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scanning SPR system)” ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
KRID# 040903001  มีนาคม 2550 

 บุญส่ง สุตะพันธ์ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ และ สถาพร จันทร์หอม 
(1) ต้นแบบระดับเชิงพาณิชย์ “เครื่องวัดความหนาแบบไม่สัมผัสส าหรับการควบคุม

คุณภาพการผลิตเลนส์ (Non-contacted thickness meter for lenses 
manufacturing quality control)” ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ  KRID# 044907161  สิงหาคม 2548 

 บุญส่ง สุตะพันธ์ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ และ สถาพร จันทร์หอม 
 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(9) อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ สถาพร จันทร์หอม และ บุญส่ง สุตะพันธ์* 
“สัญญาอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเครื่องวัดความหนาแบบไม่สัมผัส
ส าหรับการควบคุมคุณภาพการผลิตเลนส์ส าหรับใช้ภายในสถานประกอบการ” บริษัท 
ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่สัญญา BTT 065/2553 ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   

(8) อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ สถาพร จันทร์หอม และ บุญส่ง สุตะพันธ์*, 
“สัญญาจ้างสร้างและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เครื่องวัดความหนาแบบไม่สัมผัสส าหรับ



เลนส์แว่นตา”, บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน), เลขที่สัญญา TTD 
017/2548 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

(7) รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ และ บุญส่ง สุตะพันธ์*, “โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเชิง
พาณิชย์เครื่องวัดคลอรีนในน  า,” บริษัท บางกอกไฮแล็ป จ ากัด, เลขที่สัญญา TTD 
007/2548 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   

(6) อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ สถาพร จันทร์หอม และ บุญส่ง สุตะพันธ์*, 
“สัญญาอนุญาตให้สิทธิใช้ตามอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เครื่องอ่านค่าสีส าหรับวัดความ
เข้มข้นของสารเคมี”, บริษัท บางกอกไฮแล็ป จ ากัด เลขที่สัญญา TTD 002/2548 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

(5) อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ สถาพร จันทร์หอม และ บุญส่ง สุตะพันธ์*, 
“สัญญาอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเครื่องวัดความหนาแบบไม่สัมผัส
ส าหรับเลนส์และวัตถุอ่ืนๆ”, ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนอร์ทเทริ์นดูบอร์ด, เลขที่สัญญา BID 
027/2547 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   

(4) รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ และ บุญส่ง สุตะพันธ์*, “สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องวัดคลอรีนในน  า”, บริษัท บางกอกไฮแล็ป จ ากัด, 
เลขที่สัญญา BID 007/2547 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

(3) บุญส่ง สุตะพันธ์ รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว และ สถาพร จันทร์หอม*, 
“บันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเครื่องวัดคลอรีน”, บริษัท บางกอก
ไฮแล็ป จ ากัด, เลขที่สัญญา BID 013/2546 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ   

(2) รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ และ บุญส่ง สุตะพันธ์*, “ชุดการทดลองการสื่อสารข้อมูลผ่าน
เส้นใยน าแสง”, บริษัท ออล คาร์โก แทรฟฟิค จ ากัด, เลขที่สัญญา BID 023/2544 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   

(1) นิศาพร เกียรติไพศาลโสภณ คุณัชย์ ไชยถาวร บุญส่ง สุตะพันธ์* และ อาโมทย์ 
สมบูรณ์แก้ว, “เทคนิคการสร้างภาพฮอโลแกรมบนแผ่นทองค าบริสุทธิ์ส าหรับท าเป็น
เครื่องประดับ”, บริษัท Greatest Gold & Refinery Co. Ltd., เลขที่สัญญา IND 
003/2544 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

 
โครงการวิจัยและแหล่งทุน 

 หัวหน้าโครงการ "หัวโพรบเส้นใยน าแสงคอนโฟคอลชนิดผนวกรวมเซนเซอร์ระบุต าแหน่ง
จุดวัด" ทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สัญญาเลขท่ี ก 11/2556 ระยะเวลา 1 ปี/2556-2557 

 นักวิจัยร่วมโครงการ “การพัฒนาตัวตรวจจับเชิงแสงนาโนเพื่อประยุกต์ใช้ด้านการตรวจ
สารพันธุกรรม” 1.5 ปี 2556-2557 โปรแกรมวิจัยเซนเซอร์และระบบอัฉริยะ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รหัสโครงการ P-12-02245 

 หัวหน้าโครงการ “ไมโครฟลูอิดิกชิพส าหรับใช้ตรวจจ าแนกไส้เดือนฝอย” 1 ปี 2555-
2556 โปรแกรมวิจัยเซนเซอร์และระบบอัฉริยะ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ รหัสโครงการ P-12-01242 



 นักวิจัยร่วมโครงการ “เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพส าหรับการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจ
วินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ของทารกในครรภ์” 2 ปี 2555-2556 โปรแกรมวิจัย Hospital 
Practice & Medical Device คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รหัสโครงการ P-11-00819 

 หัวหน้าโครงการ “เครื่องมือวัดสเปกตรัมแสงส าหรับนาโนพลาสโมนิกส์และการ
ประยุกต์ใช้งานทางชีวภาพ” 1 ปี/ปีงบประมาณ 2554-2555 ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รหัสโครงการ P-11-00364 R54  

 หัวหน้าโครงการ “ไบโอเซนเซอร์อาร์เรย์ส าหรับตรวจวัดสารที่ต้องการวิเคราะห์ที่มีขนาด
ใหญ่:  
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมเซนเซอร์ชิพ” 0.5 ปี/ปีงบประมาณ 2554 Director 
Initiatives (DI)  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รหัสโครงการ P-11-00113 

 นักวิจัยร่วมโครงการ  “การพัฒนาไบโอชิพดีเอ็นเออาร์เรย์ส าหรับเทคนิคเอสพีอาร์และ
การขยายสัญญาณด้วยอนุภาคนาโนของทอง” 1.5 ปี/ปีงบประมาณ 2554-2555 
โปรแกรมอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ รหัสโครงการ P-10-10958, 1 มีนาคม 2554 

 นักวิจัยร่วมโครงการ  “การตรวจวิเคราะห์ไวรัสในกุ้งหลายชนิดพร้อมกันโดยไบโอ
เซ็นเซอร์อาร์เรย์แบบที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างจ านวนมากในเวลาที่รวดเร็ว” 2 ปี/
ปีงบประมาณ 2553-2554 โปรแกรมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รหัสโครงการ P-09-00020, 1 ธันวาคม 2552  

 นักวิจัยร่วมโครงการ “การออกแบบและพัฒนา Diffractive Optical Element (DOE) 
บนแผ่นเซนเซอร์ ส าหรับเครื่องเอสพีอาร์แบบภาพ” 2 ปี/ปีงบประมาณ 2553-2554  
โปรแกรมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

 หัวหน้าโครงการ “ไบโอเซนเซอร์โดยใช้เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอน” ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี/ปีงบประมาณ 2549-2551 โปรแกรมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 นักวิจัยร่วมโครงการ  “ไบโอเซนเซอร์โดยใช้เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอน: การเตรียมพื นผิว
เซนเซอร์” ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี/ปีงบประมาณ 2549-2551 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  

 หัวหน้าโครงการ “เทคโนโลยีโฟโตนิกส์” ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี/ปีงบประมาณ 2546-
2548 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 หัวหน้าโครงการ “เทคโนโลยีการตรวจวัดเชิงแสงส าหรับประยุกต์ใช้ในการเกษตร 
สิ่งแวดล้อมและการแพทย์” ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี/ปีงบประมาณ 2544-2545 ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 
รางวัลและผลงานวิจัยที่ส าคัญ 



 บทความดีเด่นสาขาโฟโตนิกส์   “การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เอสพีอาร์หลายช่องวัด    โดย
เทคนิคการวัดความยาวคลื่น  เรโซแนนท”์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าแห่ง
ประเทศไทย ครั งที่ 33 (EECON 33)  ปี 2553  

 พัฒนาต้นแบบภาคสนามเครื่องเอสพีอาร์แบบภาพ (SPR imager) ส าหรับใช้ศึกษาการเข้า
คู่กันของโมเลกุลสารชีวภาพและใช้เป็นไบโอเซนเซอร์  ปัจจุบันติดตั งและใช้งานที่คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 2 เครื่อง  นักวิจัยกลุ่มอ่ืนผู้ใช้เครื่องมือนี ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน peer-reviewed 
journals แล้วจ านวน 6 เรื่อง และเครื่องมือนี เป็นเครื่องมือหลักในการท าวิจัยของ
นักศึกษาปริญญาโท-เอกในสาขา Biosensors/Sensor surfaces/Biomolecular 
interaction analysis จ านวน 11 คน โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 6 คน  

 พัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์เครื่องวัดความหนาเลนส์แว่นตาแบบไม่สัมผัสโดยใช้เทคนิค
คอนโฟคอลไมครอสโคปี ส าหรับใช้ในควบคุมคุณภาพการผลิตเลนส์แว่นตาส าหรับ
ผู้ประกอบการไทย  เครื่องมือนี ได้รับการติดตั งและใช้ในการควบคุมคุณภาพในสารการ
ผลิตของบริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 3 เครื่อง ตั งแต่ปี 2549 
และใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้ซื อ
สิทธิเพ่ือการผลิตในเชิงพาณิชย์ (Licensing) เพ่ือผลิตใช้งานส าหรับบริษัทและบริษัทใน
เครือ 

 พัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์เครื่องโฟโตมิเตอร์และเครื่องอ่านสี และได้ให้สิทธิเพ่ือการผลิต
เชิงพาณิชย์กับ บริษัท บางกอกไฮแล็ป จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางและเล็ก (SME) ที่
สนใจการพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นฐาน
ในการพัฒนาชุดทดสอบชนิดต่างๆ ร่วมกับนักวิชาการหรือนักวิจัยในสาขาเคมีวิเคราะห ์
รวมทั งการรับผลิตให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ  


