
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
 
นโยบายสถาบัน 
         สถาบันฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน หรือ “เครื่องกําเนิดแสงสยาม” 
เพ่ือสามารถดําเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้บริการแสงซินโครตรอนแก่นักวิจัยได้ตลอด 24 
ชั่วโมง   และ 7 วันต่อสัปดาห์   และยังคงพัฒนาศักยภาพการทํางานของเครื่องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ปัจจุบัน
ห้องปฏิบัติการแสงสยามมีระบบลําเลียงแสง 7 ระบบ ซึ่งมีการติดตั้งสถานีทดลอง 11 สถานี ทั้งท่ีเปิดให้บริการ
แล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบใช้งาน และท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพ่ือให้พร้อมต่อการขยายฐานการให้บริการสู่
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมไทย ได้หลากหลายสาขาและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นไป 
          ด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการจัดการอบรมสัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมุ่งหวังที่จะเสริมศักยภาพของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน 
และสร้างกลุ่มผู้ใช้บริการรายใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นสถาบันฯ ยังส่งเสริมการประชุมกลุ่มผู้ใช้บริการแสง
ซินโครตรอนในเทคนิคด้านต่าง ๆ เพ่ือร่วมในการเสนอทิศทางการพัฒนา “เครื่องกําเนิดแสงสยาม” ให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้สูงสุด สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง และมุ่งเน้นให้เกิดความ
เข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนของไทย 
          ด้านการพัฒนากําลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับแสง
ซินโครตรอน โดยให้การสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวกับแสงซินโครตรอนในทุกปี เพ่ือสร้างกําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ในอนาคต สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายซินโครตรอนอาเซียน โครงการอบรมครูฟิสิกส์ไทย โครงการ
คัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น เพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสัมผัสงานวิจัยแนวหน้าใน
ประเทศชั้นนํา ทั้งยังเปิดให้นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสง
สยามอย่างใกล้ชิด 
          ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันฯ ทําบันทึกความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอน ชั้น
นําต่างประเทศ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ
แสงซินโครตรอน และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของนักวิจัยในภูมิภาคอาเซียน         

 
 
วิสัยทัศน์  
เป็นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับมากท่ีสุดสําหรับ
ประชาคมอาเซียน 

 



 

พันธกิจ  
1. วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน 
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน 
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน 
 
 แนวความคิดท่ีจะสร้างเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนขึ้นในประเทศไทยนั้นเริ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2536 โดย
สภาวิจัยแห่งชาติได้เล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีอันเป็นฐานสําคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ สภาวิจัยแห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขา
ต่างๆ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการมีเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนในประเทศไทย ประกอบด้วย  

 ศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์ สายคณิต (หัวหน้าโครงการ) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จงอร พีรานนท ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ศรีตระกูล 
 นายขจรศักดิ ์ชัยวัฒน์ 

        โดยคณะทํางานได้เดินทางไปศึกษาความเป็นไปได้ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องกําเนิดแสง
ซินโครตรอน ตลอดจนงานวิจัยด้านแสงซินโครตรอน จากประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน และได้รายงาน
สรุปผลการศึกษา หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือร่างโครงการสร้างเครื่องกําเนิดแสง ซินโครตรอนของ
ประเทศไทยขึ้น 

  ในปี พ.ศ. 2537 คณะทํางานได้สรุปแบบเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนท่ีมีวงกักเก็บอิเล็กตรอนระดับ
พลังงาน 1,000 ถึง 1,300 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ และพิจารณาสถานที่ตั้งที่เหมาะสม จากรายงานผลการศึกษา 
และดูงานรวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จึงได้ข้อ
สรุปว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการสร้างเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนขึ้นเอง 

         ปี พ.ศ. 2538 ขณะที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกําลังจัดทํารายละเอียดโครงการสร้างเครื่อง
กําเนิดแสงซินโครตรอนเพ่ือเสนอต่อรัฐบาล คณะทํางานได้รับแจ้งจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นว่าบริษัทซอร์เทค 
(SORTEC Corporation) ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่เกิดจากการร่วมลงทุนของบริษัทเอกชนญี่ปุ่นทั้งสิ้น 13 
บริษัท ซึ่งได้ร่วมกันสร้างเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน เพ่ือดําเนินการวิจัยและพัฒนาการผลิตไมโครชิพ 
(Microchip) มีความประสงค์จะบริจาคเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้รับประสบการณ์
จากการสร้างเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน และได้รับประโยชนตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว ในขณะนั้นได้มี



สถาบันวิจัยหลายแห่งทั้งภายใน และภายนอกประเทศญี่ปุ่นรวมถึงประเทศไทยแจ้งความจํานงที่จะขอรับบริจาค
เครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนนี้ 

         สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะผู้ประสานงานประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําการศึกษา และประเมินสภาพของเครื่องกําเนิดแสงซิน โครตรอนในการใช้งาน จํานวน 6 ท่าน ดังนี้ 

 ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต          ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ 
 ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์ สายคณิต              กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ 
 ดร. สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ ์                        เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 รองศาสตราจารย์ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 
 รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ มังคละวิรัช 

         คณะผู้ประสานงานได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพ่ือประเมินสภาพของเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนที่บริษัท
ซอร์เทค ตลอดจนได้หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าบํารุงรักษา 
ตลอดจนความร่วมมือในการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือติดตั้ง และดําเนินการ คณะผู้ประสานงานพบว่าเครื่องกําเนิด
แสงซินโครตรอนท้ังระบบยังอยู่ในสภาพการทํางานที่ดีเยี่ยม และสามารถใช้งานได้อีกนาน จึงเห็นควรขอรับบริจาค
เครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนดังกล่าวจากกลุ่มบริษัทซอร์เทค และเนื่องจากเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนเป็น
เครื่องมือวิจัยที่มีขนาดใหญ่ และมีขีดความสามารถสูง ซึ่งอาจจะเกินขีดความสามารถของหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คณะผู้ประสานงานจึงได้ร่าง และนําเสนอ "โครงการแสงสยาม" ต่อ
คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2539 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติจัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่อง
ก าเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ" ให้ดําเนินงานโครงการแสงสยาม โดยให้เป็นหน่วยงานในกํากับของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(ในขณะนั้น) มีระบบการบริหารงานเป็นอิสระจากระบบราชการ 
และดําเนินงานตามภารกิจภายใต้การกําหนดนโยบายของคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิด
แสงซินโครตรอนแห่งชาติ อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งใน 
และต่างประเทศ วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 เพื่อเป็นเครื่องมือวิจัยกลางระดับชาติที่จะใช้ปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อันจะน าไปสู่การสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับสูงของ
ประเทศ 

 เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกลางรองรับการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
สถาบันการศึกษาขั้นสูงท้ังของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 เพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคเอกชนที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 

 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยระดับสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

         สําหรับสถานที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาตินั้น คณะผู้เชี่ยวชาญไทยและ
ต่างประเทศได้ร่วมสํารวจที่ตั้งที่เหมาะสม สามารถรองรับการติดตั้งเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน มีอาคารสถานที ่
และบุคลาการพร้อมที่จะร่วมดําเนินการติดตั้ง รวมทั้งมีโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นที่จะสนับสนุนการดําเนินการอย่าง
เพียงพอ โดยได้เลือกสถานที่ตั้งภายในบริเวณเทคโนธานี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
โดยทางมหาวิทยาลัยยินดีให้ศูนย์ฯใช้พ้ืนที่ของอาคารสุรพัฒน์ 3 และพ้ืนที่รอบอาคารรวมเนื้อท่ีประมาณ 28,270 
ตารางเมตร เป็นสถานที่ตั้งสํานักงาน และก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการแสงสยามสําหรับติดตั้งเครื่องกําเนิดแสง
ซินโครตรอน 

        เนื่องจากเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนท่ีได้รับบริจาคมานั้นเป็นเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนท่ีออกแบบมา
เป็นการเฉพาะสําหรับการประยุกต์ใช้ทางด้าน Lithography โดยให้แสงซินโครตรอน ที่มีความเข้มแสงต่ํา และมี
ช่วงพลังงานแสงจํากัด ทําให้มีขีดความสามารถจํากัดในการประยุกต์ใช้สําหรับงานวิจัยด้านอื่นๆ ดังนั้นเพ่ือให้
เครื่องกําเนิดแสงสยามมีความเข้มแสง ช่วงพลังาน และเทคนิคการวิจัย วิเคราะห์ที่ครอบคลุมการวิจัยได้
หลากหลายสาขา การก่อสร้างเครื่องกําเนิดแสงสยามจึงทําการดัดแปลง และออกแบบส่วนของวงกักเเก็บ
อิเล็กตรอน และส่วนประกอบบางส่วนใหม่ ดังนี้ 

 ขยายขนาดของวงกักเก็บอิเล็กตรอนเพ่ือเพ่ิมส่วนที่เป็นทางตรง (Straight Sections) สําหรับการติดตั้ง
อุปกรณ์แทรก (Insertion Devices) ทั้งประเภทอันดูเลเตอร์ (Undulator) สําหรับเพิ่มความเข้มของแสง
ซินโครตรอน และประเภทวิกเลอร์ (Wiggler) สําหรับเพิ่มพลังงานของแสงซินโครตรอนให้สามารถผลิตรังสี
เอกซ์พลังงานสูง (Hard X-rays) โดยวงกักเก็บอิเล็กตรอนของเครื่องกําเนิดแสงสยาม จะมีช่วงทางตรง 4 
ช่วง สําหรับติดตั้งอุปกรณ์แทรก ได ้4 ชุด 

 เปลี่ยนลักษณะ (Lattice) ของวงกักเก็บอิเล็กตรอนมาเป็นแบบที่เรียกว่า Double Bend Acromat 
(DBA) เพ่ือลดขนาดของลําแสงซินโครตรอน และเพ่ิมความเข้มของแสงซินโครตรอน 

 สร้างท่อสุญญากาศ (Vacuum Chamber) ของวงกักเก็บอิเล็กตรอนใหม่ 
 สร้างระบบลําเลียงอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Beam Transport Line) สําหรับลําเลียงอิเล็กตรอน

จากเครื่องเร่งอนุภาคเข้าสู่วงกักเก็บอิเล็กตรอนใหม่ 
 ออกแบบ และจัดสร้างอุปกรณ์แทรก เพ่ือผลิตแสงซินโครตรอนสําหรับงานวิจัยด้านต่างๆ 
 เปลี่ยนระบบควบคุมเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน ให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 



         สถาบันฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการแสงสยาม เมื่อปี พ.ศ. 2541 และดําเนินการติดตั้ง
เครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน จากนั้นดําเนินการปรับสภาพของเครื่องและเปิดให้บริการแสงซินโครตรอนต่อผู้ใช้
เมื่อพฤศจิกายน 2546 โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

พ.ศ. 2539 
 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ และ 

กลุ่มบริษัท SORTEC Corporation ประเทศญี่ปุ่น  บริจาคเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน 
มูลค่า  8,000 ล้านบาท 

พ.ศ. 2541  ดําเนินการประกอบ และติดตั้งเครื่องกําเนิดแสงสยาม 

พ.ศ. 2542  ประสบความสําเร็จในการเก็บกักอิเล็กตรอนใน Storage Ringได้เป็นครั้งแรก 

พ.ศ. 2545  ติดตั้งระบบลําเลียงแสง พร้อมสถานีทดลองแรก สําหรับเทคนิคโฟโตอิมิชชัน แล้วเสร็จ 

พ.ศ. 2546  เริ่มเปิดให้บริการแสงซินโครตรอน 

พ.ศ. 2548 
 พัฒนาศักยภาพวงกักเก็บให้กักเก็บอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงขึ้น จาก 1,000 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ 

เป็น 1,200ล้านอิเล็กตรอนโวลท์  และติดตั้งระบบลําเลียงแสง พร้อมสถานีทดลองสําหรับเทคนิค
การดูดกลืนรังสีเอกซ์ 

พ.ศ. 2549 
 ติดตั้งระบบลําเลียงแสง พร้อมสถานีทดลองสําหรับการผลิตชิ้นส่วนขนาดจิ๋ว และ ก่อสร้างอาคาร

ปฏิบัติการรวมและระบบสาธารณูปโภค 

พ.ศ. 2550 
 ทดสอบ Wavelength Shifter (WLS) และระบบหล่อเย็นด้วยฮีเลียมเหลว และ จัดสร้างระบบ

ลําเลียงแสง พร้อมสถานีทดลองสําหรับเทคนิค PX และ PEEM 

พ.ศ. 2551 
 ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 19 

กันยายน 2551 

พ.ศ. 2552 

 ออกแบบและติดตั้งระบบลําเลียงแสง และสถานีทดลองในเทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์  (Small 
Angle X-ray Scattering, SAXS) 

 ออกแบบและติดตั้งระบบลําเลียงแสงสําหรับเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี(IR 
spectromicroscopy) 

 ออกแบบสถานร่วมวิจัย มทส. -นาโนเทค เพ่ือการใช้แสงซินโครตรอน (SUT-NANOTEC-SLRI 
Beamline)  

 ติดตั้งและทดสอบส่วนที่เป็นกล้องจุลทรรศน์ของระบบลําเลียงแสงสําหรับเทคนิคโฟโตอิมิชชัน
อิเล็กตรอนไมโครสโคปี  (Photoemission electron microscopy, PEEM) 

 



 ในปีงบประมาณ 2552 สถาบันได้ให้บริการแสงซินโครตรอนในย่านรังสีอัลตราไวโอเลต ถึงย่านรังสีเอกซ์
พลังงานต่ํา (Soft X-rays) สําหรับห้องปฏิบัติการแสงสยาม โดยมีระบบลําเลียงแสงซินโครตรอน และอุปกรณ์การ
วิเคราะห์ที่ให้บริการทั้งสิ้นจํานวน 4 เทคนิค ได้แก่  

 ระบบล าเลียงแสงส าหรับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy)สําหรับ
งานวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา และอุตสาหกรรม เช่น การ
ตรวจสอบพันธะเคมีสถานะออกซิเดชัน และโครงสร้างโมเลกุล  การวิเคราะห์โครงสร้างของโมเลกุล
สารพิษ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม เช่น การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งมีมากที่จังหวัดสระบุรี หรือใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ของกํามะถันในผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น ยางรถยนต์ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก
ยาง หรือการปรับปรุงคุณสมบัติของเซรามิกส์เพ่ือนําไปใช้งานในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 ระบบล าเลียงแสงส าหรับเทคนิคการประดิษฐ์ชิ้นส่วนขนาดจิ๋วสามมิติด้ายรังสีเอ็กซ์ (Deep  X-ray 
Lithography)สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์สิ่งประดิษฐ์ขนาดจิ๋วแบบสามมิติ ที่มีขนาด
เล็กระดับไมโครเมตร(ขนาดหนึ่งในล้านเมตร) ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ  เช่น ชิ้นส่วนของแขน
กล  มอเตอร์ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ แผ่นระบายความร้อนขนาดจิ๋ว  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คุณภาพสูง  อุปกรณ์จ่ายยาอัตโนมัติแบบฝังในร่างกาย  เครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษาผ่านกล้อง
จุลทรรศน์  เซลล์เชื้อเพลิง  ตัวตรวจวัดปริมาณกายภาพ  เคมี และชีวภาพ ชิ้นส่วนหุ่นยนต์  และ
เครื่องจักรขนาดจิ๋ว เป็นต้น 

 อุปกรณ์การวัดและวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของโมเลกุลขนาดใหญ่ (Macromolecular 
Crystallography) สําหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  และวิทยาศาสตร์การแพทย์  เช่น 
การศึกษาโครงสร้างโปรตีน โมเลกุลของเชื้อโรค เป็นต้น 

 อุปกรณ์การวัดและวิเคราะห์ด้วยรังสีอินฟราเรด (Infrared  Microspectroscopy)  ซึ่งเป็นเทคนิค
มาตรฐานสําหรับการจําแนกชนิดของโครงสร้าง และพันธะเคมีของโมเลกุลของสารที่มีประสิทธิภาพโดย
สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีขนาดเล็กระดับจุลภาค อีกท้ังยังสามารถเลือกตําแหน่ง หรือบริเวณท่ีต้องการ
วิเคราะห์ได ้เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเอนไซม์ของข้าวก่อนและหลังการปรับปรุงคุณสมบัติให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น  การตรวจสอบปริมาณ และชนิดของสารเคมีท่ีมีอยู่ในเมล็ดธัญพืช  การศึกษาการดูด
ซึม และการกระจายของสารต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในเส้นผม สําหรับการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์  การตรวจสอบเซลล์ต้นกําเนิด  การตรวจสอบเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ  เป็นต้น 

 

ที่มา http://www.slri.or.th/th/ 


