของบณัฑติจากศนูยค์วามเป็น
เลศิระหวา่งปี พ.ศ.2549-2552 จากศนูยค์วามเป็นเลศิ ทัง้ 7 ศนูย ์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 โดยพบวา่
ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มบีณัฑติทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาโทเขา้ทาํงานในภาคอุตสาหกรรม 
จาํนวน 733 คน โดยคดิเป็น 44% จากจาํนวนบณัฑติระดบัปรญิญาโททัง้หมด (1,683 คน) และมี
บณัฑติทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาเอกเขา้ทาํงานในภาคอุตสาหกรรมจาํนวน 84 คน โดยคดิเป็น 
23% จากจาํนวนบณัฑติระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด (366 คน)  
 
4.3.2 การวจิยัรว่มกบัภาคเอกชนและภาครฐัทีไ่มใ่ชม่หาวทิยาลยั  

การวจิยัรว่มกบัภาคเอกชนและภาครฐัทีไ่มใ่ชม่หาวทิยาลยัระหวา่งปี พ.ศ.2549-2552 จาก
ศนูยค์วามเป็นเลศิ ทัง้ 7 ศนูย ์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 โดยพบวา่ ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูยม์ี
โครงการวจิยัรวมทัง้หมด 1,568 โครงการ และมโีครงการวจิยัรว่มกบัภาคเอกชนหรอืภาครฐัหรอืมี
เอกชนรว่มลงทุนจาํนวน 1,029 โครงการ ซึง่คดิเป็น 66% จากจาํนวนโครงการวจิยัทัง้หมด (1,568 
โครงการ) แต่เมือ่ทาํการตรวจสอบรายชือ่หน่วยงานภาคเอกชนหรอืภาครฐั พบวา่ สว่นใหญ่เป็น
หน่วยงานภาครฐั เชน่ BIOTEC, MTEC, กระทรวง/กรมต่างๆ และมหาวทิยาลยัต่างประเทศ   

ในการดาํเนินการวจิยักบัภาคเอกชน ศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์มกีารดาํเนินโครงการวจิยั 
ทีม่โีจทยม์าจากภาคเอกชนหรอืภาครฐัจาํนวน 805 โครงการ โดยคดิเป็น 51% จากจาํนวน
โครงการวจิยัทัง้หมด (1,568 โครงการ) โดยในจาํนวนน้ี มกีารดาํเนินการในรปูของวทิยานิพนธข์อง
นกัศกึษาจาํนวน 477 เรือ่ง แต่มบีทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตทิีม่ภีาคเอกชนหรอื
ภาครฐัเป็นผูร้ว่มนิพนธเ์พยีง 216 บทความ ซึง่คดิเป็น 12% จากจาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการนานาชาตทิัง้หมด (1,825 บทความ)  

ในดา้นการวจิยัทีม่กีารเชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม สามารถดไูดจ้ากจาํนวนสทิธบิตัร และ
อนุสทิธบิตัร พบวา่ มสีทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ทีจ่ดรว่มกบัภาคเอกชนหรอืภาครฐัจาํนวน 6 
เรือ่ง (จากศนูยน์วตักรรมทางเคม ีศนูยก์ารจดัการสิง่แวดลอ้มฯ และศนูยปิ์โตรเลยีมฯ) และมอีนุ
สทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ทีจ่ดรว่มกบัภาคเอกชนหรอืภาครฐัจาํนวน 2 เรือ่ง (จากศนูย์
นวตักรรมทางเคม)ี และมคีรภุณัฑท์ีไ่ดร้บับรจิาคจากภาคเอกชน/ภาครฐัจาํนวน 39 รายการ และมี
ศนูยค์วามเป็นเลศิจาํนวน 5 ศนูย ์(ยกเวน้ศนูยพ์ษิวทิยาฯ ศนูยเ์ทคโนโลยพีลงังานฯ) ทีย่นืยนัวา่มี
ผลงานวจิยัทีนํ่าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยแ์ลว้และ/หรอืไดผ้ลตอบแทนเป็นรปูธรรมกลบัสูศ่นูยค์วาม
เป็นเลศิ จาํนวน 100 เรือ่ง และมหีลกัฐานคอ่นขา้งชดัเจน สาํหรบัผลงานวจิยัของศนูยค์วามเป็นเลศิ 
ทีม่สีว่นไปแกป้ญัหาของประเทศชาตใินสภาวการณ์ต่างๆ มจีาํนวน 109 เรือ่ง แต่ไมม่ขีอ้มลูเป็น
รปูธรรม สว่นใหญ่เป็นการคาดการณ์การนําไปใชป้ระโยชน์ ยกเวน้ศนูยเ์ทคโนโลยพีลงังานฯ ทีม่ี
หลกัฐานเป็นรปูธรรมคอ่นขา้งชดัเจน 
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4.3.3 ตวัอยา่งเดน่ของผลลพัธแ์ละผลกระทบของผลงานวชิาการของศนูยท์ีม่ต่ีอภาคการผลติและ 

       บรกิาร8 
ในหวัขอ้น้ี เป็นการสรปุตวัอยา่งผลลพัธแ์ละผลกระทบของผลงานวชิาการของศนูยค์วามเป็น

เลศิทัง้ 7 ศนูยจ์ากการสะสมและมฐีานความรูท้ีม่ากพอและตอ้งมกีลไกเชื่อมโยงเพือ่ทีจ่ะถ่ายทอด
ความรูไ้ปสูก่ารใชง้านในเชงิพาณชิย ์(commercialization) อยา่งเป็นรปูธรรม 

 
(1) การสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีเครื่องหมายการค้า PlaitanoidsTM  

การพฒันาผลติภณัฑไ์พลทานอยด ์(PlaitanoidsTM) มจุีดเริม่ตน้จากการศกึษาคน้ควา้วจิยั
เกีย่วกบัสมนุไพร “ไพล” มานานกวา่ 30 ปี ของศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมทางเคม ีโดยศนูยฯ์ 
มอีงคค์วามรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการสกดัสาร และองคป์ระกอบของสารออกฤทธิท์างชวีภาพของไพลเป็น
อยา่งด ีต่อมา ศนูยฯ์ มคีวามรว่มมอืกบัสาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(NIA) ซึง่เป็นตวักลางในการ
เชื่อมประสานนําสมนุไพร “ไพล” มาพฒันาเป็นผลิตภณัฑใ์นเชิงพาณิชย ์โดยรว่มมอืกบั
ภาคเอกชน จาํนวน 7 ราย ผลติภณัฑท์ีไ่ดเ้ป็นสารสกดัจากเหงา้ไพลคุณภาพสงูทีใ่ชเ้ทคนิคการสกดั
ทีพ่ฒันาขึน้ โดยนกัเคมขีองศนูยฯ์ ปจัจุบนัสามารถผลติสารสกดัทัง้ในรปูน้ํามนัหอมระเหย และผง 
(ไพลผง) เพือ่นําไปเป็นสว่นประกอบสาํคญัในผลติภณัฑก์ลุ่มเครือ่งสาํอางค ์ 
      
(2) การศึกษาเรื่องสารปิโตรเคมี 

ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยาและการบรหิารจดัการสารเคม ีได้
ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัสารปิโตรเคม ีท่ีมีส่วนช่วยทัง้ด้านการกาํหนดนโยบายและมาตรการท่ีจะช่วย
แก้ปัญหา เพือ่ทาํใหเ้กดิความปลอดภยัต่อสขุภาพของประชาชน อาท ิงานวจิยัสารก่อมะเรง็ PAHs 
(polycyclic aromatic hydrocarbons) ในอากาศทีก่รงุเทพฯ กรมควบคุมมลพษิ ไดนํ้าผลงานวจิยั
เกีย่วกบั “ระดบัสารเบนซนิในอากาศทีม่รีะดบัสงูในกรงุเทพฯ หลายแหง่ และผลกระทบทีม่ต่ีอสขุภาพ
ของประชาชน” ไปใช ้จนทา้ยทีส่ดุนําไปสูก่ารกาํหนดคา่มาตรฐานเบนซนิในอากาศ และออก
มาตรการลดปรมิาณเบนซนิในน้ํามนัเชือ้เพลงิจาก 3.5% เป็น 1% งานวจิยัผลกระทบของสาร VOCs 
(Volatile Organic Compounds) ต่อสขุภาพประชากรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ มสีว่นในการให้
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั ความเกีย่วโยงระหวา่งสารพษิจากกระบวนการอุตสาหกรรม กบัโอกาสการเกดิ
มะเรง็ ผลงานวจิยัของศนูยฯ์ ไดถู้กนําไปใชอ้า้งองิในการจดัทาํแผนยทุธศาสตรอ์นามยัสิง่แวดลอ้ม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2551-2554) โดยกระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

                                                            
8 บวท. “รายงานฉบบัสมบรูณ์การประเมนิผลการดาํเนินงานระยะที ่2ฯ” (2553) หน้า 9-22 ถงึ 9-26 
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(3) โครงการการจดัการกากของเสียอตุสาหกรรมด้วยการเผาร่วมในเตาปนูซีเมนต ์
ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย ไดท้าํการศกึษาผลกระทบ

ของการใชก้ากของเสยีทีเ่ป็นของเสยีอนัตรายมาเผารว่มกบักระบวนการผลติปนูซเีมนตท์ีม่ต่ีอ
คุณภาพของผลติภณัฑ ์มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม โดยทาํวจิยัรว่มกบั บมจ.ปนูซเีมนต ์นครหลวง  
ผลงานวจิยัชิน้มสีว่นช่วยให้บริษทัฯ สามารถกาํหนดปริมาณกากอตุสาหกรรมท่ีมีโลหะหนัก    
ท่ีจะใช้ทดแทนเช้ือเพลิงหลกัได้ โดยไมท่าํใหเ้กดิผลเสยีต่อคุณภาพของปนูซเีมนตห์รอืสรา้ง
ผลกระทบต่อสขุภาพและสิง่แวดลอ้มเมือ่นําปนูซเิมนตไ์ปใช ้รวมทัง้บรษิทัยงัสามารถนําขอ้มลูน้ี    
ไปวางแผนการดาํเนินการรบักากของเสยีมาจดัการไดอ้กีทางหน่ึง   

 
(4) ผา้ฝ้ายกนัน้ํา แต่ระบายอากาศท่ีมีน้ําหนักเบาและบาง 

ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและวสัดุขัน้สงู ไดร้ว่มกบัผูว้จิยัจาก
มหาวทิยาลยัโอคลาโฮมา สหรฐัอเมรกิา ใชก้ระบวนการ admicellar polymerization ของ styrene 
บนผา้ฝ้าย ซึง่ทาํใหไ้ดพ้อลเิมอร ์(สไตรนี) ทีม่ลีกัษณะเป็นฟิลม์บางมากเกาะอยูบ่นพืน้ผวิของเสน้ใย
ฝ้าย สง่ผลใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีก่นัน้ํา แต่ระบายอากาศทีม่น้ํีาหนกัเบาและบาง งานวจิยัชิน้น้ี ถอืเป็น
จุดเริม่ตน้ของการพฒันาวสัดุชนิดอื่นๆ ใหม้คีุณสมบตักินัน้ํา แต่ระบายอากาศได ้และไดร้บัการจด
สทิธบิตัรในเวลาต่อมา โดยผลงานวจิยัน้ียงัอยูใ่นขัน้ตอนทางหอ้งปฏบิตักิาร แต่หากงานวิจยัน้ี
สามารถนํามาใช้ในระดบัอตุสาหกรรมสาํหรบัการผลิตผา้ฝ้ายกนัน้ําได้แล้ว จะช่วยลดการ
นําเข้าผา้ฝ้ายชนิดดงักล่าวแล้ว และสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑส่ิ์งทอของประเทศให้
สามารถแข่งขนัได้  
 
(5) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการแกส็ซิฟิเคชัน่ของชีวมวล โดยใช้เครื่อง

ปฏิกรณ์ฟลอิูไดซเ์บด  
ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยพีลงังานและสิง่แวดลอ้ม ไดท้าํการศกึษากระบวนการแกส็

ซฟิิเคชัน่ของเศษไมย้างพารา โดยใชเ้ครือ่งปฏกิรณ์แกส็ซฟิิเคชัน่แบบฟลอูไิดซเ์บดขนาดผลติความ
รอ้น 100 กโิลวตัต ์ซึง่ใชอ้ากาศเป็นตวัทาํปฏกิริยิาเพือ่ผลติก๊าซเชือ้เพลงิ ทาํใหท้ราบถงึผลกระทบที่
มต่ีอประสทิธภิาพระบบแกส็ซฟิิเคชัน่แบบฟลอูไิดซเ์บด และพฤตกิรรมของปฏกิริยิาแกส็ซฟิิเคชัน่    
ณ สภาวะการเงือ่นไขต่างๆ เชน่ สดัสว่นของเชือ้เพลงิต่ออากาศ คา่ความชืน้ของเชือ้เพลงิ การป้อน
ไอน้ํา ชนิดของชวีมวล ซึง่สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการออกแบบ เดนิเครือ่งปฏกิรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมปีระสทิธภิาพ ต่อมา ศนูยฯ์ ไดข้ยายผลการวิจยัไปสู่ระดบัอตุสาหกรรม โดยใหค้าํปรกึษา 
และชว่ยปรบัปรงุระบบผลติก๊าซเชือ้เพลงิขนาดผลติความรอ้น 1 MW และ 5 MW ของ บรษิทั เอสซจี ี
ซเิมนต ์จาํกดั เพือ่ใชท้ดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิจากก๊าซธรรมชาตใินการอบแหง้ผงวตัถุดบิสาํหรบัผลติ
เซรามคิ โดยศนูยฯ์ มีส่วนช่วยให้บริษทัฯ เดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายจากเดิมท่ีใช้อยู่ได้ถึง 30%  
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(6) การคดัเลือกสายพนัธุแ์ละการผลิตกล้ายคูาลิปตสั เพ่ืออตุสาหกรรมเย่ือ กระดาษ และ
พลงังานชีวมวล  

ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตร รว่มกบั บมจ.เอส ซ ีจ ีเปเปอร ์จาํกดั เพือ่
แกไ้ขโจทยว์จิยัเกีย่วกบัปญัหาความเหมาะสม ของสายพนัธุย์คูาลปิตสัในสภาพดนิเน้ือปนู โดยศนูยฯ์ 
ไดใ้หบ้ริษทัฯ จดัตัง้ห้อง ปฏิบติัการชีวโมเลกลุ โรงเรือนปลกูพืชทดลองในพืน้ท่ีของศนูยฯ์ และ
พฒันาความรว่มมอืทางวชิาการดา้นโมเลกุลเครือ่งหมายเพือ่การคดัเลอืกและปรบัปรงุพนัธุ ์สรรีวทิยา
การทนแลง้ โรคพชื การสงัเคราะหโ์ปรตนีและเอนไซม ์การใชเ้ทคนิคทางดา้นพนัธุวศิวกรรม ตวัอยา่ง
ผลงานทีส่าํคญั ไดแ้ก่ เทคนิคในการคดัเลือกกล้าไม้ลกูผสมยคูาลิปตสัทนดินเน้ือปนูในขวด
อาหาร โดยใช้เทคนิคเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือทดแทนการคดัเลือกในระดบัแปลง ซึง่มคีวามแมน่ยาํ
สงู ทราบผลไดไ้มเ่กนิ 3 เดอืน และคา่ใชจ้า่ยในการทดสอบเพยีงประมาณ 100 บาท/สายตน้ 
เปรยีบเทยีบกบัวธิเีดมิทีต่อ้งใชเ้วลา 5 ปี และใชพ้ืน้ทีข่นาดใหญ่ บรษิทัฯ นําเทคนิคทีพ่ฒันาไดไ้ป
คดัเลอืกไดพ้นัธุ ์H4 ทนดนิเน้ือปนูไดส้ง่เสรมิเป็นพนัธุแ์นะนําแก่เกษตรกร โดยในปี 2553 บรษิทัฯ 
มแีผนสง่เสรมิการปลกูบนเน้ือที ่200,000 ไร ่ซึง่จะเริม่เกบ็เกีย่วไดใ้นปี 2554 และคาดวา่เกษตรกรจะ
มรีายไดข้ ัน้ตํ่าประมาณ 10,000 บาท/ไร ่(คาํนวณจากผลผลติ 10 ตนั/ไร ่ราคาตนัละ 1,000 บาท) 
นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัทาํ DNA fingerprint ก่อนยืน่ขอจดทะเบยีนเป็นพนัธุพ์ชืใหม ่ตาม พรบ.
คุม้ครองพนัธุพ์ชื ซึง่ไดร้บัคาํขอเลขที ่324/2550 ในปี 2550  
 
(7) โครงการวิจยัครบวงจรเรื่อง “มะม่วงเพ่ือการส่งออก 

การผลติมะมว่งเพือ่สง่ออกประสบปญัหาหลายดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชว่งก่อนและหลงัเกบ็
เกีย่ว จนถงึการขนสง่และเกบ็รกัษาเพือ่รอจาํหน่าย เน่ืองจากมะมว่งเป็นผลไมท้ีบ่อบบาง มอีายกุาร
เกบ็รกัษาสัน้ นอกจากน้ียงัมปีญัหาเรือ่งคุณภาพของผล เชน่ สผีวิมะมว่งทีไ่มส่มํ่าเสมอ อกีทัง้
ขอ้กาํหนดเฉพาะของตลาดต่างประเทศ เชน่ ญีปุ่น่ใหอ้บไอน้ํา สหรฐัอเมรกิาใหท้าํการฉายรงัส ีสง่ผล
ใหม้ะมว่งมคีณุภาพเปลีย่นไป ปญัหาเหล่าน้ี จงึเป็นหน่ึงในโจทยโ์ครงการวิจยัแบบครบวงจรของ
ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วทีจ่ะแก้ปัญหาให้กบัเกษตรกร และ
ผูป้ระกอบการส่งออกมะม่วงหลายราย โดยศนูยฯ์ ไดพ้ฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัระยะความ
บรบิรูณ์ และอุณหภมูติํ่าในการเกบ็รกัษาต่อคุณภาพหลงัการเกบ็เกีย่วของมะมว่งพนัธุม์หาชนกเพือ่
การสง่ออก ซึง่ผลงานน้ีไดถ่้ายทอดใหก้บัชมรมผูผ้ลติมะมว่งเพือ่การสง่ออก อาํเภอพรา้ว  จงัหวดั
เชยีงใหม ่ ศนูยฯ์ ไดพ้ฒันากระบวนการหลงัการเกบ็เกีย่วมะมว่งน้ําดอกไมส้ทีองทีค่งรกัษาคณุภาพ
ผลสาํหรบัการสง่ออกทีม่ปีระสทิธภิาพ การเกบ็รกัษาผลมะมว่งใหเ้กบ็รกัษาไดน้านไมน้่อยกวา่ 35 
วนั และมคีวามเสยีหายน้อยกวา่ 5 % โดยกระบวนการดงักล่าวไดถ่้ายทอดใหก้บับรษิทั สวฟิท ์จาํกดั 
และพฒันาเทคนิคเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการใชน้ํ้ารอ้นในการควบคุมโรคหลงัการเกบ็เกีย่วของ
มะมว่งเพือ่การสง่ออก โดยไดถ่้ายทอดเทคนิคน้ีใหก้บั บรษิทั ไชน์โฟรท์ จาํกดั  
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ตารางที่ 4.5 การทาํงานในภาคอุตสาหกรรมของบณัฑติจากศนูยค์วามเป็นเลศิระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2552 

รายละเอียด 

ศนูยค์วามเป็นเลิศ  

รวม   
เคมี พิษวิทยา สวล. ปิโตรเลียม พลงังาน 

ชีวภาพ
เกษตร 

หลงัเกบ็
เกี่ยว 

1.    การทาํงานในภาคอตุสาหกรรมของบณัฑิตที่สาํเรจ็การศึกษา
จากศนูย ์ 

                

1.1 บณัฑติระดบัปรญิญาโท (คน) 33 46 42 526 35 20 31 733 

1.2 บณัฑติระดบัปรญิญาเอก (คน) 4 4 6 55 15 -  -  84 

 หมายเหตุ เป็นขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ในชว่งเดอืนกนัยายน 2553 
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ตารางที่ 4.6 การวจิยัรว่มกบัภาคเอกชนและภาครฐัทีไ่มใ่ชม่หาวทิยาลยัของศนูยค์วามเป็นเลศิระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2552 

รายละเอียด 
ศนูยค์วามเป็นเลิศ  

รวม   
เคมี พิษวิทยา สวล. ปิโตรเลียม พลงังาน 

ชีวภาพ
เกษตร 

หลงัเกบ็
เกี่ยว 

2.    การวิจยั                 

2.1    โครงการวจิยัทัง้หมด (จาํนวนโครงการ) 324 92 137 538 43 368 66 1,568 
2.2    โครงการวจิยัรว่มกบัภาคเอกชนหรอืภาครฐัหรอืมเีอกชน

รว่มลงทุน (จาํนวนโครงการ) 
223 42 119 461 17 151 16 1,029 

2.3    โครงการวจิยัทีม่โีจทยจ์ากภาคเอกชนหรอืภาครฐั (จาํนวน
โครงการ)  

58  -  119 443 42 127 16 805 

2.4    วทิยานิพนธท์ีม่โีจทยจ์ากภาคเอกชนหรอืภาครฐั (จาํนวน
วทิยานิพนธ)์  

22 1 134 119 29 112 60 477 

2.5    บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตทิีม่ ี
ภาคเอกชนหรอืภาครฐัเป็นผูร้ว่มนิพนธ ์(เรือ่ง)  

16  -  9 77 56 58 - 216 

2.6    สทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ทีจ่ดรว่มกบัภาคเอกชนหรอื
ภาครฐั (เรือ่ง)  

1  -  3 2 - - - 6 

2.7    อนุสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ทีจ่ดรว่มกบัภาคเอกชน
หรอืภาครฐั (เรือ่ง)  

2  -  - - - - - 2 

2.8    ครภุณัฑท์ีไ่ดร้บับรจิาคจากภาคเอกชนหรอืภาครฐั (หน่วย) 10  -  - 14 15 14.9  
ลา้นบาท 

- 39  
และ 14.9  
ล้านบาท 

2.9    ผลงานวจิยัทีน่ําไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชยแ์ลว้และ/หรอืได้
ผลตอบแทนเป็นรปูธรรมกลบัสูศ่นูยค์วามเป็นเลศิ (เรือ่ง)  

9  -  40 28 - 7 16 100 

2.10ผลงานวจิยัทีม่สีว่นไปแกป้ญัหาของประเทศชาต ิใน
สภาวการณ์ต่างๆ (เรือ่ง)  

14 2 25 20 17 29 2 109 
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หมายเหตุ  

1. ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร มสีทิธบิตัร (ตามขอ้ 2.6) ทีอ่ยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ จาํนวน 4 เรือ่ง และม ีSCG ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณครภุณัฑ ์(ตามขอ้ 2.8) กบั   
    หน่วยวจิยัรว่มของบรษิทักบัศนูย ์ประมาณ 14.9 ลา้นบาท เพือ่รองรบัการทาํวจิยัรว่มกนั 
2. เป็นขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากศนูยค์วามเป็นเลศิทัง้ 7 ศนูย ์ในชว่งเดอืนกนัยายน 2553 

 


