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จดหมายขาวสมองไหลกลับ จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยกลางในการเผยแพรขอมูล 
ขาวสาร การดำเนินงาน และความกาวหนาในเร่ืองตางๆ ของงานสมองไหลกลับ และหนวยงาน 
ภายใน สวทช. ใหกับนักวิชาชีพไทยในตางประเทศ โดยผานทางสมาคมนักวิชาชีพไทยใน 
ตางประเทศไดรับทราบ ขณะเดียวกันก็เปนอีกชองทางหน่ึงในการเผยแพรผลงานของนักวิชาชีพ 
ไทยในตางประเทศ โดยผานคอลัมน “เร่ืองเลาในตางแดน” ท่ีมีนักวิชาชีพหมุนเวียนกันมานำเสนอ 
เร่ืองราวในตางประเทศใหกับผูท่ีอยูในประเทศไดรับขอมูลขาว เสมือนหน่ึงวาจดหมายขาว 
สมองไหลกลับ ทำหนาท่ีเปนสะพานเช่ือมความสัมพันธระหวาง “ไทยไทย” กับ “ไทยเทศ” 
ที่ถึงแมจะหางไกลกันดวยระยะทาง แตขอมูลขาวสารก็สามารถรับรูไดถึงกันตลอดเวลา 
จดหมายขาวฯ ฉบับแรกน้ี หากทานผูอานมีความเห็นหรือขอเสนอแนะประการใด สามารถ 
แจงมาไดทางอีเมล rbd@nstda.or.th ทางกองบรรณาธิการยินดีนอมรับทุกความเห็นเพ่ือนำมา 
ปรับปรุงในฉบับตอไป

ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ

สืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ใหหนวยงานภาครัฐใชแบบอักษร 
"สารบัญ" (TH Saraban PSK) เปนแบบอักษรมาตรฐานของราชการไทย แทนแบบอักษร 
หลากหลายที่ใชอยู ดังน้ัน เน้ือหา บทความในจดหมายขาวน้ีจึงไดรวมใชแบบดังกลาว โดยผูสนใจ 
สามารถดาวนโหลดไดท่ี http://www.sipa.or.th/index.php?option=com_hilight&task= 
detail&id=67&Itemid=67
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ทิศทางการบริหารงานวิจัย “To become the leading provider of innovative technology  
solutions in Southeast Asia” คือเปาหมายของ สวทช. ท่ี ดร.ทวีศักด์ิ กออนัตกูล ผูบริหาร ยุคท่ี 4 
ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ท่ีไดรับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเขามา 
ทำหนาที่ผูอำนวยการ สวทช. (ผพว.) โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ในชวงระยะเวลาท่ี ผพว. 
ทานใหมเขามาดำรงตำแหนงไดมีการปรับปรุงเปล่ียนในเร่ืองตางๆ ท้ังในเร่ืองโครงสรางและรูปแบบการ 
บริหารงานของ สวทช. เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันโดยไดมีการกำหนดทิศทาง การบริหารงาน 
วิจัยใหม โดย สวทช. จะเลือกทำในส่ิงท่ีเหมาะสม และ อยูในวิสัยท่ีทำได รวมท้ังเปนท่ีตองการของประเทศ 
โดยลดจำนวนคลัสเตอรลงเหลือ 5 จาก 8 คลัสเตอร ตามรูปท่ี 1 ประกอบดวย ส่ีคลัสเตอรดานเศรษฐกิจ     
คือ อาหาร/เกษตร พลังงาน/ส่ิงแวดลอม สุขภาพ/การแพทย และ อุตสาหกรรมการผลิต หน่ึงคลัสเตอร 
ดานสังคม คือ ทรัพยากร/ ชุมชน/ผูดอยโอกาส นอกจาก 5 คลัสเตอร ท่ีเรียกงายๆ วา ลูกช้ิน 5 ลูก 
แลวสิ่งที่ขาดเสียมิไดก็คือ ไมเสียบลูกช้ิน ซ่ึงก็คือ แกนเช่ือมโยง คลัสเตอรท้ัง 5 เรียกช่ือวา โปรแกรมตัดขวาง 
(Cross-cutting Programs) หมายถึง ชุดโปรแกรมวิจัยท่ี สวทช. กำหนดวาจะสนับสนุนการวิจัย 
เพ่ือนำไปใชงานในคลัสเตอรใดๆ ก็ได เพราะเปนงานวิจัยท่ีนำไปประยุกตใชไดท่ัวไปมี 4 โปรแกรม ไดแก         
Functional Materials, Digital Engineering, Sensor and Intelligent System และ Service Research 
and Innovation ถัดมาคือ Platform Technologies คืองานวิจัยท่ีศูนยแหงชาติกำหนดวาเปน 
เทคโนโลยีฐานสำคัญท่ีศูนยมีความเขมแข็ง พรอมทุกเม่ือท่ีจะนำองคความรูไปทำงานวิจัยประยุกต มีการ 
จัดการใหศูนยแหงชาติเปนผูทำหนาท่ีวิจัยและพัฒนาในประเด็นองคความรูท่ีอยูในระดับกลางและยาว เพ่ือ 
สนับสนุน สวทช. กาวไปสูระดับแนวหนาในการมองไปไกลกวาภาคเอกชน และเตรียมความรูใหมๆ ไวสำหรับ 
อนาคตโดยจะเรียกวา เปนงานวิจัยพ้ืนฐานก็ได ซ่ึงท้ังหมดท่ีกลาวมาคือ ทิศทางการบริหารงานวิจัยของ สวทช.

นอกจากน้ียังไดกำหนดรายละเอียดในสวนของ Cross-cutting Programs และ Platform Technologies 
เพ่ือนำไปปรับเปน แผนกลยุทธการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ในป 2554-2559 (NSTDA R&D Strategy 
2011-2016) โดยมีรายละเอียดตามรูปท่ี 2

Cross-cutting
Programs

Platform Technologies

Biotechnology Materials
Technology

Electronics
& Software Nanotechnology

Process Excellence

รูปที่ 1  ทิศทางการบริหารงานวิจัย สวทช.
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ตามท่ี ผพว. ไดกลาวถึงทิศทางการบริหารงานวิจัยน้ัน หนวยงานท่ีมีความสำคัญในการบริหารงานวิจัย 5 คลัสเตอรคือ ฝายบริหารจัดการ 
คลัสเตอร และโปรแกรมวิจัย (Cluster and Program Management Office: CPMO) มีหนาท่ีในการบริหารงานวิจัยเชิง บูรณาการผาน 
โปรแกรมวิจัยภายใตคลัสเตอรของ สวทช. โดยใชกลไกการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียในคลัสเตอรของประเทศเปนเคร่ืองมือในการหา 
โจทยวิจัยท่ีชัดเจน และใชกลไกการใหทุนอุดหนุนท่ีมีระบบการพิจารณาในทุกมิติอยางเหมาะสม มีการติดตาม ประเมินผลงานและสงมอบผลลัพธ 
จากงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เปนรูปธรรมและมีผลกระทบตอประเทศใหกับผูใชผลงาน โดยมีโครงสรางการทำงานของ CPMO ดังรูปท่ี 3 ซ่ึง 
ประกอบไปดวย
1. งานบริหารคลัสเตอรของ สวทช. ในแตละคลัสเตอรจะมีประธานคลัสเตอรทำหนาท่ีในการบริหารใหเกิด การกำหนดทิศทาง และเปาหมาย 
ของคลัสเตอร สวทช. ใหสอดคลองกับทิศทางของคลัสเตอรประเทศโดยผานกระบวนการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียในคลัสเตอรของ 
ประเทศ รวมถึงการจัดใหเกิดกระบวนการจัดทำแผนของโปรแกรมวิจัยภายใตคลัสเตอรท่ีตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและ 
มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชเชิงพาณิชย หรือสงมอบใหกับผูใช (Customer or User) ท้ังน้ีการบริหาร คลัสเตอรดำเนินการภายใต 
การเสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ บริหารคลัสเตอร 
2. งานบริหารโปรแกรมวิจัยภายใตคลัสเตอรของ สวทช. ในแตละโปรแกรมวิจัยมีเจาภาพทำหนาท่ีในการสรางกลยุทธการ ดำเนินงานและ 
ถายทอดเปนกิจกรรมแผนงาน เงิน บุคลากรของโปรแกรมวิจัย รวมท้ังประสานงานและผลักดันใหเกิดโครงการวิจัย รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ตามแผน 
ของโปรแกรม ดวยงบประมาณท่ีเหมาะสม โดยมีคณะอนุกรรมการเทคนิคท่ีทำหนาท่ีในการชวย พิจารณาความเหมาะสมของโครงการวิจัยใน 
เชิงเทคนิค
3. งานบริหารท่ัวไปภายใต CPMO ซ่ึงรับผิดชอบโดยผูอำนวยการ CPMO ทำหนาท่ีในการจัดระบบการ สนับสนุนตางๆ ท่ีเอ้ือใหการบริหาร 
คลัสเตอรและการบริหารโปรแกรมวิจัยบรรลุตามเปาหมาย เชน ระบบการใหทุนสนับสนุนงานวิจัย ระบบการพัฒนาเสนทางอาชีพและพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรใหมีความสามารถ สอดคลองกับตำแหนงและภาระหนาท่ี หรือระบบฐานขอมูล โครงการวิจัย เปนตน

Cross-
cutting

Programs
Functional Materials / Digital Engineering / 

Sensor and Intelligent System / Service Research and Innovation

Biotechnology Materials
Technology

Electronics
and Software

Nanotechnology

Target
Sectors

Platform
Technology

Agriculture
and Food

Energy and
Environment

Health and
Medicine

Resources,
Communities

and
Underprivileged

Manufacturing
and Service
Industries

* Genomics
  Technology
* Microbial
  biotechnology
* Agro-biotechnology

* Computer-Aided
  Design, Engineering
  and Manufacturing
* Materials Design
  and Production

* Electronic Devices
  and Systems
* Service Informatics

* Functional
  Nanostructure
* Nano-coating
* Nano-encapsulation

รูปที่ 2  แผนกลยุทธการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ในป 2554-2559

รูปที่ 3  โครงสรางการทำงานของ CPMO

คณะอนุกรรมการเทคนิค

* นโยบาย / แผนงาน
* งบประมาณ
* ประชาสัมพันธ

* วิเคราะหโครงการ
* วิเคราะหธุรกิจ
* ประสานงาน / KM

* เลขานุการและธุรการ
* การเงิน

งานบริหารคลัสเตอร งานบริหารโปรแกรม งานบริหารงานท่ัวไป

ผูอำนวยการ CPMO

รอง ผพว.
CPMO

ผูอำนวยการ สวทช.
(ผพว.)

ประธานคลัสเตอร

เจาภาพโปรแกรม

บอรดคลัสเตอร

CPMO

ผูสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ของฝายบริหารจัดการคลัสเตอรและโปรแกรมวิจัย
ไดท่ี http://www.nstda.or.th/cpmo
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ในทุกๆ ป สวทช. โดย สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) 
จัดใหมีงาน “วันนักประดิษฐแหง สวทช.” และการมอบรางวัล 
ธุรกิจเทคโนโลยี ประจำป 2554 (NSTDA Inventer's Day and 
Technopreneur Prize 2011) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและ 
สนับสนุนใหนักวิจัยสรางสรรคผลงานที่ไดรับความคุมครองสิทธิบัตร 
สงเสริมใหนักวิจัยสรางผลงานที่มีความเปนไปไดในการแขงขันทาง 
ธุรกิจ และสามารถถายทอดไปยังหนวยงานภายนอก จนกอใหเกิด 
รายไดกลับมายัง สวทช. เพ่ือนำไปพัฒนาผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง
 
การจัดงานครั้งนี้จึงเปนการตอบแทนนักวิจัยดวยการมอบรางวัลแก 
นักวิจัยท่ีมีการย่ืนคำขอรับสิทธิบัตร นักวิจัยท่ีมีผลงานซ่ึงไดรับการ 
จดทะเบียนสิทธิบัตร นักวิจัยท่ีผลงานไดถูกนำไปใชในการประกวด 
แผนธุรกิจ และนักวิจัยที่ผลงานไดถูกถายทอดไปยังหนวยงาน 
ภายนอกเพ่ือใชประโยชน ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ 
แกนักวิจัยสำหรับการสรางผลงานท่ีดีตอไปในอนาคต

เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม ท่ีผานมา สวทช. ไดจัดใหมีพิธีมอบรางวัล 
แกนักวิจัยที่ประสบความสําเร็จในแตละประเภทกิจกรรมระหวางป 
งบประมาณ 2553-2554 ดังน้ี 

1) กิจกรรมการเพิ่มจำนวนทรัพยสินทางปญญา โดยมีคำขอรับ 
สิทธิบัตร จำนวน 144 คำขอ ไดรับรางวัลคำขอละ 5,000 บาท   
และสิทธิบัตรที่ไดรับความคุมครองแลวจำนวน 7 ฉบับ ไดรับรางวัล 
สิทธิบัตรละ 30,000 บาท ไดแก
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¢‹ÒÇÊÒÃ¨Ò¡ ÊÇ·ª.

“ÇÑ¹¹Ñ¡»ÃÐ ỐÉ°�áË‹§ ÊÇ·ª.”

ติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติม หรือติดตอสอบถามไดท่ี 
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) 

โทรศัพท 0 2564 7000 ตอ 1616-1619 
http://www.nstda.or.th/tlo

* ชุดตรวจสอบเช้ือวัณโรคจากส่ิงสงตรวจในระดับหองปฏิบัติการ  
  โดยวิธี One-tube nested PCR
* การจำแนกชนิดเช้ือ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 
  และ NONTUBERCULOUS MYCOBACTERIA โดยวิธี ONE-TUBE   
  MULTIPLEX PCR
* ภาชนะสำหรับผลิตจุลสาหรายแบบตอเน่ืองและระบบผลิต
  จุลสาหรายแบบตอเน่ือง
* BADH2 NUCLEIC ACIDS ASSOCIATED WITH GRAIN AROMA
* รถสามลอสกายแล็บ
* A method for preservation of natural rubber latex    
  using methylol compounds
* Photovoltaci Thermal (PVT) Collector

2) กิจกรรมการนำงานวิจัยเขารวมแขงขันแผนธุรกิจผานนักศึกษาที่ 
จัดประกวดท้ังในและตางประเทศ จำนวน 2 ผลงาน 
* กลองเอ็นโดสโคปท่ีสามารถใชในการตรวจหามะเร็งในระยะเร่ิมแรก 
  จากทีม Deepscan 
* ผลิตภัณฑไหมขัดฟนไหมแท จากทีม SMILE Floss 

3) กิจกรรมการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชยจำนวน 
18 ผลงาน ตัวอยางรายช่ือผลงานท่ีไดรับรางวัล
* ผลงานเม็ดพลาสติกเขมขน (Masterbatch หรือ Compound) 
  เพ่ือการผลิตและจำหนายถุงบรรจุภัณฑพลาสติกชนิด Active  
  ท่ีมีคุณสมบัติในการยืดอายุผักสดและผลไมสดในเชิงพาณิชย 
* ผลงานวิจัยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากข้ีเถาแกลบท่ีเปนของเสีย
  จากการเผาไหมและประโยชนในผลงานวิจัยการผลิตวัสดุพรุน
  สำหรับการยอยสลายและการบำบัดน้ำทางชีวภาพจากข้ีเถาแกลบ 
* ผลงานวิจัยโครงสรางการประกอบแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด
  ฟลมบางอะมอรฟสซิลิกอน
* ผลงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีวาจาเวอรชั่น 6
* ผลงานวิจัยเพ่ือการผลิตเคร่ืองวัดความหนาแบบไมสัมผัสสำหรับ
  การควบคุมการผลิตเลนสสำหรับใชภายในสถานประกอบการ



กวา 1 ทศวรรษ ท่ีโครงการสมองไหลกลับ สวทช. ไดยืนหยัดและ 
มุงมั่นในการดำเนินงานเพ่ือจุดมุงหมายเดียวคือ “การเปนสวนหน่ึง 
ในการ ยกระดับขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ของไทย” โครงการสมองไหลกลับ ไดตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2539          
โดยมติคณะรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการสมองไหลกลับข้ึน โดยใน 
ขณะนั้นเปนยุคที่สภาวะเศรษฐกิจของไทยเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
มีอัตราการเจริญเติบโดทางเศรษฐกิจ (GDP) สูงถึงรอยละ 10 ตอป 
ซ่ึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีการขยายธุรกิจอยางตอเน่ืองมหาวิทยาลัย
ก็ผลิตบัณฑิตไมทันทำใหขาดบุคลากรในระดับมันสมอง โดยเฉพาะ 
ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการสมองไหลกลับใน 
ขณะนั้นจึงเนนภารกิจที่จะดึงคนไทยในตางประเทศที่มีความรูความ 
สามารถในระดับสูงใหกลับมาทำงานในประเทศไทย
 
อยางไรก็ตามเม่ือยางเขาสูป พ.ศ. 2540 ประเทศไทย ประสบปญหา 
ทางดานเศรษฐกิจฟองสบูแตก ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิต 
ประสบปญหาจนถึงข้ันบางแหงตองปดกิจการ เกิดสภาวะเลิกจาง 
แรงงานเปนจำนวนมาก คณะกรรมการสมองไหลกลับเห็นวาการ 
ดำเนินนโยบายในแบบเดิมคงเปนไปไดยากท่ีจะบรรลุผลสำเร็จ จึงมี 
แนวความคิด “ตัวอยูตางประเทศ สวนสมองนำกลับมาไทย”  
หมายถึงใหคนไทยในตางประเทศทำงานอยูในตางประเทศไมดึงกลับ
มาทำงานถาวร แตเปนการสะสมองคความรูและหากมีเวลาก็ให 
กลับมาติดตอให คำปรึกษาหารือกับนักวิชาการไทยเพ่ือถายทอด 
เทคโนโลยีที่ไดรับมาจากตางประเทศใหกับนักวิจัยและนักวิชาการ 
ไทย โดยมีความรวมมือในรูปแบบการทำวิจัยรวมกันหรือการกลับมา 
ถายทอดเทคโนโลยี โดยไดดำเนินนโยบายน้ีเร่ือยมาจนถึงป พ.ศ. 
2550 ทำใหเกิดโครงการวิจัยท่ีมีความรวมมือจำนวนรวม 35 
โครงการ จำนวนเงินสนับสนุน 131,781,917.22 ลานบาท 
ผลสำเร็จจากโครงการวิจัยมีผลกระทบในทางที่ดีไมเพียงแตเฉพาะ 
ดานวิทยาศาสตรเทาน้ัน ยังสงผลดีตอระบบอุตสาหกรรมและชุมชน 
อีกดวย เชน โครงการวิจัยนำข้ีเถาจากโรงไฟฟาแมเมาะมาเปน 
สวนผสมของปูนซีเมนตและอิฐมวลเบา โดยผลงานของแตละ 
โครงการจะไดนำมาเสนอในโอกาสตอไป

นอกจากน้ี ในชวงป พ.ศ. 2546 โครงการสมองไหลกลับ ยังไดมี 
ความรวมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีใหการสนับสนุนเงินทุนจำนวนเงิน 29 ลานบาท ใหกับ 
โครงการสมองไหลกลับ เพ่ือใชในการอนุมัติโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ในดานการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน 
จำนวน 5 โครงการ เชน การพัฒนากระบวนการสกัดพรีไบโอติก 
จากพืชผักไทย เปนงานวิจัยท่ีไดพัฒนากระบวนการสกัดจนถึงระดับ 
โรงงานตนแบบ, โครงการการวินิจฉัยและการเฝาระวังเช้ือกอโรคผาน 
ทางเดินอาหารและสารเคมีเปนพิษในกุงขาวในพื้นที่จังหวัดอันดามัน
ตอนบน
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การนำเถาลอยลิกไนตโรงไฟฟาแมเมาะไปใชในงานกอสรางเขื่อนคอนกรีตบดอัด
ที่เขื่อนคลองทาดาน

ในวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) ไดแตงต้ังคณะกรรมการนโยบาย 
โครงการสมองไหลกลับข้ึน มีหนาท่ีกำหนดนโยบายและอนุมัติแผน 
หลักในการดำเนินงานของโครงการฯ โดยไดมีการเปล่ียนแปลงท่ี 
สำคัญคือ ยุติบทบาทการใหทุนสนับสนุนงานวิจัย (เน่ืองจาก สวทช. 
ได ม ีการกอตั ้งฝ ายบริหารคลัสเตอรและโปรแกรมวิจ ัยที ่ เป น 
หนวยงานใหทุนวิจัย) เปนการสรางความสัมพันธใหเกิดความ 
เช่ือมโยงระหวางสมาคมนักวิชาชีพไทยในตางประเทศ, นักวิจัยไทย 
ในตางประเทศกับนักวิจัยในประเทศ (ท้ังในสวนของ สวทช. และใน 
หนวยงานอ่ืน) โดยการจัดประชุมวิชาการ, การจัดสัมมนา/บรรยาย 
พิเศษ และการจัดเวทีใหพบปะกับนักวิจัยไทยในตางประเทศในชวง 
แรกกอนที่จะมีความรวมมือกันในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอจากแหลงทุนอ่ืน

àÃ×èÍ§à ‹́¹ã¹©ºÑº
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“ÀÒÃ¡Ô¨ãËÁ‹ Ø̈´Â×¹à ỐÁ”



ปจจุบันโครงการสมองไหลกลับมีทีมงาน 4 คน ไดแก คุณสุปาจรีย 
วิชัยโรจน (หัวหนาทีม) คุณสรศักด์ิ รัตนโชตินันท คุณสมฤทธ์ิ 
พุทธันบุตร และคุณศศิวิมล เกตุแกว โดยมี ดร.นพวรรณ ตันพิพัฒน 
ผูชวยผูอำนวยการวิเทศสัมพันธและส่ือสารองคกร เปนผูดูแลทีมงาน

พิธีเปดงานประชุม Thai Professionals Conference 2010
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ผลักดันความรวมมือระหวางนักวิชาชีพไทยในตางประเทศกับฝาย 
ไทยโดยรวมจัดประชุมนักวิชาชีพไทยในตางประเทศ Thai Pro- 
fessionals Conference 2010: Green Thailand รวมกับ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีนักวิชาชีพ 
ไทยจากตางประเทศเขารวมประมาณ 30 ทาน และนักวิชาการไทย 
จำนวน 300 ทาน ตัวอยางผลงานการจับมือรวมกันของท้ังสองฝาย 
ไดแก โครงการระบบเก็บเกี่ยวและจัดการพลังงานจากวัสดุเพียโซ- 
อิเล็กทริค ซ่ึงจะนำเสนอรายละเอียดในโอกาสตอไป

ผลักดันจนเกิดการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)       
การแกปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุตสาหกรรมระหวาง 
6 หนวยงาน หลักไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ ATPAC

นำนักวิชาชีพไทยในตางประเทศมาถายทอดความรูใหกับนักวิจัยไทย 
5 คร้ัง มีนักวิชาชีพเดินทางมาท้ังหมด 10 ทาน และงานบรรยายท่ี 
โดดเดนและดึงดูดผูชมไดมากที่สุดคือเรื่อง What Makes P&G  
the No. 1 Consumer Products Company in the World?  
โดย ดร.ดวงเพ็ญ ฟูคาดะ, Project Manager Procter & Gamble
Company

ทีมงานสมองไหลกลับถายภาพรวมกับ ศ.ดร.รัตติกร ฮิวเอ็ด (ATPAC)

โครงการสมองไหลกลับ

พันธกิจ
“สงเสริมใหเกิดการสรางและถายทอดเทคโนโลยี
ผานโครงการวิจัยและกิจกรรมความรวมมืออ่ืนๆ 
ตามแนวทางท่ีสอดคลองกับ สวทช. และความตองการ 
ของประเทศไทย โดยอาศัยเครือขายนักวิชาชีพไทย
ในตางประเทศและนักวิชาชีพชาวตางประเทศ
ที่เปนเครือขายของนักวิชาชีพไทย”
เปาหมาย
“เปนผูมีบทบาทสำคัญในการชวยยกระดับบทบาท
ของประเทศไทย และ สวทช. ในฐานะองคกรช้ันนำ
ดาน S&T ในอาเซียน”

àÃ×èÍ§à ‹́¹ã¹©ºÑº

ดร.ดวงเพ็ญ ฟูคาดะ (Procter & Gamble Company) 
รับของที่ระลึกจาก ดร.นพวรรณ ตันพิพัฒน
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จุดเริ่มตนของโครงการเพื่อแกไขปญหาระดับชาติในดานสิ่งแวดลอมนี้
ไดเร่ิมข้ึนในชวงตนป พ.ศ. 2553 จากการท่ีงานสมองไหลกลับ ได 
ผลักดันใหการสนับสนุนกลุมผู เชี ่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมไทยจาก 
สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) มารวม 
ประชุมระดมสมองกับศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
และของเสียอันตราย (Center of Excellence for Environmental 
and Hazardous Waste Management, Chulalongkorn  
University: EHWM-CU) และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งจาก 
ภาครัฐและภาคเอกชน ระหวางวันที่ 7-15 มกราคม 2553 โดย         
มีเปาหมายเพื่อระบุประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางรวมกัน  
ในการแกไข ซ่ึงหลังจากน้ันไดมีการประสานความรวมมือกันตลอดมา 
จนนำไปเปนประเด็นหลักของงานประชุมวิชาการ Thai Professional 
Conference 2010: Green Thailand  เม่ือวันท่ี 5-7 กรกฎาคม 2553 

ถึงแมวาจะเปนชวงระยะเวลาส้ันๆ เพียง 3 วันของการประชุมเพ่ือ 
เสนอแนวทางในการแกไขวิกฤตดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุตสาหกรรม 
แตจากการดำเนินงานและความรวมมืออยางจริงจังของนักวิชาการ 
ไทยในตางประเทศกับหนวยงานตางๆ ของไทยจึงไดเกิดการลงนาม 
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การแกปญหาวิกฤติดาน 
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ระหวาง 6 หนวยงานหลักไดแก  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ ATPAC เม่ือวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2553 โดย นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
เปนประธานในพิธี ณ ทำเนียบรัฐบาล

พิธีลงนามความรวมมือเพื่อแกปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุตสาหกรรม
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พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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MOU ดังกลาวมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ป (13 กรกฎาคม 2553         
- 12 กรกฎาคม 2556) ผลลัพธของโครงการมุงเนนใหเกิดระบบ 
การจัดการสารอันตรายและวัสดุเคมีที่ถูกตอง ระบบการตอบโต 
สถานการณฉุกเฉิน ระบบเฝาระวัง ตลอดจนเทคโนโลยีสะอาด 
เทคโนโลยีฟนฟู การปนเปอนจากสารเคมีและของเสียอันตราย รวมถึง 
พัฒนาบุคลากร ดานการจัดการส่ิงแวดลอม

จากความรวมมือในคร้ังน้ี ประเทศไทยจะสามารถฟนฟูความเช่ือม่ัน 
จากทุกภาคสวนในเรื่องการแกปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุตสาหกรรม 
ตลอดจนมีไดรับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอการแกปญหาในพ้ืนท่ี และ 
ที ่สำคัญภาคอุตสาหกรรมและชุมชนไดเรียนรู ว ิธ ีการจัดการกับ 
สถานการณฉุกเฉินดานส่ิงแวดลอมและสุขอนามัย สามารถรับมือกับ 
สถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะทำใหภาคอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถใชชีวิตอยูรวมกันใน 
พ้ืนท่ีไดอยางปลอดภัย

ในการดำเนินงานไดมีการแตงตั ้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 
(Steering Committee), ผูประสานงาน (Focal Point) คณะทำงานกลาง 
(Task Force) และกลุมทำงานยอย (Working Groups) ท่ี ประกอบดวย 
ผูแทนจากทุกหนวยงานท่ีไดลงนามในบันทึกขอตกลง เพ่ือรวมกันจัดทำ 
แผนบูรณาการในการแกปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษใน 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม โดยไดมีการแบงกลุมทำงานยอยเปน 5 กลุม ดังน้ี

àÃ×èÍ§à ‹́¹ã¹©ºÑº
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โดยปจจุบันแผนบูรณาการฯ ทั้งหมด ที่ประชุมไดมีมติใหนำขอเสนอโครงการทั้งหมดเสนอผานคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กรอ.วท.) กอนนำเขาสูท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบตอไป
* โครงการพัฒนาระบบเครือขายเคร่ืองมือ e-Nose สำหรับการเฝาระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณท้ังหมดจากภาคเอกชน
** โครงการ VOCs Monitoring and Environmental Information Management System  (VM-EIMS) for Sustainable Industrialization 
at Map Ta Phut [a proposal to NEDO] นี้ มี สวทช. เปน Project Coordinator ทำงานรวมกับพันธมิตรรวมโครงการ 
(การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) เพื่อเสนอของบประมาณสวนหนึ่งและความรวมมือจาก NEDO  
(New Energy and Industrial Technology Development Organization) / METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) 
ประเทศญี่ปุน ภายใตโครงการความรวมมือ Green Partnership Plan (GPP) ซึ่งทางญี่ปุนจะมาติดตั้ง monitoring และ data archieving 
systems

¡ÅØ‹Á·Õè àÃ×èÍ§ â¤Ã§¡ÒÃ·Õè Ñ̈´·Ó

ระบบตอบโตสถานการณฉุกเฉิน
(Emergency Response System)

1.  โครงการพัฒนาศูนยตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีแหงชาติ
2.  โครงการพัฒนาระบบตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีร่ัวไหล
    และการเตือนภัยลวงหนาในพ้ืนท่ีเส่ียงมาบตาพุด

1

ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษอากาศ
(Air Monitoring System)

1.  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการตรวจวัด
    คุณภาพน้ำในบรรยากาศและผิวดินในพ้ืนท่ีมาบตาพุด
    และบริเวณใกลเคียง
2.  * โครงการพัฒนาระบบเครือขายเคร่ืองมือ e-Nose 
    สำหรับการเฝาระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีมาบตาพุด
    และพ้ืนท่ีใกลเคียง
3.  โครงการจำแนกสัดสวนแหลงกำเนิดของสารอินทรีย
    ระเหยในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง 
4.  ** โครงการ VOCs Monitoring and Environmental 
    Information Management System (VM-EIMS) 
    for Sustainable Industrialization at Map Ta Phut 
   [a proposal to NEDO]

2

ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษน้ำใตดิน 
และเทคนิคและเทคโนโลยีการฟนฟูพ้ืน
ท่ีปนเปอน (Groundwater Monitoring 
System, and Site Remediation 
Technologies) 

โครงการพัฒนากรอบนโยบายการจัดการพ้ืนท่ีปนเปอน
น้ำใตดินและดิน

3

การจัดศูนยขอมูลมาบตาพุด
(Map-Ta-Phut Information Center)

โครงการศูนยวิชาการและบริการขอมูลส่ิงแวดลอม
เพ่ือประชาชน

4

การประชาสัมพันธ 
(Public Relations) 

กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี
ของกลุมทำงานยอยท่ี 2-5 

โครงการสรางกลยุทธในการส่ือสารเพ่ือสรางความเช่ือม่ัน
ใหประชาชน: กรณีมาบตาพุด

โครงการพัฒนาศูนยวิชาการและองคความรูดานเทคโนโลยี
และการจัดการส่ิงแวดลอม 
(Technical Assistant Program)

5
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เม่ือพูดถึงประเทศญ่ีปุน หลายคนมักจะนึกถึงภูเขาไฟฟูจิท่ีมีหิมะขาว 
ปกคลุมบนยอดเขา ซ่ึงทำใหคิดไปวาประเทศญ่ีปุนคงจะหนาวมาก 
ทีเดียว แตใครจะรูวาในชวงฤดูรอนของประเทศญ่ีปุน ชวงเดือน 
สิงหาคม ถึง กันยายน อากาศจะรอนพอๆ กับประเทศในแถบ 
เมืองรอนอยางเชน ประเทศไทย ในบางวันอุณหภูมิขึ้นสูงสุดถึง 40 
องศาเซลเซียส บวกกับความช้ืนท่ีสูงมากถึง 75 เปอรเซ็นต ทำให 
รูสึกรอนแบบอบอาว โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงหลายปท่ีผานมาน้ี 
อุณหภูมิเฉล่ียของชวงฤดูรอนมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึนเร่ือยๆ สาเหตุอัน 
เน่ืองมาจากภาวะโลกรอน (Global warming) ผสมผสานกับ 
ปรากฏการณเกาะความรอน (Urban Heat Island) ท่ีมักจะเกิดข้ึน 
ในเมืองใหญๆ ดังน้ันในสภาพบานเมืองท่ีรอนระอุเชนน้ี นับวาเปน 
ปญหาสำคัญของสังคมคนเมืองในขณะน้ีและในอนาคตไมนอยทีเดียว 

เร่ืองเลาในตางแดนคร้ังน้ี จะขอนำเสนอเร่ือง “การทำความเย็นดวย 
ละอองน้ำ” (Mist Cooling Technology) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีไดรับ 
การนำมาใชเพ่ือแกปญหาเมืองรอนของประเทศญ่ีปุน โดยจะอธิบาย 
ถึงหลักการทำงาน ตัวอยางการใชงานในประเทศญ่ีปุน พรอมท้ัง 
กลาวถึง แนวโนมของงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีน้ีดวย โดย 
แนวคิดของเทคโนโลยีนี้เหมาะสมที่จะไดรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อ 
แกปญหาเมืองรอนของประเทศไทยเราไดดวย

Mist Cooling Technology
Mist Cooling Technology (MCT) เปนเทคโนโลยีท่ีอาศัยการพน 
ละอองน้ำที่มีขนาดเล็กพอๆ กับละอองน้ำในหมอก โดยมีขนาดเสน 
ผาศูนยกลางประมาณ 10-30 ไมโครเมตร ออกมาสัมผัสกับบริเวณท่ี 
มีอุณหภูมิสูงเพ่ือใหละอองน้ำระเหยกลายเปนไอน้ำ ในขณะเดียวกัน 
ก็จะดูดความรอนจากบริเวณน้ันไปดวย ทำใหบริเวณโดยรอบมี 
อุณหภูมิลดลง อันท่ีจริงแลวแนวคิดของการทำความเย็นแบบ 
ธรรมขาติน้ี ไมใชเร่ืองใหม เพราะในอดีตคนรุนปูยาตายายเราก็ไดใช 
กันมา ดวยการสาดน้ำลงบนพ้ืนทางเดินหรือบริเวณถนนหนาบาน 
ในขณะที่น้ำที่สาดระเหยกลายเปนไอก็จะดูดความรอนจากบริเวณนั้น
ไปดวย ซ่ึงจะทำใหบริเวณดังกลาวเย็นรมร่ืน 
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Mist Cooling Technology 
ã¹ª‹Ç§Ë¹ŒÒÃŒÍ¹ ³ ¡ÃØ§âµà¡ÕÂÇ

ระบบ MCT มีโครงสรางท่ีไมซับซอน จากภาพดานบน ระบบน้ีจะ 
ประกอบดวย ปมน้ำความดันสูง ระบบควบคุม หัวพนละอองน้ำ 
และเซ็นเซอร (high Pressure Water Pump, Controller, Nozzles, 
Sensors)

คุณสมบัติของระบบ MCT มีดังตอไปน้ี 
1) เปนระบบปรับอากาศแบบวัฏจักรของธรรมชาติ ซ่ึงแตกตางจาก 
เครื่องปรับอากาศทั่วไปที่ถายเทความรอนจากที่หนี่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
เทาน้ัน   
2)   ละอองน้ำมีขนาดเล็กมาก 10-20 ไมโครเมตร เวลาของ การระเหย 
กลายเปนไอน้ำน้ันจะส้ันมาก ดังน้ันการสัมผัสกับละอองน้ำท่ีพน 
ออกมาโดยตรง จะไมรูสึกเปยกช้ืนแตอยางใด  
3)  สามารถลดอุณหภูมิโดยรอบบริเวณน้ันได 2-3 องศาเซลเซียส
4) ประหยัดพลังงาน เพราะใชกำลังไฟฟานอยมากเม่ือเทียบกับเคร่ือง 
ปรับอากาศท่ัวไป
5)  ตนทุนในการติดต้ังไมสูง

ดร.วิชัย แซเชา (Institute of Technologists)     
ดร.ชาตรี บุษบาธร (Toshiba Corp.)
สมาคมนักวิชาชีพไทยในประเทศญี่ปุน

ศ.ดร. วิชัย แซเชา
จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขา Control Engineering 
จาก Tokyo Institute of Technology 
ปจจุบันดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
ณ Institute of Technologists 
และนายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุน (ATPIJ)

ดร.ชาตรี บุษบาธร
จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขา Integrated System and Communications 
จาก Tokyo Institute of Technology 
ปจจุบันทำงานในดาน Design and development 
of multimedia system LSI for Digital TV, 
custom SOC and image sensor 
บริษัท Toshiba Corporation, Japan
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เรามาดูภาพบรรยากาศสถานท่ีตางๆ ท่ีไดนำเอา MCT มาใชระบายความรอน 
ในชวงหนารอนของญ่ีปุนกัน จากผลการสำรวจความคิดเห็นจากผูคนท่ีสัญจร 
ไปมา  หรือท่ีอยูในบริเวณดังกลาว พบวา คนสวนใหญมีความคิดเห็นในแงดี เชน 
รูสึกเย็นสบายและรมร่ืนกับ บรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติ ควรติดต้ังระบบน้ีตาม 
สถานท่ีตางๆ ใหมากข้ึน ถามีกล่ินหอมเขามากับละอองน้ำไดดวยนาจะทำให 
บรรยากาศดีขึ้น เปนตน สวนความคิดเห็นในเชิงการปรับปรุงระบบ ก็มีเชน 
ลดขนาดของละอองน้ำที ่พนเพื ่อลดปริมาณน้ำที ่ใชอยางมีประสิทธิภาพ 
การปรับปรุงเร่ืองเสียงรบกวนท่ีเกิดจากหัวพนละออง น้ำ เปนตน

º·ºÒ·¢Í§ MCT µ‹Í»ÃÐà·Èä·Âã¹Í¹Ò¤µ

ณ ปจจุบัน จะเห็นวาญ่ีปุนไดนำ MCT มาใชแกปญหาเมืองรอน มากข้ึน 
ดังจะเห็นไดจากจำนวนการติดต้ังระบบ MCT ตามสถานท่ี เปดโลง และบริเวณ 
ที่มีคนหนาแนน เชน บริเวณสถานีรถไฟฟา สนามเด็กเลน โรงเรียน บริเวณ 
ทางเดินใตตึกสูง สถานท่ีทองเท่ียว หางสรรพสินคา ฯลฯ มากข้ึนทุกป 
ในขณะเดียวกันการวิจัยและพัฒนา MCT ไดรับความสนใจจากนักวิชาการ 
มากข้ึน เชน วิธีการลดขนาดของละอองน้ำใหเล็กลงเพ่ือลดปริมาณน้ำท่ีพน 
ออกมาตอชั่วโมง การใสประจุใหกับละอองน้ำเพ่ือใชจับกับฝุนละอองหรือ 
สารเคมี การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ การออกแบบระบบระบายความรอน 
ที่ครอบคลุมบริเวณวงกวาง เชน ระดับหมูบาน ระดับเขต หรืออำเภอ เปนตน

จากผลลัพธและแนวโนมขางตน การถายทอดเทคโนโลยีดานน้ีจึงนาจะเปน 
ประโยชนตอประเทศไทยไมนอย ไมเพียงแตจะใชระบายความรอนตามจุด 
ตางๆ แลว การออกแบบการระบบระบายความ รอนในบริเวณวงกวางจึงเปน 
หัวขอวิจัยท่ีนาสนใจอันหน่ีงท่ีจะนำมา ประยุกตใชกับประเทศไทยของเราตอไป 
ไมเพียงแตจะทำใหบานเมืองรมเย็นไดแลว ละอองน้ำยังจะชวยลดฝุนละอองท่ี 
เกิดจากไอเสียของรถยนตตางๆ ไดดวย

หนาที่วาการอำเภอเขตชิบุยา (Shibuya Ward Office) 
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สถานนีรถไฟฟาคุมากายา (Kumagaya Station)

ชานชลาของสถานีรถไฟใตดินฟุตามาตะกาวา 
(Futamatagawa Subway Platform)

ทางเดินที่ Roppongi Hills

เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน ท่ีผานมา ดร.วิชัย และทีมนักวิชาชีพจาก ATPIJ 
ไดเดินทางมาสรางความรวมมือและบรรยายพิเศษใหกับนักวิจัย สวทช. 
เร่ือง Mist Cooling Technology, Micro-bubble Application และ 
Smart Grid Technology 
  

àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡µ‹Ò§á´¹



Worawan Thanamongkol     Dr. Kannika Leelapanyalert
Public Diplomacy Assistant     Lecturer in Marketing
U.S. Consulate General, Chiang Mai    Birkbeck College, University of London

Though Thailand successfully mapped itself at a level of 
global recognition during the past decade, the nation has 
been facing several main critical factors that may affect the 
country’s image.  To implement nation branding, it is a 
priority to probe international audience’s current percep-
tion of the country to acquire the background information, 
the strengths and the weaknesses, the existing attractive 
qualities and old stereotypes in order to develop proper 
strategies as well as to manage an international branding 
campaign to communicate with international audience.

Based on the concept of nation brand, this paper seeks to 
understand how Thailand is being perceived by the inter-
national prospective consumers aged 20-34 as a nation 
brand.  The in-depth interviews were conducted among 30 
respondents who have been to Thailand and never been 
to Thailand aiming to probe international perception and 
attitude towards each element of Thailand as a nation 
brand, as well as find similarities and differences between 
the visitors and the non-visitors.

The study demonstrated that in the competitive global 
market, Thailand makes clear presence this group of 
consumers’ mind.  However, Thailand positions highly in 
competing with Malaysia and Vietnam, and respectively 
Singapore and China.  The findings show a majority of 
positive attitude towards Thailand with a great variety of 
perception among the 20-34 international prospective 
consumers from different background.  The finding reveals 
Thailand as one of five top-of-mind Asian brands so it 
shows the strong brand awareness.  Thailand is a favour-
able Asian brand on “tourism” category.  The common 
perception reflects the position of Thailand in the mind    
of the 20-34 international prospective consumers as a    
top destination brand.  The findings show Thailand is
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“Thailand” Brand
An Investigation of Thailand as a Nation Brand 
from the International Perspective Consumers Aged 20-34
 

mainly recognized among 
this group of consumers 
for its ‘places’, ‘people’, 
‘culture’ and ‘products’.  
The positive attitude 
towards these four 
elements of nation brand 
outshone  the other two 
elements ‘governance’ 
and ‘investment and 
immigration’, which seems 
to be affected by the 
military coup in late 2006.  
The findings reveal a 
majority of positive brand 
associations.  The top-of- 
mind awareness among 
both visitors and non 
visitors are “food”,   
“natural scenery” and 

àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡µ‹Ò§á´¹

“Buddhism”.  “The King” and “Shopping” are also often 
recognized, sometimes “Cheap” and “Hot/Sunny” respec-
tively.  The findings also show the 20-34 international 
prospective consumers’ negative attitude towards sexual 
industry in Thailand.  At the same time, currently, the coun-
try has lived the negative images of other two elements: 
Governance and Investment and  Immigration, particularly 
affected by the recent political unrests. However, owing to 
strong positive attitude towards the four elements, the 
customers still possess strong positive attitude towards the 
country in general.

The results reflect that after the Branding Thailand Project 
and the continual campaigns of Tourism Authority              
of Thailand, Thailand firmly continues its traditional



reputation as “a world’s top tourist destination” and “a 
world’s cuisine”, at the same time is cherishing its modern 
image as “a world’s shopping centre”.  The later two repu-
tations were in line with the Branding Thailand Project’s 
Kitchen to the World and Bangkok Fashion City.  All these 
three images are even endorsed by the international 
perception of Thailand’s competitiveness “value-for-
money.” However, regarding to the Branding Thailand 
Project, Thailand seems having a lot of work to do in 
finding more efficient strategies to succeed in communica- 
ting Thailand’s asset as Health Hub of Asia as the results 
show none of clear perceptions towards Thailand’s health 
assets, except Thai massage.

Though tourists started to regain confidence; the results 
found investors totally lost confidence which did not seem 
to be regained in a short period of time. The country’s 
investment image, which had been perceived as pleasant 
owing to its geographical competitiveness, cheap labour 
forces with national policies that welcomed foreign inves-
tors, was seriously affected.

Though Thailand’s image in general has been recognized 
positively as its four elements of a nation brand (tourism, 
culture, people and products) seem to outshine its gover-
nance and investment at the top of international custom-
ers’ mind, with continuing instability of politics over times, 
the negative image could also outshine the positive image. 
Thailand must therefore be extremely concerned and take 
quickest actions in finding the best strategies for the nation. 
Thailand seems relying on its tourism mainly.  Even the 
politics will regain its stability finally, it would take quite 
some time to regain confidence among investors and 
recover its economy.  Hence, Thailand’s tourism seems to 
be the only artery of the country for the moment. It is 
therefore crucial for the country to maintain its tourism’s 
quality and find quickest ways to improve its strength and 
communicate its assets to attract more visitors, as well as 
create loyal customers.  To create loyal customers is as 
important as to attract more new comers. Thailand should 
also emphasize in controlling the quality of its tourism to 
reach the visitors’ expectation.  Satisfied customers can 
spread positive words-of-mouth about the country which 
seem even more convincing that any other channels of 
promotions/communication. 
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After tourism, people and cultures seem supporting the 
country’s survival during this moment of political instability. 
It is therefore crucial to find ways to preserve and 
re-present its cultures as it can help in a way strengthening 
positive images of the country. People are also what to take 
into account as Thai people has become the country’s 
well-reputed asset. Thailand should not only concern 
about how to maintain the hospitality of people in service 
industry as the frontline contact with the visitors, but also 
Thai people in general to continue living their cultures, to 
live the brand as people always represent their country’s 
image wherever they are.

In the longer run, definitely, Thailand should prepare for the 
future.  As the study shows its major competitors like 
Vietnam and Malaysia positioning in the consumers’ mind at 
the exact same area with similar perceived assets and 
attributes, or China an influential giant in the same region.

Dr.Kannika ‘Mink’ Leelapanyalert 
is Lecturer in Marketing at 
Birkbeck, University of London 
in the UK.  She obtained her PhD 
in International Business from 
Manchester Business School, 
The University of Manchester. 
She also held a Charter Marketer 
status.  Dr. Kannika regularly 
presents her research work in 
national and international 
conferences.  She has published 
her work in Advances in 
International Marketing and 
the Journal of Marketing 
Management. 

Worawan Thanamongkol 
obtains her MSc.  From London 
Metropolitan University, London, 
UK.  She is currently a Public 
Diplomacy Assistant at U.S. 
Consulate General, Chiang Mai, 
Thailand.



โรคมะเร็งเปนปญหาทางสาธารณสุขของโลก เปนสาเหตุการตาย 
ประมาณ 13% ของคนตาย ท้ังหมดซ่ึงมีจำนวนมากกวา 6 ลานคน 
และมีผูปวยใหมประมาณ 9 ลานคน ในทุกๆ ป โดยทางองคการ 
อนามัยโลกไดคาดการณไววาในป 2563 ท่ัวโลกจะมีคนตายดวย 
โรคมะเร็งมากกวา 11 ลานคน และมะเร็งลำไสใหญ เปนสาเหตุแหง 
การเสียชีวิตในลำดับท่ี 4 ของผูปวยโรคมะเร็งท้ังหมด รองมาจาก 
มะเร็งปอด มะเร็งตอมลูกหมาก และมะเร็งกระเพาะอาหาร         
การปองกันการเกิดโรคมะเร็งท่ีดีท่ีสุดคือ การลดปจจัยเส่ียงในการ 
ที่จะทำใหเปนโรคมะเร็ง อันไดแก ปจจัยจากส่ิงแวดลอมภายนอก 
รางกาย เชน สารกอมะเร็งท่ีปนเปอนในอาหาร อากาศ เคร่ืองด่ืม 
ยารักษาโรค และปจจัยภายในรางกาย เชน ความผิดปกติทาง 
พันธุกรรม ความบกพรองของระบบภูมิคุมกัน นอกจากน้ี 
การรับประทาน อาหารเสริมท่ีมีฤทธ์ิยังย้ังการเจริญเติบโตของเซลล 
มะเร็ง เชน บัวบกและตะไคร ก็เปนอีกแนวทางหน่ึงในการชวย 
ปองกันได

ใบบัวบก (Gotu Kola) มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา Centella asiatica 
เปนพืชที ่มีประโยชนอยางมากโดยใบบัวบกมีคุณคาทางอาหาร 
มีวิตามินเอสูงมาก ชวยบำรุงสายตา และมีสารแคลเซ่ียมมาก อีกท้ัง 
ยังมีวิตามินบี 1 สูงกวาผักหลายๆ ชนิด
 
ตะไคร (Lemongrass) มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา Cymbopogon 
citratus (DC.) มีสรรพคุณทางยา เชน บำรุงธาตุ แกโรคทางเดิน 
ปสสาวะ ขับลมในลำไสทำใหเจริญอาหาร แกโรคหืด แกอหิวาตกโรค 
บำรุงสมอง ชวยใหสมาธิดี

จากจุดเร่ิมตนของการคนพบทางการแพทยกอนหนาน้ีท่ีวา บัวบก 
และตะไครเปนพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ปองกันการเกิดโรคมะเร็ง 
ลำไสใหญ แตยังขาดขอมูลท่ีชัดเจนถึงคุณคาทางการแพทยและ 
ปริมาณท่ีเหมาะสมในการบริโภค ทาง ศ.ดร.อุษณีย วินิจเขตคำนวณ 
หัวหนาทีมวิจัย จึงไดเร่ิมตนในการเตรียมสารสกัดจากบัวบก-ตะไคร 
และแยกสวนสารสกัด จากน้ันจึงไดนำสารสกัดท่ีไดไปทดสอบการ 
ออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชท้ัง 2 ชนิดตอการเกิด   
มะเร็งลำไสใหญในหนูขาวท่ีถูกกระตุนใหเปนมะเร็งลำไสใหญ พบวา 
“สารสกัด จากบัวบกและตะไคร ทำใหจำนวนเซลลกอมะเร็งลดลง
60-65% โดยเซลลมีขนาดเล็กกวาและยังไมเกิดการลุกลาม” ซ่ึง 
สิ ่งที ่ทีมวิจัยสามารถยืนยันไดเพราะพบวาในสารสกัดบัวบกนั้นมี   
กรดอะเซียติก (Asiatic acid) ท่ีสามารถออกฤทธ์ิในการตานมะเร็งได 
และในสวนสารสกัดจากตะไคร พบวามีซิทรอล (Citral) ท่ีมีฤทธ์ิ 
หยุดวงจรการแบงตัวของเซลลมะเร็งลำไสใหญ
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นอกจากน้ีทีมผูวิจัย ยังสามารถสกัดสารท้ัง 2 ชนิดใหอยูในรูปท่ีเปน 
สารสกัดท่ีไดมาตรฐาน โดยใชเทคนิค HPLC (HIigh Performance 
Liquid Chromatography) Fingerprint ในการกำหนดและควบคุม 
สารที่สกัดใหมีปริมาณความเขมขนท่ีแนนอน ปลอดภัยและ 
ไดมาตรฐานทุกคร้ัง โดยไมขึ้นอยูกับฤดูกาลท่ีเก็บเก่ียวบัวบกและ 
ตะไครท่ีจะมาเปนวัตถุดบในการผลิต 

ซ่ึงจากกระแสความตองการผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ มีแนวโนม 
ขยายตัวสูงเพ่ิมย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวง 10 ปท่ีผานมา 
กระแสสังคมท้ังตลาดภายในและภายนอกประเทศตางใหการยอมรับแ
ละสนใจสมุนไพรธรรมชาติ กอใหเกิดกระแสความนิยมของผูบริโภค 
ที่หันกลับไปใชผลิตภัณฑธรรมชาติแทนสารเคมีกันมากข้ึน ทางทีม 
ผูวิจัยจึงไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่เตรียมจากบัวบกและตะไครใน 
รูปแบบชาสำเร็จรูปและแคปซูลสำเร็จรูป ซ่ึงในรูปแบบท้ัง 2 ชนิดน้ี 
เปนท่ีตองการของผูบริโภคเปนอยางมาก อีกท้ังยังไดจดอนุสิทธิบัตร 
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากบัวบกท่ีมีฤทธ์ิในการยับย้ัง และ 
ทำลายเซลลท่ีมีการเจริญเติบโตผิดปกติ และการเตรียมสารสกัดจาก 
บัวบกท่ีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการ 
ที่จะเผยแพรเทคโนโลยีน้ีสูภาคเอกชนท่ีสนใจตอไป

§Ò¹ÇÔ Ñ̈Âà ‹́¹¢Í§ RBD
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รูปตนบัวบกและตนตะไคร

ตัวอยางผลิตภัณฑชาตะไครและชาใบบัวบก



โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑจากบัวบก/ตะไคร ท่ีมีฤทธ์ิตานมะเร็ง

ศ.ดร.อุษณีย วินิจเขตคำนวณ 
ภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หัวหนาผูวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการสมองไหลกลับ 
เปนจำนวนเงิน 4,168,960 บาท เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2549 
มีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 ป 8 เดือน 
ผลงานของโครงการน้ีไดยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 2 รายการคือ
1. อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ 
“กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากบัวบกท่ีมีฤทธ์ิในการยับย้ัง
และทำลายเซลลท่ีมีการเจริญผิดปกติ” 
คำขอเลขท่ี  0803000496
2. อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ 
“กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากบัวบกท่ีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ” 
คำขอเลขท่ี 0803000497
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ทายสุด ศ.ดร.อุษณีย วินิจเขตคำนวณ หัวหนาทีมวิจัยไดกลาววา 

“สารสกัดจากบัวบกและตะไครที ่พัฒนาขึ้นมีความปลอดภัยตอการ 
นำไปใช เน่ืองจากไมมีอันตรายตอดีเอนเอ (non-mutagenicity) 
โดยจากการทดสอบเอมสพบวา สารสกัดบัวบกและสารสกัดจากตะไคร 
ท่ีความเขมขน 0.1 ถึง 100 มิลลิกรัม ไมสามารถเหน่ียวนำให 
ดีเอนเอของแบคทีเรีย Salmonella typhimurium เสียหาย หนูขาว 
ท่ีไดรับสารสกัดท้ังสองชนิดในรูป microcomplex encapsulation 
ท่ีความเขมขน 1.0 ถึง 10.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม น้ำหนัก ตัวทุกๆ วัน 
ตอเนื่องกันเปนเวลา 35 สัปดาห ไมพบความผิดปกติใดๆ ตออวัยวะ 
สำคัญ ไดแก ตับ ไต ลำไส ลำไสใหญ และไมสามารถเหน่ียวนำ 
ใหเกิดโรคมะเร็งลำไสใหญ”

ศ.ดร.อุษณีย วินิจเขตคำนวณ หัวหนาทีมวิจัย

§Ò¹ÇÔ Ñ̈Âà ‹́¹¢Í§ RBD
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