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ด้วย สวทช. เป็นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่สร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน 

และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ และถ่ายทอดให้มีผู้นำาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตามพันธกิจหลักของ

องค์กร โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และนำาไปต่อยอดธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้าง

โอกาสใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงอันจะนำาไปสู่การเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนการมุ่งผลักดันให้ประเทศไทย

แข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก

จุดมุ่งหมายหนึ่งของ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นั้น ต้องการให้ภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากผล

งานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และนำาไปต่อยอดธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ

เทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง อันจะนำาไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงการกระตุ้น

เศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนการมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก ด้วย

การนำาความสามารถอันเหนือชั้นเหล่านี้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถดำาเนินงาน

ได้ดีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

หนังสือ NSTDA for Commercialization 2012 เล่มนี้ เป็นการนำารวบรวมเสนอเทคโนโลยีเด่นและเทคโนโลยีที่น่าสนใจของ สวทช. 

ที่น่าสนใจต่อนักลงทุน นักอุตสาหกรรม เพื่อนำาไปลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงศักยภาพของผล

งานวิจัยของไทยที่สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งสามารถทำาเงินและคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนไปพร้อมกัน
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จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะรักษาสิว Q ACNES พัฒนาข้ึนโดยใช้เทคโนโลยีการป่ันเส้นใยไฟฟ้าสถิต 
(Electrospinning) ในการผลิตเส้นใย 3 ชั้น คือเส้นใยสีเนื้อ ช่วยให้แผ่นแปะกลมกลืนกับสี
ผิว เส้นใยกักเก็บสารสกัดจากเปลือกมังคุด ที่ช่วยในการรักษาสิวและลดอาการอักเสบของ
สิว และชั้นเส้นใยกาวทำาให้แผ่นแปะมีเส้นใยที่มีความบางแนบติดกับผิวหนังได้สนิท  ด้วย
เส้นใยที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรทำาให้แผ่นแปะมีพื้นที่ผิวในการปลดปล่อยสารสำาคัญ
สูง ที่ทำาให้สารสำาคัญถูกปลดปล่อยในทันทีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ และมีประสิทธิภาพยาวนาน
กว่า 8 ชั่วโมง รวมทั้งยังสามารถระบายอากาศได้ดี เหล่านี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำาคัญของ 
ผลิตภัณฑ์ Q ACNES เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีจำาหน่ายทั่วไป

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
 l Q ACNES ขึ้นรูปจากเส้นใยทั้งแผ่น จึงมีพื้นที่ผิวในการปลดปล่อยสารสำาคัญ
  ที่มีฤทธิ์ในการรักษาสิวมาก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์แผ่นแปะทั่วไป รวมทั้งยังทำาให้ 
  การปลดปล่อยของสารสำาคัญเป็นไปอย่างรวดเร็ว Q ACNES จึงสามารถรักษาสิว 
  และลดการอักเสบอย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก
 l  Q ACNES ช่วยลดการสัมผัสของสิวกับสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก จึงทำาให้สิวหายได้
   เร็วยิ่งขึ้น
 l  มีรูพรุนระบายอากาศที่สม่ำาเสมอ จึงไม่ทำาให้เกิดการอับชื้น
 l  ใช้สารสำาคัญธรรมชาติจากเปลือกมังคุด จึงรักษาสิวอย่างมีประสิทธิภาพ และอ่อนโยน

Q ACNES 
(แผ่นแปะรักษาสิว)

การประยุกต์ ใช้งาน 
 l  ใช้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดสิว
 l  ใช้ลดอาการอักเสบของสิว  
 l  ใช้บดบังรอยแดงของสิว
 l  ใช้ลดการสัมผัสของสิวกับสิ่งแวดล้อม และเครื่องสำาอาง

กลุ่มลูกค้า / ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาสิวอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยรุ่นและ
วัยทำางาน

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
 l  บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำาอาง หรือเวชสำาอาง
 l  คลินิกทางด้านความงาม
 l  โรงพยาบาลทางด้านความงาม

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา 
ยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้ว

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับ Field Prototype และผ่านการทดสอบ
ทางคลีนิค (Clinical Test) แล้ว

ภาพรวมตลาด
จากการวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์รักษาสิว ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
พบว่าตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ. 2550 มีมูลค่า
ประมาณ 100 ล้านบาท  ปี พ.ศ. 2552 สูงขึ้นเป็น 300 ล้านบาท 
และในปัจจุบันพบว่าตลาดของผลิตภัณฑ์รักษาสิวมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
ถึง 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องทุกปีอย่าง
น้อย 8-10%

แม้ว่าผลิตภัณฑ์แผ่นแปะยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเพียงแค่ 2% คิดเป็นมูลค่าเพียง 20 ล้านบาท แต่การ
สำารวจตลาดในเบื้องต้นพบว่า มีเพียง 10% ของกลุ่มผู้ใช้ ที่ให้การ
ยอมรับในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด นั่นหมายความว่ายังมีส่วน
แบ่งอีก 90% ของกลุ่มผู้ใช้ ที่รอนักลงทุนหรือผู้สนใจผลิตแผ่นแปะ
รักษาสิว ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสิวสูง มาถือครองส่วนแบ่ง
ทางการตลาดนี้ร่วมกัน
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จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
จุดเด่นของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง

 คุณสมบัติ 
ชนิดตัวเร่งปฏิกิริยา

ของเหลว Eco-Catal

1. วัตถุดิบ สารเคมี เปลือกไข่

2. การนำาตัวเร่งปฏิกิริยา   
กลับมาใช้ใหม่ 

ไม่สามารถนำาตัวเร่ง
ปฏิกิริยากลับมาใช้ในการ
ผลิตไบโอดีเซลใหม่ได้ 

สามารถนำาตัวเร่งปฏิกิริยา
กลับมาใช้ในการผลิตไบโอ
ดีเซลใหม่ได้ 

3. คุณภาพกลีเซอรอล ความบริสุทธิ์ต่ำา ความบริสุทธิ์สูง

4. น้ำาเสียจากกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล 

เกิดน้ำาเสียจากกระบวนการ
ผลิตน้ำามันไบโอดีเซล 4 ลิตร 
จากการผลิตไบโอดีเซล 1 
ลิตร  

ไม่เกิดน้ำาเสียจาก
กระบวนการผลิตน้ำามัน
ไบโอดีเซล 

Eco-Catal

ตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซล

จากเปลือกไข่

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
เป็นของแข็งสีขาวและพื้นผิวมีสมบัติเป็นเบสสูง ซึ่งเหมาะสมต่อการเร่งปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอริฟิเคชันในการผลิตไบโอดีเซลได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง ทำามาจากวัสดุธรรมชาติซึ่ง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ ใช้งาน 
สามารถใช้ Eco-Catal แทนตัวเร่งปฏิกิริยาของเหลวที่ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลใน
ปัจจุบัน (แบบ batch) โดยไม่จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนสภาวะในการทำาปฏิกิริยาเพิ่มเติมได้  

กลุ่มลูกค้า / ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย 
บริษัทจำาหน่ายตัวเร่งปฏิกิริยา หรือ โรงงานผลิตไบโอดีเซลที่พร้อม
รับเทคโนโลยีใหม่

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
	 l บริษัทที่มีกิจการโรงฟักไก่ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการฝังกลบ
  เปลือกไข่เหลือทิ้งเป็นการเพิ่มมูลค่าเปลือกไข่เหลือทิ้งมาใช้
  สำาหรับผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา 
	 l บริษัทผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา 
	 l โรงงานผลิตไบโอดีเซลที่ต้องการตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีราคา
  ถูกกว่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและยังช่วยลดปัญหาน้ำาเสียที่
  เกิดขึ้นในระบบการผลิตได้ 

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตรท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีน้ีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การ
ผลิตและรักษาตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตภัณฑ์ (เลขคำาขอ 1001001298) 
และกระบวนการผลิตไบโอดีเซลท่ีจะนำาตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งไปใช้
งาน (เลขคำาขอ 1101001062) 

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อยู่ในระหว่างการพัฒนาข้ึนรูปตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็ง เพ่ือให้สะดวก
ในการใช้งานได้หลากหลายระบบ รวมถึงพัฒนาเติมสารปรุงแต่ง
เพื่อให้ตัวเร่งปฏิกิริยามีเสถียรภาพและความว่องไวเพิ่มมากขึ้น 

ภาพรวมตลาด 
ในปัจจุบันการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งสำาหรับการผลิตไบโอดีเซล
ยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น แต่มีแนวโน้มท่ีจะนำาไปปรับใช้กับภาคอุตสาหกรรม
ได้จริง โดยโรงงานผลิตไบโอดีเซลได้ให้ความสนใจในการทดลองใช้  
ตลอดจนวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากข้อดีของตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งที่สามารถใช้งานซ้ำาได้
หลายคร้ัง ไม่กัดกร่อนถังปฏิกรณ์ และช่วยลดปัญหาน้ำาเสียในกระบวน
การผลิตได้ นอกจากนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งจากเปลือกไข่ ยัง
สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านต้นทุนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นที่มีการใช้ตัว
เร่งปฏิกิริยาของแข็งในปริมาณไม่มาก ไปสู่ช่วงที่มีการใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาของแข็งในปริมาณมากได้

การเปรียบเทียบภาพรวมกระบวนการผลิตไบโอดีเซลระหว่าง การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของเหลวและของแข็ง 
1. กระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของเหลว
   (ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ : Homogeneous catalyst)

2. กระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็ง (Eco-Catal)
   (ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ : Heterogeneous catalyst) 
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จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
F4-KIT สร้างขึ้นด้วยการบูรณาการประสาน 3 เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ได้แก่ ไมโครแฟบ
บริเคชั่นเพื่อสร้างแผ่นช่องทางเดินของไหลสำาหรับดักจับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไมโครสโคบแบบพกพาเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล และระบบ
วินิจฉัยทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสื่อสาร การวินิจฉัย และการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ทำาให้ F4-KIT เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์
ได้หลากหลาย และด้วยขนาดที่เล็กทำาให้สามารถนำาไปใช้งานได้ทุกพื้นที่ จากคุณสมบัติ
เหล่านี้ทำาให้ F4-KIT มีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับวิธีการตรวจและวินิจฉัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ดังนั้น F4-KIT จะเป็นตัวช่วยที่ทำาให้การตรวจวินิจฉัยไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
F4-KIT เป็นชุดตรวจท่ีใช้สำาหรับการตรวจจับส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย
ตาเปล่า เช่น พยาธิ เช้ือรา หรือศัตรูพืชกักกันในพรรณไม้น้ำาเพ่ือการส่งออก สร้างและพัฒนา
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. โดย F4-KIT 
เปรียบเสมือน ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยแบบพกพาได้ โดยมีส่วนคัดกรอง จัดระเบียบ กักเก็บ 
ตัวอย่างส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไว้ในตำาแหน่งท่ีกำาหนดบน
แผ่นชิพเพ่ือให้ง่ายต่อการบันทึกภาพ และเพ่ิมศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย F4-KIT สามารถ
ใช้ได้ท้ังเกษตรกรท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีเก็บตัวอย่าง เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจตามสถานท่ีต่างๆ เจ้า
หน้าท่ีห้องปฏิบัติการ รวมท้ังใช้กับการเรียนการสอนในด้านท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่จำาเป็นต้องมี
ห้องปฏิบัติการ ช่วยให้ทุกฝ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้อย่างมาก 

Fast Fluidic Fix Focus KIT “F4-KIT”  
เครื่องตรวจจับจุลชีพด้วยแผ่นช่องทางเดินของไหล

ขนาดไมครอนพร้อมระบบวินิจฉัยทางไกล

การประยุกต์ ใช้งาน 

• ใช้ตรวจสอบวินิจฉัยหรือเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำาออกมาวินิจฉัยหรือ
 บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน โดยระบบสามารถเรียกดูข้อมูลผ่าน 
 ทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 โดยสามารถแสดงผลผ่านทางแผนที่ของ Google
• F4-KIT เป็นเทคโนโลยีฐานที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้งานในด้าน 
 อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ด้านอาหาร การเกษตร ปศุสัตว์  
 การแพทย์และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health care) โดย 
 สามารถออกแบบแผ่นช่องทางเดินของไหลให้เหมาะสมกับการ
 นำาไปใช้งาน

กลุ่มลูกค้า / ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
• กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ส่งออกพรรณไม้น้ำาและสินค้าการเกษตร 
• กรมวิชาการเกษตรและด่านตรวจสินค้าการเกษตร
• ผู้ศึกษาและทำาวิจัย ด้านจุลชีววิทยาและด้านท่ีเก่ียวข้อง ในสถาบัน
 วิจัยและมหาวิทยาลัย
• ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางด้านการแพทย์ในคลินิกและโรงพยาบาล
• ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางด้านการเกษตรเกี่ยวกับโรคพืชและ 
 พยาธิวิทยา
• กลุ่มผู้วิจัยและผลิตยาต่างๆ เช่น ยากำาจัดศัตรูพืช ยากำาจัดปรสิต
 ต่างๆ
• กลุ่มผู้ส่งออกและนำาเข้าเมล็ดพันธุ์พืชและพืชมีชีวิตเพื่อการปลูก 
 ต่อ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจและกรมวิชาการเกษตร
• กลุ่มผู้ค้าด้านอาหารสด อาหารแปรรูปและอาหารแช่แข็ง
• กลุ่มธุรกิจ Health care

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
• บริษัทผู้ประกอบการด้านชุดตรวจวิเคราะห์และอุปกรณ์ด้าน 
 การเกษตรและการแพทย์
• ผู้ลงทุนและนักธุรกิจที่สนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่  มีความท้าทาย 
 และมีวิสัยทัศน์เห็นช่องทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก 
 ประเทศ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอยื่นจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับการผลิตและการ
ประยุกต์ใช้งานตัวอย่าง เลขที่คำาขอรับสิทธิบัตร 1201003760 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีมวิจัยได้ทำาการพัฒนา F4-KIT ชุดติดกับจับตรวจเพื่อใช้สำาหรับ
การตรวจจับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
เปล่าพร้อมระบบวินิจฉัยทางไกล โดยชุดตรวจสามารถนำาไปใช้งาน
ภาคสนาม ใช้งานง่าย มีความถูกต้องแม่นยำา สามารถส่งข้อมูล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมายังผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำาวินิจฉัย โดยผู้
ใช้งาน F4-KIT สามารถสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญตลอดจนวินิจฉัยไป
พร้อมๆ กัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำาไปประยุกต์ใช้งานกับการตรวจ
วินิจฉัยศัตรูพืชกักกันในพรรณไม้น้ำาเพื่อการส่งออก ทดสอบการใช้
งานจริงจากกรมวิชาการเกษตรและผู้ประกอบการพรรณไม้น้ำา

ภาพรวมตลาด
ตัวอย่างหนึ่งของการนำา F4-KIT ไปประยุกต์ใช้งานทางด้านการ
ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชกักกันในพืชมีชีวิตเพื่อการปลูกต่อและการส่ง
ออก เช่น พรรณไม้น้ำา ต้นกล้วยไม้ รวมถึงการนำาเข้า-ส่งออกเมล็ด
พันธุ์พืช ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง โดยการตรวจสอบ การควบคุม
คุณภาพที่ดีจะช่วยเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกได้อย่างต่อ
เนื่อง F4-KIT จึงมีโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจทางด้านการเกษตรที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชกักกันขนาดเล็กที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งทางการตลาด อีก
ทั้งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้งานทางด้านอื่นๆ เช่น ด้านอาหาร 
ปศุสัตว์ การแพทย์และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health care) 
ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และมีมูลค่าสูงมาก ด้วยเทคโนโลยีฐานและ
นวัตกรรมของ F4-KIT จะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตทาง
ด้านต่าง ๆ ซึ่งนำาไปสู่การขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่าง
ประเทศ
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DO-DEE (Dissolve Oxygen -  Decent Effective & Excellent) 

ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำาแบบพกพา 

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง (semi-quantitative) และประหยัด
1.ใช้ง่าย - มีเพียง 2 ขั้นตอนคือหยดและหยด ง่ายกว่าชุดทดสอบท่ัวไปที่มีถึง 15 ขั้นตอน 
2.สะดวก - มีขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวก น่าใช้
3.รวดเรว็ - ใช้เวลาในการทดสอบเพยีง 3 นาท ีเรว็กว่าชดุทดสอบทัว่ไปที่ใช้เวลา 25-30 นาที
4.ถูกต้อง - ประสิทธิภาพเท่าเทียมกับวิธีการดั้งเดิมทุกวิธี
5.ประหยัด - ราคาประมาณ 1,500-2,000 บาท ถูกกว่าชุดทดสอบนำาเข้าที่ราคาประมาณ
6,000-8,000 บาท

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
เมื่อหยดนำ้าที่ต้องการทดสอบลงในส่วนผสมของสารเคมี จะเกิดปฏิกิริยาทำาให้นำ้าเปลี่ยนสี 
ความเข้มของสีนี้เองที่แสดงถึงปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในนำ้า ซึ่งผู้ใช้ต้องนำามา
เทียบกับแผ่นเทียบสีที่แนบมากับคู่มือการใช้

การประยุกต์ ใช้งาน
สามารถนำาไปตรวจวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนที่ละลายในนำ้าได้ทั้งในนำ้าจืดและนำ้าเค็ม ในทุก
สถานที่และทุกเวลา

กลุ่มลูกค้า / ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย 
ประชาชนทั่วไป เกษตรกร นักสิ่งแวดล้อม นักวิจัย โรงงาน
อุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วย
งานราชการที่มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพนำ้า

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
บริษัทจำาหน่ายชุดทดสอบ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่นักลงทุนเพื่อผลิตและจำาหน่ายในเชิง
พาณิชย์ โดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีลักษณะสมบูรณ์ ทั้งทางด้าน
ประสิทธิภาพการใช้งานและรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าใช้

ภาพรวมตลาด
โอกาสทางธุรกิจสำาหรับตลาดชุดทดสอบออกซิเจนละลายนำ้าใน
ประเทศไทย ถือว่ายังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งาน
ค่อนข้างกว้าง และมีความหลากหลายในวัตถุประสงค์การใช้งาน

ปัจจุบันชุดทดสอบที่มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ยังคงต้อง
นำาเข้าจากต่างประเทศ มีข้อจำากัดที่ราคาที่สูงมาก ส่วนชุดทดสอบ
ทีผ่ลติได้ในประเทศนัน้ถงึแม้ราคาถกู แต่กย็งัมข้ีอจำากดัด้านขัน้ตอน
ที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และใช้เวลานาน ดังนั้น DO-DEE จึงเป็นทาง
เลือกใหม่ที่น่าลงทุน สามารถลบข้อจำากัดของชุดทดสอบเดิมๆ ให้
หมดไป
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(DustDETEC) เครื่องวัดและวิเคราะห์

ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
• สามารถตรวจวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองลอยขนาดเล็กในอากาศที่มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางน้อยกว่า  2.5 และ 10 ไมครอน  หรือที่เรียกว่า PM 2.5 และ 10 ไมครอน 
มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทำาให้เกิดการเจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจสูงขึ้น 

• ใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในประเทศเป็นหลัก โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ 
ในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย ชุดคัดแยกฝุ่นละออง PM2.5 และ 10 ไมครอน ชุดให้
ประจุไฟฟ้า ฝุ่นละอองแบบเส้นลวดโคโรนา ชุดดักจับไอออน ลูกถ้วยฟาราเดย์ วงจร
อิเล็กโทรมิเตอร์ ระบบการประมวลผลข้อมูล แหล่งจ่ายไฟแรงสูง ชุดควบคุมอุปกรณ์ 
และระบบควบคุมการไหลของของไหล ระบบการบันทึก และประมวลผลข้อมูล 

• สามารถทำางานได้เทียบเคียงได้กับอุปกรณ์ที่มาจากต่างประเทศและมีขนาดกะทัดรัด 
น้ำาหนักเบา ขนาดเล็ก ทนทาน ช่วยลดการพึ่งพาการนำาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และอุตสาหกรรม ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจ
วัดและศึกษามลพิษทางอากาศ

คุณสมบัติของเครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ 
คุณสมบัติ รายละเอียด

ขนาดฝุ่นละอองลอย เล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมโครเมตร

ช่วงของความเข้มข้นเชิงจำานวน (particles/m3) 109  ถึง 1014 อนุภาค ต่อ ลูกบาศก์เมตร 

ช่วงของความเข้มข้นเชิงมวล 0 ถึง 500 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร (ug/m3)

อัตราการไหล 5 ลิตร ต่อ นาที (lpm)

ความเร็วในการประมวลผล น้อยกว่า 1 วินาที

ชนิดและองค์ประกอบของอนุภาค สามารถวัดอนุภาคได้ทั้งที่เป็นของแข็ง (solid) และของเหลว (liquid)

แหล่งจ่ายกำาลัง 220 VAC 50 Hz และแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร่ีขนาดแรงดัน 12 โวลต์ 0.3 แอมป์

ขนาดของเครื่องมือ ชั่วโมงในการทำางานอย่างน้อย 48 ชั่วโมง หลังจากทำาความสะอาดแล้ว

ขนาด สามารถเคลื่อนที่ง่ายเหมาะสำาหรับงานภาคสนาม มีขนาดเล็ก น้ำาหนักเบา ทนทาน สามารถ

ทำางานในที่มีการสั่นหรือการเคลื่อนที่ได้

กลุ่มลูกค้า / ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
• โรงงานอุตสาหกรรม/ห้องปฏิบัติการที่ต้องควบคุมมลพิษหรือ

ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง
• หน่วยงานกำากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
• องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน 

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
• ผู้ผลิต-จำาหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
• ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เลขที่
คำาขอ 1001000983

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบสำาหรับการผลิตและจำาหน่ายเชิงพาณิชย์

ภาพรวมตลาด
ปัจจบุนัมคีวามต้องการของผู้ใช้แพร่หลายกว้างมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา แต่ในปัจจุบัน
ยังไม่มีผู้ผลิตเครื่องมือวัดฝุ่นที่มีมาตรฐานจำาหน่ายในประเทศ โดย
จะเป็นการนำาเข้าเครื่องมือวัดจากต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งมีราคา
ค่อนข้างสูงและยังไม่สามารถรองรับหรือประกอบการกำาหนด
นโยบายมาตรฐานการปล่อย PM ขึ้นใหม่ ในอนาคตได้ ทำาให้ยัง
ไม่มกีารใช้งานเครือ่งมอืชนดินีอ้ย่างแพร่หลายในประเทศนกั จงึเป็น
โอกาสของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ผลิต-จำาหน่ายเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องที่
มีความสนใจจะทำาเทคโนโลยีไปพัฒนาธุรกิจในประเทศ ซึ่งยังมี
โอกาสที่จะขยายตัวอยู่มากรวมทั้งมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปยังต่าง
ประเทศในอนาคต
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การเร่งกระบวนการหมักน้ำาปลาโดยใช้กล้าเชื้อ
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกนำ้าปลาที่สำาคัญของโลก มูลค่า
การส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การผลิต
นำ้าปลาของไทยยังใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม โดยคลุกเคล้า
ปลากะตักกับเกลือและปล่อยให้เกิดกระบวนการย่อยสลายโปรตีน
ปลาตามธรรมชาติ ทำาให้กระบวนการผลิตใช้ระยะเวลานานถึง
16 - 18 เดือน ซึ่งเป็น อุปสรรคต่อการเจริญเติบโต ของอุตสาหกรรม
นำ้าปลาของประเทศ

สวทช. สนับสนุน คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ศึกษาเทคโนโลยีกล้าเชื้อ เพื่อลดระยะเวลาการหมักนำ้าปลา และ
ได้ผลิตภัณฑ์นำ้าปลาที่ได้มีกลิ่นรสเหมือนนำ้าปลาที่หมักแบบดั้งเดิม  
โดยกล้าเชื้อ 2 สายพันธุ์  ที่ได้จากการคัดเลือกภายในกระบวนการ
หมักนำ้าปลาตามธรรมชาติ 

การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีกล้าเชื้อในระดับ
อุตสาหกรรม 
1. การใช้กล้าเชื้อ จะช่วยลดระยะเวลาการหมักนำ้าปลา ลงเหลือ  
 6-8 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับ การหมักนำ้าปลาแบบดั้งเดิมที่ใช้
 เวลา 16-18 เดือน 
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์นำ้าปลา : นำ้าปลาที่ได้มีปริมาณไนโตเจน 
 รวมมากกว่านำา้ปลาจากการหมกัแบบดัง้เดมิ ไม่มผีลต่อการเพิม่
 ปรมิาณสารไบโอจนีกิเอมนี ไม่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงค่าความ
 เป็นกรด ด่างและเกลือในระบบการหมัก 
3. นำ้าปลาที่ได้มีคุณภาพ ด้านกลิ่นรสที่ดี เป็นที่ยอมรับของ
 ผู้ประกอบการ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มโรงงานผู้ผลิตนำ้าปลา 

ต้นแบบฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนด้วยเลเซอร์

จุดเด่นของเทคโนโลยี
ฟิล์มเจารูขนาดไมครอนด้วยเลเซอร์ (Micro- perforated films) มี
สมบัติยอมให้ก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านได้สูงกว่า
ฟิล์มปกติทั่วไป ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำากัดบางประการของ
ฟิล์มชนิดที่มีสมบัติการสกัดการแพร่ของก๊าซ โดยฟิล์มเจาะรูขนาด
ไมครอนจะมีช่องว่างหรือรูเจาะ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ
เพียง 40 - 50 ไมครอน และมีสมบัติยอมให้ก๊าซผ่านได้สูงกว่า
ฟิล์มพลาสติกทั่วไป ประกอบกับอัตราการผ่านของก๊าซออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำาของฟิล์มจะขึ้นอยู่กับจำานวนและ
ขนาดของรูเจาะที่ออกแบบ หรือกำาหนด ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน
จึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการนำามาใช้ร่วมกับการผลิต
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่สามารถดัดแปลงสภาวะบรรยากาศแบบสมดุล
ภายในภาชนะบรรจุของผลิตผลสุดระหว่างการเก็บรักษา ณ อุณหภูมิต่ำา
เพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงชีวภาพของผลิตผลสด และป้องกันการ
เกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน ทำาให้ผลิตผลยังคงความสดและ
มีคุณภาพทางโภชนาการ ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนด้วยเลเซอร์ที่
พัฒนาสำาหรับผลิตผลสดมีสมบัติการผ่านของก๊าซออกซิเจนสูง อยู่
ในช่วง 3,000 – 25,000 cc/m2.day โดยอัตราการแพร่ผ่านของ

ชุดตรวจสอบกรดบอริกและสารบอแรกซ์
การประยุกต์ ใช้งานเทคโนโลยี 
ชุดตรวจสอบกรดบอริกและสารบอแรกซ์ ใช้สำาหรับตรวจ/วิเคราะห์
ปริมาณกรดบอริกและสารบอแรกซ์ที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
มีขั้นตอนการใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน ให้ผลการทดสอบภายใน
เวลารวดเร็ว (ไม่เกิน 5 นาที) และได้ค่าการทดสอบที่แม่นยำา อีกทั้ง
ชุดตรวจสอบนี้ได้พัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารละลายกรดให้อยู่ใน
รูปของของแข็ง จึงปลอดภัยต่อการใช้งานและเก็บรักษายิ่งขึ้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ผู้ท่ีต้องการตรวจวัดปริมาณการปนเป้ือนของกรดบอริกและสาร
บอแรกซ์ในอาหาร เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร หรือ
ประชาชนที่สนใจ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
บริษัทจำาหน่ายชุดทดสอบ

เทคโนโลยีฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนด้วยเลเซอร์       (Micro- perforated films)
สำาหรับบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักและผลไม้สด

ผักและผลไม้ การเก็บรักษา ชนิดฟิล์ม

มะม่วง
พันธุ์น้ำาดอกไม้ทอง

อุณหภูมิ : 14 ำ C
ขนาดบรรจุ : 300 กรัม
ขนาดถุง : 5 x 7 นิ้ว

ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน
อายุการเก็บรักษา : 30 วัน
การทดสอบควบคุม : ไม่ใส่ถุง
อายุการเก็บรักษา : 15 วัน

มะม่วง
พันธุ์น้ำาดอกไม้ทอง

อุณหภูมิ : 14 ำ C
ขนาดบรรจุ : 300 กรัม
ขนาดถุง : 5 x 7 นิ้ว

ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน
อายุการเก็บรักษา : 30 วัน
การทดสอบควบคุม : ไม่ใส่ถุง
อายุการเก็บรักษา : 15 วัน

ลำาไย อุณหภูมิ : 5 ำ C
ขนาดบรรจุ : 150 กรัม
ขนาดถุง : 12 x 12 นิ้ว

ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน
อายุการเก็บรักษา : 14 วัน
การทดสอบควบคุม :
ถุง LDPE เจาะรูขนาดใหญ่
อายุการเก็บรักษา : 6 วัน

ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ อุณหภูมิ : 5 ำ C
ขนาดบรรจุ : 150 กรัม
ขนาดถุง : 15 x 17 
เซนติเมตร

ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน
อายุการเก็บรักษา : 15 วัน
การทดสอบควบคุม :
ถุง LDPE เจาะรูขนาดใหญ่
อายุการเก็บรักษา : 6 วัน

ผักสลัดกรีนโอ๊ค อุณหภูมิ : 5 ำ C
ขนาดบรรจุ : 150 กรัม
ขนาดถุง : 12 x 12 นิ้ว

ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน
อายุการเก็บรักษา : 14 วัน
การทดสอบควบคุม :
ถุง PP เจาะรูขนาดใหญ่
อายุการเก็บรักษา : 8 วัน

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อก๊าซออกซิเจน (O2) (Perme-
ability ratio, PCO2/PO2,) นั้น สามารถทำาได้โดยการออกแบบ
จำานวนและขนาดของรูเจาะบนฟิล์ม เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตผล
แต่ละชนิด

การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
 l		 ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนนี้ สามารถยืดอายุและรักษาคุณภาพ
  ของผลิตผลสดได้นาน 2-5 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกับฟิล์มพลาสติก
  ทั่วไป
 l		 ช่วยทดแทนการนำาเข้าฟิล์มยืดอายุผลิตผลสดราคาแพง โดยมี
  ต้นทุนลดลงอย่างน้อย 3 – 4 เท่า
 l		 ฟิล์มมีความใส และความแข็งแรงสูง
 l		 สามารถใช้งานกับผลิตผลสดได้หลายชนิด โดยเฉพาะผลตัดแต่ง 
  หรือผลิตผลชนิดขายปลีกมูลค่าสูง (high-value retail package)

กลุ่มลูกค้า / ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
ผู้ส่งออกผักและผลไม้ โดยเฉพาะผลิตผลตัดแต่ง หรือผลิตผลชนิด
ขายปลีกมูลค่าสูง (high-value retail package) ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
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ฟิล์มกำาจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุก
และการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
ฟิล์มกำาจัดก๊าซเอทิลีน พัฒนาจาก mixed matrix membrane 
concept โดยทำาการเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกซึมผ่าน (selective 
permeation) ของก๊าซเอทิลีนด้วยการผสมสารดูดซับชนิดพิเศษ
ลงในฟิล์มพลาสติกที่มีโครงสร้างที่เสริมประสิทธิภาพของสารดูด
ซับ ฟิล์มต้นแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีค่าอัตราการผ่านของก๊าซเอทิลี
นสูง ถึง 63,000 – 74,000 cm3/m2.day.atm ซึ่งสูงกว่าฟิล์ม
ประเภทเดียวกันที่มีจำาหน่ายในต่างประเทศถึง 2 – 10 เท่า และ
พบว่าสามารถลดปริมาณก๊าซเอทิลีนภายในบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังชะลออาการใบเหลืองของผักสมุนไพรและ
การสุกของผลไม้ อาทิเช่น กล้วย และมะม่วง ได้  และเมื่อเปรียบ
เทียบกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สารดูดซับก๊าซเอทิลีนในรูปของซองบรรจุ
แล้ว การบรรจุผลิตผลสดในฟิล์มนี้จะช่วยลดจุดช้ำาบนผลิตผลสด
ที่มักเกิดขึ้นเมื่อกระทบกับซองบรรจุสารดูดซับและการละลายปน
เปื้อนของสารในบรรยากาศที่มีความชื้นสูง

การประยุกต์ ใช้งานเทคโนโลยี 
ฟิล์มกำาจัดก๊าซเอทิลีนผลิตได้จากการผสมมาสเตอร์แบทช์เข้มข้น
ที่มีสารดูดซับชนิดพิเศษ กับเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกทั่วไป โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้อยู่ในรูปของถุงบรรจุและฟิล์ม
พลาสติก ฟิล์มกำาจัดก๊าซเอทิลีนนี้ใช้ในการบรรจุผลิตผลสดที่ไวต่อ
ก๊าซเอทิลีน ที่มีอายุการเก็บรักษาค่อนช้างสั้น อาทิเช่น ผัก ผลไม้
และสมุนไพรท้องถิ่น ซึ่งเป็น ตลาดเฉพาะ หรือ Niche market ของ
ไทย โดยฟิล์มดังกล่าวช่วยยืดอายุการเก็บรักษาและลดการสูญ

เสียของผลิตผลเหล่านั้นได้ ซึ่งเป็นการช่วยให้การส่งออกและการ
จัดจำาหน่ายผลิตผลสดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ผู้ผลิตและจำาหน่ายผัก ผลไม้สด, ผู้จำาหน่ายบรรจุภัณฑ์พิเศษ  
        
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก, ผู้ผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์พิเศษ  
   
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไทย 3 เรื่องคือ
l เลขที่ 1001001198 (4 สิงหาคม 2553) “ฟิล์มโพลิเมอร์บางที่มี
 ค่าการซึมผ่านและการเลือกผ่านก๊าซเอทิลีนสูง”
l เลขที่ 1001001199 (4 สิงหาคม 2553) “มาสเตอร์แบทช์
 สำาหรับเตรียมฟิล์มพลาสติกที่มีค่าอัตราการซึมผ่านและค่าการ 
 เลือกผ่านก๊าซเอทิล ีนสูง และฟิล์มพลาสติกที ่ท ำามาจาก
 มาสเตอร์แบทช์ดังกล่าว”
l เลขที่ 0801001835 (11 เมษายน 2551) “ฟิล์มพลาสติกที่มีค่า
 การซึมผ่านก๊าซเอทิลีนสูงเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพ 
 ของผลิตผลสด”
ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์นานาชาติ 1 เรื่องคือ
l The Materbatch for Preparing Plastic Films with High
 Ethylene Permselectivity and Yhe Pastic Films Produced  
 Thereform

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
l ใช้สารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพรแทนการใช้สารเคมี
l มีฤทธิ์ป้องกันยุงได้นานสูงสุดถึง 4.7 ชั่วโมง ซึ่งมีระยะเวลาออก
 ฤทธิ์นานกว่าผลิตภัณฑ์กันยุงชนิดอิมัลชัน 
l สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
 ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอิมัลชันได้ กล่าวคือ มีความเสถียรและความ 
 คงตัวของสูตรผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ อีกทั้งยังสามารถควบคุม 
 การปลดปล่อยน้ำามันจากสารสกัดสมุนไพรได้อีกด้วย 

การประยุกต์ ใช้งาน
เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์กันยุงรูปแบบนาโนอิมัลชันที่บรรจุ
น้ำามันจากสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุง 3 ชนิด คือ น้ำามันตะไคร้
หอม น้ำามันแมงลัก และน้ำามันหญ้าแฝก 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ผู้รักสุขภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
อุตสาหกรรม consumer product

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
เลขที่คำาขอ 0801003857

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิวประเภทเจล ที่มีประสิทธิศักย์ ในการ
ทำาความสะอาดได้ 100% ไม่มีฝุ่นละออง หรือสารเคมีตกค้างอยู่บน
ผิวในระดับไมโครหลังทำาความสะอาด ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 
(ไม่น้อยกว่า 95%) และลดปริมาณน้ำาประปาที่ใช้

การประยุกต์ ใช้งานเทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิว  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
พนักงานในโรงงาน HDD ที่ต้องการทำาความสะอาดผิวหน้าเพื่อไม่
ให้มีฝุ่นละออง และสารเคมีตกค้าง 
 
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
อุตสาหกรรม consumer product และ อุตสาหกรรม HDD

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว

ผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชัน
ที่บรรจุสารที่มีฤทธิ์ ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลทำาความสะอาดผิว
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ผ้าหนูสะอาด

วัสดุปิดรักษาแผล Antibacterial Wound Gel

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
l ผ้าหนูสะอาดมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
 โดยใช้จากสารสกัดธรรมชาติ
l ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เน่ืองจากไม่มีส่วนประกอบ
 ของสารที่ทำาให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง
l สามารถใช้งานซ้ำาได้จำานวน 2-3 ครั้ง 

การประยุกต์ ใช้งานเทคโนโลยี 
กำาจัดคราบไคล ให้ความสะอาด สดชื่น และยับยั้งเชื้อโรค

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำาสะอาดหรือพื้นที่ที่ไม่มีสถานที่

ชำาระล้างร่างกาย อาทิเช่น ผู้ประสบอุทกภัย คนขับรถ นักเดินทาง 
นักกีฬา นักสำารวจ ทหาร เป็นต้น  

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
กลุ่มธุรกิจผ้าเย็นและทิชชู่เปียกภายในและต่างประเทศ 

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้ว

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีส่วนผสมหลักที่มาจากสาร
ชีวภาพ ได้แก่ เกลือไคโตซาน ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื่อแบคทีเรีย 
และเจลของเหลวในน้ำา โดยเจลจะช่วยในการเก็บกักความชุ่มชื้น 
และดูดซับของเหลวที่มาจากแผล เพื่อให้แผลมีสภาพความชื้นที่
เหมาะสมต่อการหายของแผล แผลไม่แห้งแข็ง จากผลการทดสอบ
ในระดับสัตว์ทดลองเพื่อดูระยะเวลาในการหายของบาดแผลของหนู 
โดยได้ทำาการเปรียบเทียบกับวัสดุทางการค้าชนิด Intrasite ซึ่งมี
ลักษณะเป็นเจลเหมือนกัน พบว่า antibacterial wound gel ช่วย
กระตุ้นให้แผลหายได้ไวกว่าวัสดุทางการค้า Intrasite โดยแผลจะ
หายภายในเวลา 14 วัน ในขณะที่ intrasite ต้องใช้เวลาในการหาย
ของแผล 20 วัน  

โดยสรุปแล้ว Antibacterial Wound Gel เป็นเจลรักษาแผลที่มี
สมบัติแบบ two-in-one คือ ช่วยป้องกันการติดเชื้อ และ ช่วยทำาให้
แผลมีความชุ่มชื้นที่เหมาะสม ส่งผลให้แผลหายได้เร็วขึ้น เป็นเจล
ที่เตรียมขึ้นภายในประเทศ โดยมีองค์ประกอบเป็นสารชีวภาพที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากย่อยสลายได้ มีสมบัติแบบ two-
in-one คือ ช่วยป้องกันการติดเชื้อ และ ควบคุมสภาวะความชื้น
ของแผลให้เหมาะสม ส่งผลให้แผลหายได้เร็วขึ้น  

    

การประยุกต์ ใช้งานเทคโนโลยี 
ใช้ในการผลิตผ้าปิดแผลที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
และเก็บกักความชุ่มชื้น 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
สถานพยาบาล ผู้ป่วยทั่วไป     

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการด้านผลิตและจำาหน่ายเวชภัณฑ์ 

  

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร     
        

    

เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ (E-EYE)
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
หลักการทำางานของเครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ คือ เมื่อเซนเซอร์
ได้รับแสงที่สะท้อนจากวัตถุตัวอย่างสีที่ต้องการตรวจสอบ จะเกิด
สัญญาณไฟฟ้าท่ีจำาเพาะส่งไปยังหน่วยประมวลผล เพ่ือเปรียบเทียบ
กับข้อมูลที่เครื่องจดจำาไว้ ว่าเป็นข้อมูลเดียวกันหรือไม่ การตรวจ
วัดใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการวิเคราะห์ผลเพื่อตอบว่าเป็นสีที่
ต้องการหรือไม่ และอาศัยหลักการสะท้อนของแสงจากพื้นผิวนี้เอง 
เครื่องจึงสามารถแยกแยะความต่างของพื้นผิวได้ ไม่ต่างจากดวงตา
ของมนุษย์ ความโดดเด่นของอุปกรณ์ดังกล่าว คือความธรรมดาที่
เปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยหลักการทำางานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ
เทคนิคการประมวลผลเฉพาะ แบบวิเคราะห์คอมโพเนนท์สำาคัญ 
(Principal Component Analysis) ช่วยเสริมให้เครื่องสามารถแยก
ความแตกต่างของสีได้ แม้มีความต่างกันเล็กน้อย เครื่องตรวจสี
เชิงคุณภาพที่พัฒนาขึ้นนี้ จึงมีต้นทุนต่ำา แต่ความละเอียดในการวัด
และความแม่นยำาสูง 

การประยุกต์ ใช้งานเทคโนโลยี 
การตรวจสอบความสม่ำาเสมอของสีของผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
อุตสาหกรรมรถยนต์  อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร ภายใต้ชื่อการประดิษฐ์ “วิธีการและอุปกรณ์
ตรวจจับสีเชิงคุณภาพของวัตถุที่ใช้วิธีดังกล่าว” เลขที่คำาขอ 
1001000739 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
จมูกอิเล็กทรอนิกส์อาศัยหลักการทำางานสำาคัญ 2 ส่วน คือ 
 1. หัวก๊าซเซนเซอร์ท่ีมีความไวต่อสารเคมีระเหยแต่ละชนิดต่างกัน
  หลายตัว 
 2. หน่วยประมวลผลท่ีทำาหน้าท่ีวิเคราะห์สัญญาณ และเก็บรวบรวม
  ข้อมูลจากการทดสอบกับกล่ินตัวอย่าง เพ่ือนำามาสร้างขอบเขต
  ฐานข้อมูลของกลิ่น เพื่อนำาไปใช้ในการคำานวณเปรียบเทียบ 
  ระยะขจัดของกลิ่นที่นำามาทดสอบจากค่าเฉลี่ยของฐานข้อมูล 
  กลิ่นที่บันทึกไว้ และสรุปว่ากลิ่นที่นำามาทดสอบนั้นเป็นกลิ่น 
  เดียวกับฐานข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้หรือไม่  

การประยุกต์ ใช้งานเทคโนโลยี 
ใช้ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เช่น 
เมล็ดกาแฟคั่วบด ชา น้ำาพริกเผา ผลไม้อบแห้ง บรรจุภัณฑ์น้ำาดื่ม 
น้ำาผักและผลไม้ เครื่องหอม ผงซักฟอก เป็นต้น  
 
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค
 
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร ภายใต้ชื่อการประดิษฐ์ “วิธีการตรวจจับกลิ่น
และเคร่ืองตรวจวัดกล่ินท่ีใช้วิธีการดังกล่าว” เลขท่ีคำาขอ 0801004238
วันที่ยื่น 15 สิงหาคม 2551

E-Nose
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จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
 • ขนาดเล็ก และทนทานต่อการใช้งาน เนื่องจากมีการเคลือบ
  ชั้นป้องกันการกัดกร่อน
 • สามารถฝังทิ้งไว้ที่จุดวัดอย่างถาวร ได้หลายระยะความลึก
 • มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นดินที่รวดเร็ว
 • สามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิและความดันสูง
 • มีราคาถูกเมื่อเทียบกับหัววัดความชื้นดินในท้องตลาด

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
เป็นหัววัดค่าความชื้นในดิน (Soil Moisture) ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทน
หัววัดความชื้นดินแบบปกติ ที่ใช้วัดความชื้นในดินแบบพกพาใช้
ในงานการเกษตรทั้งในระดับงานวิจัยและการผลิต โดยมุ่งเน้นการ
สร้างหัววัดที่ใช้งานได้ง่าย ราคาถูก มีความแม่นยำาสูง คุณสมบัติ
พิเศษที่ไม่ขึ้นกับชนิดและความเค็มของดิน ทำาให้ใช้งานหัววัดได้
ง่าย ไม่ต้องมีขั้นตอนการสอบเทียบที่ยุ่งยาก ยิ่งไปกว่านั้นหัววัด
ถูกออกแบบให้มีความทนทานสูง เนื่องจากมีการเคลือบชั้นป้องกัน
การกัดกร่อน

การประยุกต์ ใช้งาน
เหมาะสำาหรับการวัดความชื้นในดินอย่างต่อเนื่อง เพราะมีอายุการ
ใช้งานที่ยาวนาน เพิ่มความสามารถในการวัดและเฝ้าระวัง (moni-
toring) ค่าความช้ืนในดินในพ้ืนท่ีท่ีสนใจได้อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 
มีประโยชน์ต่องานวิจัยที่ต้องเก็บข้อมูลความชื้นดินอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมช่วงเวลาท่ียาวนาน หรือการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกษตร
ที่ต้องการการควบคุมการให้น้ำาแ่ก่พืชเศรษฐกิจแบบอัตโนมัิติ ซึ่ง
เป็นการลดค่าใช้จ่าย เวลา กำาลังคนในการตรวจวัดกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มลูกค้า / ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร/งานวิจัยทางการเกษตร

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
กลุ่มบริษัท OEM ที่ทำาระบบวัด, กลุ่มโรงงานบรรจุภัณฑ์ IC ที่
ต้องการขยายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในระยะสองปีท่ีผ่านมา หัววัดความช้ืนได้ถูกนำาเสนอในงานนิทรรศการ
NECTEC ACE ทุกปี จนมีความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน โดย
ใช้หัววัดและระบบวัดไปทดสอบการใช้งานวัดค่าความชื้นในดิน
ในพื้นที่โครงการหลวง 12 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุน
สนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินในลักษณะการว่าจ้าง และร่วมวิจัย
เป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปี โดยเริ่มทำาการติดตั้งและทดสอบตั้งแต่
เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมจำานวนหัว
วัดที่ได้ทดลองใช้งานทั้งสิ้น 72 ตัว 

ภาพรวมตลาด
ตลาดหัววัดความชื้นดินในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก 
เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจจับที่ใช้กันอยู่ทั่วไปจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม
หลักๆ กลุ่มที่หนึ่งหัววัดระดับคุณภาพสูงใช้ในงานวิจัย อุปกรณ์วัด
กลุ่มนี้จะมีความแม่นยำาสูง ใช้กับงานสอบเทียบหรือวัดสุ่มตัวอย่าง 
ราคาต่อหน่วยจึงมีราคาสูงมาก เปรียบเทียบกับหัววัดความชื้นดิน
กลุ่มที่สอง ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งมีราคาต่อหน่วยที่ถูก
กว่าจึงเหมาะกับการนำาไปใช้งานควบคู่กับระบบควบคุมการให้น้ำาใน
พื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่ แต่ความแม่นยำาในการวัดที่ต่ำาและอายุ
การใช้ที่สั้น เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานในลักษณะนี้ซึ่งต้องติดตั้ง
หัววัดอย่างถาวรจึงมีความยุกยากถ้าต้องเปลี่ยนหัววัดบ่อยๆ ทั้งยัง
เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตอีกด้วย     

หัววัดค่าความชื้นในดิน
แบบโพรงอากาศไม่ขึ้นกับชนิดและความเค็มของดิน

ทีแคปเซนเซอร์ (TCAPSensor)

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
• ติดตามและวิเคราะห์ข้อความผ่าน Interactive Dashboard ซึ่ง 
 ทำาให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงสถานการณ์และทำาการตอบสนอง 
 (response) ได้อย่างทันท่วงที
• วิเคราะห์ จุดประสงค์ของข้อความ (Intention analysis) ได้แก่
 ร้องเรียนปัญหา คำาถามและร้องขอ แสดงความคิดเห็น
• วิเคราะห์ ความคิดเห็นของข้อความเป็นเชิงบวกหรือลบ
 (Sentiment analysis)
• วิเคราะห์ เชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
S-Sense เป็นนวัตกรรมเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ภาษาไทยกล่าวคือ ข้อความส่วนใหญ่บนอินเตอร์เน็ตมีการใช้ภาษา 
ท่ีไม่เป็นทางการและการใช้โครงสร้างประโยคท่ีไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน 
จึงทำาให้ยากต่อการวิเคราะห์และประมวลผล นอกจากนี้ความคิด
เห็นต่างๆ ใน micro-blogging platform อย่างเช่น ทวิตเตอร์ จะ
เป็นข้อความหรือคำาสั้นๆ หรืออาจใช้เป็นตัวอักษรย่อ จึงทำาให้การ
ประมวลผลนั้นทำาได้ยากมากยิ่งขึ้น แต่เทคโนโลยีของ S-Sense

ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อความภาษาไทยบน
อินเตอร์เน็ตสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ จึงทำาให้ผู้ใช้งาน
สามารถตรวจสอบความรับรู้ของสาธารณชนที่มีต่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการต่างๆ ได้ และเพื่อให้รับรู้และเข้าใจถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
บริษัทสามารถนำาระบบ S-Sense มาช่วยในการทำา Brand moni-
toring หรือ Market survey เพื่อสำารวจความพึงพอใจและติดตาม
ทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเองหรือ
ของคู่แข่ง

กลุ่มลูกค้า/ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการสำารวจความพึงพอใจและ
ติดตามทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่สนใจ
ทั้งในระดับ Enterprise และ SMEs

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
• บริษัทวิจัยตลาด (market research firm) ต่างๆ
• บริษัท Software House ต่างๆ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ยื่นจดสิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 1001000484 เรื่อง “ระบบและวิธีการ
วิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ” (ยื่นคำาขอเมื่อ 
25 มีนาคม 2553 )

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับห้องปฏิบัติการ

S-Sense
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NetHAM Nano (บริการดูแลสุขภาพเครือข่าย)

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
NetHAM Nano เป็นบริการดูแลเครือข่ายที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน โดย
ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม 
ใดๆ เพิ่มเติม โดยปกติหากผู้ดูแลเครือข่ายหรือผู้ดูแลระบบต้องการ
จะตรวจสอบสถานะการทำางานของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ในเครือ
ข่ายที่ตนรับผิดชอบ ผู้ดูแลจำาเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเฉพาะที่ทำา
หน้าที่ดังกล่าวลงบนเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ซึ่งจะต้องดำาเนิน
การโดยผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ สิ้น
เปลืองงบประมาณและสิ้นเปลืองพลังงาน NetHAM Nano เป็น
นวัตกรรมที่ทำาให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปสามารถตรวจสอบเครือ
ข่ายได้ด้วยตนเอง ด้วยการปฏิบัติงานบนระบบคลาวด์ (Cloud) 
NetHAM Nano สามารถดูแลระบบได้จากหลายจุด ผู้ใช้จึงพบทุก
ความผิดปกติบนเครือข่าย และไม่พลาดการแจ้งเตือนอีกต่อไป

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
• สามารถตรวจสอบสถานะการเข้าถึงและความเร็วในการเข้าถึง 
 อุปกรณ์และบริการบนเครือข่าย
• สามารถตรวจสอบสถานะได้จากหลายจุดพร้อมกัน (Distributed  
 Monitoring)
• สามารถแจ้งเตือนเมื่อระบบ อุปกรณ์ หรือบริการมีปัญหา และ 
 แจ้งเตือนเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข
• ใช้งานง่าย โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีตั้งแต่เริ่มสมัครใช้บริการ 
 จนเสร็จสิ้นการตั้งค่า
• รองรับผู้ใช้จำานวนมาก (High Scalability)
• มีความเสถียรสูง (High Reliability)

การประยุกต์ ใช้งาน
• ให้บริการตรวจสอบสถานะการเข้าถึงและความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
• ให้บริการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย  
 และบริการบนเครือข่ายเช่น HTTP, FTP, Mail, Database,  
 DNS

• ให้บริการตรวจสอบทรัพยากรบนเครือข่าย เช่น CPU, Memory,  
 Bandwidth
• แจ้งเตือนเมื่อระบบ อุปกรณ์ หรือบริการมีปัญหา ผ่านทางอีเมล  
 โทรศัพท์อัตโนมัติ SMS หรือ Social Media (Facebook, Twitter)
• รายงานสถานะย้อนหลังตามช่วงเวลาท่ีกำาหนด เหมาะสำาหรับจัด
ทำารายงานยืนยันคุณภาพของบริการ (Service Level Agreement)

กลุ่มลูกค้า / ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
• เจ้าของเว็บไซต์ (Website owner)
• ผู้พัฒนาเว็บไซต์  (Website developer)
• บุคคลทั่วไป
• หน่วยราชการระดับกรมที่มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
• ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consulting)
• ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือผู้ให้
 บริการระบบ Cloud Computing
• ผู้ให้บริการ System  Integration (SI) 
• ผู้ให้บริการเช่า Web Hosting หรือ Co-location

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
• สิทธิบัตรช่ือ “วิธีการสร้างโพรไฟล์แบบเบาของข้อมูลอนุกรมเวลา
 สำาหรับการวิเคราะห์ความคล้ายแบบทันที” เลขท่ีคำาขอ 1101001597
 วันที่ยื่นคำาขอ  11 ส.ค. 2554
• สิทธิบัตรชื่อ “วิธีการอนุมานผังการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือ
 ข่ายที่สนใจโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณข้อมูล” 
 เลขที่คำาขอ 1201003186 วันที่ยื่นคำาขอ  26 มิ.ย. 2555
• ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ NetHAM เลขที่คำาขอ 258303 วันที่ยื่นคำาขอ  
 27 พ.ค. 2554

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบ

ภาพรวมตลาด
โดยปกติหากผู้ดูแลเครือข่ายหรือผู้ดูแลระบบต้องการจะตรวจสอบ
สถานะการทำางานของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ในเครือข่ายที่ตนรับ
ผิดชอบ ผู้ดูแลจำาเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเฉพาะที่ทำาหน้าที่ดังกล่าว
ลงบนเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงจะต้องดำาเนินการโดยผู้เช่ียวชาญทางด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ การส่ง
ผ่านข้อมูลและพลังงานไฟฟ้า แต่  NetHAM Nano เป็นนวัตกรรม
ที่ทำาให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปสามารถตรวจสอบเครือข่ายได้ด้วย
ตนเอง โดยอาศัยการปฏิบัติงานบนระบบคราวด์ (Cloud) ที่ประกอบ
ไปด้วย Cloud storage และ virtual machines

• “โทปิค” เป็นตัวแทนของประเทศทางด้าน “O&PE (Organic and  
 Printed Electronics)” โดยมีการทำางาน ที่มีความคล่องตัวในการ 
 ทำากิจกรรมท่ีเช่ือมโยง ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย
 องค์กรรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ 
• “TOPIC” เป็นหน่วยงานแรกของประเทศที่ตั้งขึ้นมาเพื่อผลักดัน 
 ให้เกิดอุตสาหกรรม “O&PE” ในประเทศไทย
• “TOPIC” เป็นสมาชิกของ “OE-A (Organic Electronics Association)”
 ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติของอุตสาหกรรม “O&PE”

โครงการวิจัยและพัฒนาที่กำาลังดำาเนินการ
• OLED Lighting and Signage
• Bio-Sensor
• Printed RFID
• Printed Battery
• Electrochromic Film and Display
• Energy Harvesting (Thermoelectric)

ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์

TOPIC (Thailand Organic and Printed Electronics Innovation Center)

“ภายในปี 2563: O&PE จะมีมูลค่าการตลาดถึง 1,700,000,000,000 บาท”

TOPIC R&D Roadmap

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
ชุดทดสอบคุณภาพไบโอดีเซล ประกอบด้วยชุดทดสอบ 4 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 ชุดทดสอบค่าความหนืดและความหนาแน่น
ชุดที่ 2 ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด
ชุดที่ 3 ชุดทดสอบค่าไอโอดีน
ชุดที่ 4 ชุดทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระ

โดยแต่ละชุดสามารถบอกได้ว่าไบโอดีเซลมีคุณสมบัติผ่านหรือไม่
ผ่านมาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานตามแต่ละคุณสมบัติ
นั้น รวมทั้งแสดงได้ว่าคุณสมบัติของไบโอดีเซลนั้นๆ มีค่าอยู่ในช่วง
ใด การใช้งานง่าย แสดงผลได้เร็ว รวมทั้งมีราคาถูก สามารถนำาไป
ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานได้เลยโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม 

การประยุกต์ ใช้งานเทคโนโลยี 
ใช้ตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล     
    
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก-เพื่อการทดสอบคุณภาพก่อนนำาส่ง
โรงงาน ผู้ผลิตไบโอดีเซลขนาดใหญ่-เพื่อการทดสอบคุณภาพเบื้อง
ต้น
       
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
ผู้ผลิตสารเคมีและอุปกรณ์สำาหรับใช้ในอุตสาหกรรม   
       
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว

ชุดตรวจไบโอดีเซล

NSTDA fo Commercialization 201222 NSTDA fo Commercialization 2012 23อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

บทบาทหน้าที่ของ “TOPIC” 



InteRegS ระบบลงทะเบียนอัจฉริยะ
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
ระบบลงทะเบียนอัจฉริยะ เป็นระบบลงทะเบียนสำาหรับงานประชุม
วิชาการ งานประชุมสัมมนา หรืองานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ
ผลงานต่างๆ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์
เพื่อสำารองที่นั่งการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ และใช้หลัก
การทำางานของอาร์เอฟไอดีที่มีการตรวจจับที่รวดเร็ว และแม่นยำา 
ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมงานในแต่ละหัวข้อการประชุม รวมถึงผู้
ให้ความสนใจเข้าเย่ียมชมในแต่ละบูธของผู้แสดงผลงาน ซ่ึงสามารถ
ช่วยลดการเสียเวลาและทรัพยากรในการลงชื่อในกระดาษดังเช่น
ระบบการลงทะเบียนแบบเก่า ช่วยให้ผู้จัดงานได้ทราบจำานวนผู้เข้า
ร่วมงานที่แน่นอน และทราบความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน การ
อำานวยความสะดวกทั้งหมดนี้ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและ
ความรวดเร็วให้กับผู้จัดงานประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ
ระบบลงทะเบียนอัจฉริยะ แบ่งการทำางานออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1: การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจงานประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์
เพื่อสำารองที่นั่งในการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
เม่ือผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดงานสามารถเลือก
อนุมัติยินยอม หรือไม่ยินยอมให้เข้าร่วมประชุมสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
แต่ละรายได้ และระบบจะส่งอีเมลยืนยันการเข้าร่วมงานประชุมให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมงาน สำาหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมท่ีไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า หากหัวข้อการประชุมน้ันยังมีท่ีน่ัง
ว่างเหลืออยู่ ก็สามารถลงทะเบียนหน้างานก่อนเข้าร่วมประชุมได้
เช่นกัน นอกจากน้ีแล้วผู้จัดงานยังสามารถดูรายงานสถิติการเข้าร่วม
ประชุมท้ังในภาพรวม หรือในแต่ละหัวข้อการประชุมได้ เช่น จำานวนผู้
สำารองท่ีน่ังการประชุม จำานวนผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละวัน เป็นต้น
ส่วนท่ี 2: การเก็บข้อมูลการเข้า-ออกห้องประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม
เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนออนไลน์ หรือลงทะเบียนหน้างาน
ก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว จะได้รับป้ายอาร์เอฟไอดีท่ีออกแบบไว้สำาหรับ
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมห้อยคอไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในงานประชุม โดยที่
หน้าห้องประชุมแต่ละห้องจะมีเคร่ืองอ่านอาร์เอฟไอดีติดต้ังไว้ท่ีหน้า
ประตูประตูเข้า-ออก ใช้สำาหรับตรวจจับการเดินเข้า-ออกจากห้อง
ประชุม โดยโปรแกรมสามารถแสดงชื่อหัวข้อการประชุมปัจจุบัน
ของห้องประชุมนั้นที่จอแสดงภาพ จำานวนที่นั่งทั้งหมด จำานวนผู้
สำารองที่นั่ง และจำานวนผู้อยู่ในห้องประชุม โดยเมื่อเครื่องอ่านอาร์
เอฟไอดีตรวจพบผู้เข้าร่วมประชุมเดินผ่านประตูเข้าห้องประชุม ก็
จะบันทึกเวลาเข้าห้อง พร้อมท้ังระบุสถานะว่าผู้เข้าประชุมอยู่ในห้อง
ประชุมลงในฐานข้อมูล นอกจากน้ัน โปรแกรมยังสามารถตรวจสอบ
สิทธิการเข้าห้องประชุม สำาหรับงานประชุมที่มีการลงทะเบียนการ
เข้าร่วมในแต่ละหัวข้อการประชุมล่วงหน้า หรือการประชุมที่มีการ
จำากัดสิทธิการเข้าร่วมในหัวข้อประชุมนั้นๆ
ส่วนที่ 3: การเก็บข้อมูลผู้ที่ให้ความสนใจกับบูธแสดงผลงาน
สำาหรับการเก็บรายชื่อผู้ให้ความสนใจ และร่วมกิจกรรมกับบูธนั้น 
โปรแกรมมีหน้าที่ตรวจจับและบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมงานที่เดิน

เข้ามาในแต่ละบูธ โดยโปรแกรมสามารถทำางานได้แบบออฟไลน์ โดย
การตรวจจับจะทำางานทุกๆ 1 วินาที  ในการเปิดโปรแกรมให้ตรวจ
จับอยู่ตลอดเวลานั้นมีความเสี่ยงที่โปรแกรมหรือตัวเครื่องอาร์เอฟ
ไอดีจะเกิดปัญหาข้ึนได้ และเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลจึงได้มีการ
สำารองไฟล์และเปลี่ยนไฟล์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกๆ 60 นาที (ผู้
ใช้โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเวลาในส่วนนี้ได้ผ่านโปรแกรม)
ส่วนที่ 4: โปรแกรมเสริมต่างๆ เช่น การสุ่มรายชื่อผู้โชคดี
การสุ่มรายช่ือผู้โชคดีเพ่ือแจกของรางวัลน้ัน เป็นโปรแกรมเสริมท่ีใช้
ในการสุ่มรายช่ือผู้โชคดีจากรายช่ือของผู้เข้าร่วมงานท่ีมีสถานะในฐาน
ข้อมูลว่ายังอยู่ในห้องประชุมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลารอ
คอยในกรณีที่สุ่มได้รายชื่อผู้ที่ออกจากห้องประชุมไปแล้ว และราย
ชื่อผู้โชคดีที่เคยถูกสุ่มขึ้นมาแล้วจะถูกตัดออกจากกลุ่มของรายชื่อผู้
โชคดีที่จะถูกสุ่มในครั้งถัดไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสุ่มรายชื่อซ้ำา  

การประยุกต์ ใช้งาน
โปรแกรมน้ีได้ผ่านการใช้งานจริงในงานประชุมวิชาการและงานประชุม
สัมมนาต่างๆ อาทิเช่น
1. NAC 2007 2. AOSS 2007
3. ESRFID 2008 4. NECTEC-ACE 2008, 2011
5. CT Contest Festival 2009-2012 6. APCERT 2010
7. NSTDA Investors’ Day 2010 8. PICMET 2010
9. ASEAN CIO FORUM 2012

กลุ่มลูกค้า / ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
กลุ่มผู้จัดงานประชุมวิชาการ ประชุมสัมมนา หรืองานแสดงผลงานต่างๆ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
Organizer และผู้จัดงานประชุมวิชาการ ประชุมสัมมนา หรืองาน
แสดงผลงานต่างๆ

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ
ระบบลงทะเบียนอัจฉริยะมีสถานะพร้อมใช้งาน สามารถปรับปรุงรูปแบบ
และการใช้งานของระบบได้ตามรูปแบบของงานประชุมและตามความ
ต้องการของผู้จัดงาน

งาเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงประกอบด้วยน้ำามันประมาณ 45-
50 เปอร์เซ็นต์โดยอยู่ในรูปของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงได้แก่ กรดโอ
ลิอิก (oleic acid) และกรดไลโนลิอิก (linoleic acid) มีโปรตีนไม่
น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มลิกแนน 
(lignin antioxidant) ที่สำาคัญได้แก่ sesamin และ sesamolin 
ซึ่ง สารลิกแนนในงาจะช่วยลดคอเรสเตอรอล ช่วยให้ระบบการ
หมุนเวียนของโลหิตดีขึ้น และช่วยลดปฏิกิริยาทางเคมี 

งา นิยมนำาบริโภคเป็นอาหารสุขภาพ ในรูปของเมล็ดงาคั่ว งาคั่ว
บด งาตัด เนยงา เป็นต้น เมื่อนำาเมล็ดงามาคั่ว มักพบปัญหาเมล็ด
งาสุกไม่พร้อมกันหรือเมล็ดงาไหม้ ขึ้นกับประสบการณ์ในการคั่ว 
โดยปกติในการคั่วจะใช้ไฟอ่อน ๆ พลิกหรือคนงาตลอดเวลา  หาก
ใช้แรงงานคนในการคั่วจะพบปัญหาเรื่องความเมื่อยล้า คั่วได้ครั้ง
ละไม่มาก หากคั่วโดยใช้ไฟแรงมักพบปัญหาเมล็ดงาบางส่วนสุก 
บางส่วนไม่สุก และบางส่วนไหม้ 
ดังนั้น เครื่องคั่วงา จึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยเครื่องคั่ว
งาจะให้ความร้อนแก่เมล็ดงาให้ได้ทั่วถึงทุกเมล็ดและสม่ำาเสมอ ลด
เวลาในการคั่วในแต่ละครั้งลง และสามารถเพิ่มปริมาณการคั่วใน
แต่ละครั้งได้คราวละมากๆอีกด้วย  โดย สวทช. ได้ให้ทุนสนับสนุน
ทุนแก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาเครื่องคั่วงาจนเป็นผล
สำาเร็จ

จุดเด่นของเทคโนโลยี
เครื่องจะมีใบกวน 2 ชุด คือ ใบกวนชุดบนและใบกวนชุดล่าง การ
ทำางานจะทำาโดยใบกวนชุดบนทำาหน้าที่เกลี่ยงาให้กระจายลงด้าน
ล่างและด้านข้างของหม้อ  ใบกวนชุดล่าง มีลักษณะ 4 แฉก จะทำา
หน้าที่พลิกงาที่กำาลังคั่ว ทำาให้เมล็ดงาสุกสม่ำาเสมอ งาไม่ไหม้  และ
สามารถปรับระดับใบกวนได้ตามปริมาณงา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตรหมายเลขคำาขอ 0701006248 เรื่อง เครื่องคั่วเมล็ดพืช
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 

เครื่องคั่วงา
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จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
โมดูลรับสัญญาณค่าเวลามาตรฐานประเทศไทย หรือโมดูล Air-Time 
ออกแบบให้แผงวงจรมีขนาดเล็ก สามารถฝังตัวไว้ภายในเรือนนาฬิกา
มีซอฟต์แวร์ภายในไมโครโปรเซสเซอร์ (MCU) ท่ีได้รับการออกแบบ
ให้เลือกรับเฉพาะค่าเวลามาตรฐานประเทศไทย ผ่านคลื่นวิทยุ FM 
โดยต้องใช้ชุดคำาสั่งหรืออัลกอริธึม (Algorithm) ให้น้อยที่สุด พร้อม
ทั้งจะต้องคิดคำานวณเวลาที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลของ MCU 
เพื่อไปชดเชยต่อเวลามาตรฐานประเทศไทยที่ได้รับ เพื่อทำาให้เกิด
ความแม่นยำาและเที่ยงตรงมากที่สุด โมดูล Air-Time มีความสะดวก
ในการนำาไปใช้กับทั้งนาฬิกาแอนาลอก(มีเข็ม) และดิจิทัล(ตัวเลข) 
สามารถปรับตั้งค่าเวลาตนเองโดยอัตโนมัติ จึงทำาให้ผู้ใช้งานไม่ต้อง
กังวลเรื่องนาฬิกาเดินไม่ตรงอีกต่อไป

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
• รับคลื่นสัญญาณวิทยุ FM ที่มีการส่งข้อมูลแนบมาด้วย เรียกว่า 
 ระบบ RDS (Radio Data System) และถอดรหัสเฉพาะส่วนที่
 ต้องการ คือข้อมูลเวลามาตรฐานประเทศไทยเพื่อนำามาตั้งค่า
 นาฬิกาต่อไป
• เทียบเวลาอัตโนมัติทุกๆ 12 ชั่วโมง
• โมดูลรับสัญญาณมีขนาดเล็ก สามารถซ่อนไว้ภายในตัวเรือน
 นาฬิกาได้
• ไม่จำาเป็นต้องเดินสายแลน เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใดๆ
• ต้นทุนถูกกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการรับสัญญาณแบบอื่นๆ อาทิ 
 อินเตอร์เน็ตมีสาย/ไร้สาย GPS เป็นต้น

การประยุกต์ ใช้งาน
• นาฬิกาที่ให้ความเที่ยงตรงของเวลาโดยอัตโนมัติ
• ระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ ฐานเวลาภายในกล้องวิดีโอวงจรปิด
 แต่ละตัว หรือ Door Access ที่มีการบันทึกเวลา เพื่อสะดวกต่อ 
 การตรวจสอบย้อนกลับ
• Agritronics หรือการเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ หัวจ่ายน้ำาอัตโนมัติ
 อิเล็กทรอนิกส์แบบแยกส่วน ที่ใช้ฐานเวลาภายในตัวสำาหรับการ 
 ควบคุมการเปิดปิดหัวจ่ายน้ำา

กลุ่มลูกค้า / ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย / ผู้รับ
ประโยชน์                                  
• ผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลิตนาฬิกาดิจิทัล บอร์ด 
 แสดงผลการผลิตสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการผลิต โดยใช้ประโยชน์จากเวลามาตรฐาน และสามารถเข้า 
 ถึงประชาชนได้ทุกพื้นที่ในจังหวัดห่างไกล
• บรษิทัผูผ้ลติชปิ หรอืดำาเนนิการดา้นอเิลก็ทรอนกิส ์โดยการพฒันา 
 ให้อยู่ในรูปแบบของชิป (Chip) ซึ่งเล็กพอที่จะฝังไว้ภายในนาฬิกา 
 ข้อมือหรืออุปกรณ์อื่นที่มีข้อจำากัดด้านพื้นที่ 

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
ผู้ประกอบการด้านการผลิตและจำาหน่ายนาฬิกา หรือบริษัทท่ีประกอบ 
ด้านการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็น supplier ของผู้ผลิต
นาฬิกา โดยใช้รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อุปกรณ์รับและถอดรหัส 
สัญญาณฯ ลักษณะเป็นโมดูลเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง (movement) 
ของนาฬิกา 

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีมวิจัยได้ทำาการพัฒนาแผงวงจรหรือโมดูลสำาหรับรับสัญญาณค่าเวลา 
มาตรฐานประเทศไทย โดยทดลองบรรจุไว้ภายในนาฬิกาสองประเภท 
ได้แก่ นาฬิกาแอนาลอก(มีเข็ม) และนาฬิกาดิจิทัลชนิด LED ที่
สามารถนำาไปติดตั้งใช้งานได้ทันทีในพื้นที่ที่สามารถรับสัญญาณ
ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ สามารถ
ปรับตั้งค่าเวลาตนเองโดยอัตโนมัติทำาให้มีความแม่นยำาและเที่ยง
ตรงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีบริษัทเอกชนหลายรายนำาโมดูลไป
ทดสอบกับนาฬิกาของตนเองในรุ่นที่เหมาะสมและมีศักยภาพการ
ผลิตขายเชิงพาณิชย์ อีกทั้งได้ส่งมอบนาฬิกาทั้งสองประเภทไป
ติดตั้งทดสอบใช้งานจริงภายในสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรุงเทพฯ นอกจากนั้นยังจะได้รับการเผยแพร่ให้ไปติด
ตั้งตามหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

ภาพรวมตลาด
ปัจจุบันตลาดภายในประเทศยังไม่มีการผลิตในเชิงพาณิชย์สำาหรับ
นาฬิกาที่สามารถปรับตั้งค่าเวลาตนเองโดยอัตโนมัติให้เป็นไป
ตามค่าเวลามาตรฐานประเทศไทยผ่านทางคลื่นวิทยุ FM และ
ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ที่มีการถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทยผ่านทางสถานีวิทยุ
ระบบ FM/RDS

นาฬิกาเวลาตรง (Air-Time)
	  

	  

	  

ระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก (Max Zafe)
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
• ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารพักอาศัยขนาดเล็กท่ีเน้น 
 ความสะดวก และง่ายต่อการติดตั้งด้วยตนเอง  ผู้ใช้งานสามารถ 
 กำาหนดเลขหมายปลายทางที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้เอง 
• ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีใช้เซ็นเซอร์นวัตกรรมใหม่ คือ มีระบบ 
 การป้องกันการ hacking หรือป้องกันการหลอกโดยใช้สัญญาณ 
 แม่เหล็ก ซึ่งเซ็นเซอร์ดังกล่าวได้พัฒนาความสามารถด้านความ 
 ปลอดภัยที่เหนือว่า proximity sensor ทั่วไป 
• เมื่อเทียบในเรื่องของราคาต่อหนึ่งหน่วยการใช้งาน Max Zafe ก็มี 
 ราคาท่ีถูกกว่าระบบรักษาความปลอดภัยท่ัวไปท่ีมีอยู่ตามท้องตลาด
•  มีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้งานสามารถนำา Max Zafe ไป 
 ประยุกต์ใช้งานกับงานอื่นๆได้ง่าย เนื่องจากการใช้งานง่ายและ 
 ติดตั้งง่าย

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
สำาหรับผลิตภัณฑ์ท่ีจะนำาเสนอน้ีก็เก่ียวข้องกับการป้องกันการโจรกรรม 
ที่เกิดขึ้น เป็นระบบป้องกันหรือมีการแจ้งเตือนว่ามีผู้บุกรุกเข้าไป
ภายในห้องหรือไม่ โดยการใช้เซ็นเซอร์แม่เหล็กที่มีความสามารถ
ในการเข้ารหัสเพื่อตรวจสอบสภาวะการปิดเปิดประตูหน้าต่าง แล้ว
ส่งข้อมูลหรือแจ้งไปยังเจ้าของห้องหรือผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ดูแลรับ
ผิดชอบเรื่องของความปลอดภัยให้เข้ามาตรวจสอบได้อย่างทัน
ท่วงที  

การประยุกต์ ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าใน
เรื่องความปลอดภัยสำาหรับอาคารที่พักอาศัยขนาดเล็กโดยตรง ซึ่ง
สำาหรับโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทไหนให้ความสำาคัญ
กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการติดตั้ง
ที่ง่ายราคาไม่แพงเหมาะสำาหรับติดตั้งภายในอาคารห้องชุดหรือ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพและปริมณฑล ในกลุ่มลูกค้าผู้อยู่อาศัย 
ทั่วไปที่มีไลฟ์สไตล์ที่ต้องไปทำางานตอนเช้ากลับตอนเย็นและมี
ความเป็นห่วงทรัพย์สินหรือของมีค่าที่อยู่ภายในห้อง Max Zafe 
จะเข้าไปตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ได้ สำาหรับลูกค้าในกลุ่ม 
เจ้าของโครงการ จะเป็นการเพิ่ม value added ให้กับตัว
คอนโดมิเนียมเอง

กลุ่มลูกค้า / ผู้ ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
• โครงการคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ทเม้นท์
• บริษัทบริหารจัดการอาคารชุดหรือนิติบุคลที่มีการติดตั้งระบบ 
 การตรวจสอบ น้ำา ไฟ  
• ผู้บริโภคโดยตรง อาทิ เจ้าของห้องชุด 
• กลุ่มลูกค้าอื่นๆ ที่นำาไปประยุกต์ใช้งานตามความต้องการ อาทิ  
 โรงรถ กระเป๋า ตู้เซฟ ตู้เอทีเอ็ม 

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
ต้องการหาผู้ประกอบการหรือนักลงทุนมารับถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระบบรักษาความปลอดภัยไปเพื่อผลิตและจำาหน่าย โดยทางศูนย์ฯ 
ซึ่งมีความชำานาญพิเศษในเรื่องของการผลิตเซ็นเซอร์มีหน้าที่
หลักในการสร้างเซ็นเซอร์ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้สามารถ
ออกแบบหรือเป็นที่ปรึกษาในระบบนั้นได้

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ทางศูนย์ได้ทำาการจดสิทธิบัตรในการพัฒนาเซ็นเซอร์คำาขอเลขที่  
เลขที่คำาขอสิทธิบัตร 0901000123

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำาหรับขั้นการพัฒนาในปัจจุบันการวิจัยพัฒนาแบ่งเป็นสองส่วน 
คือส่วนของการพัฒนาเซ็นเซอร์อยู่ในขั้นตอนการทดสอบภาค
สนามและส่วนของระบบการส่งสัญญาณแจ้งเตือนอยู่ในขั้นการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

ภาพรวมตลาด
ภาพรวมของตลาดมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่พักอาศัยในที่อยู่
อาศัยขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้นพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จากการ
ศึกษาข้อมูลทางการตลาดพบว่า ในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เจริญเติบโตมาก
ที่สุดคือ ที่พักอาศัยชนิดอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม ซึ่งในปี 
2554 จากข้อมูลที่พักอาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนอยู่ที่ 42% ของ
การสร้างอาคารที่พักอาศัยทั้งหมดในกรุงเทพและปริมณฑล หรือ
คิดเป็นจำานวน 34,000 หน่วย และสำาหรับผู้ที่ซื้อที่พักอาศัยใน
กรุงเทพและปริมณฑลในปี 2554 ผู้ซื้อเลือกซื้อที่พักอาศัยขนาด
เล็กคอนโดมิเนียม เป็นอันดับหนึ่ง

NSTDA fo Commercialization 201226 NSTDA fo Commercialization 2012 27อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย



จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
นวัตกรรมการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนของ
เสีย หรือเทคโนโลยี GRASS 3 เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
สูงในการนำาเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนซึ่งเป็น
ของเสียในโรงงานผลิตน้ำายางข้นกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นวิธีที่ทำาได้
ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้กับกากตะกอนของเสียได้ทุกประเภทไม่
ว่าจะเป็นกากตะกอนของเสียจากก้นบ่อน้ำายางสดหรือจากเครื่อง
ปั่นแยก และมีการนำาน้ำาซีรั่มที่เหลือจากกระบวนการจับตัวน้ำายาง
สด น้ำายางสกิม และน้ำาล้างเครื่องปั่นน้ำายาง มาใช้ในกระบวนการ
เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีและปริมาณการใช้น้ำาในโรงงาน ซึ่ง
นอกจากจะเป็นวิธีที่สามารถลดการสูญเสียปริมาณเนื้อยางไปกับ
กากตะกอนของเสียแล้วยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
ได้อีกด้วย เนื้อยางที่แยกได้ด้วยกระบวนการดังกล่าวมีคุณภาพ
ดี อีกทั้งสารอนินทรีย์ที่แยกได้ก็มีความบริสุทธิ์สูง สามารถใช้เป็น
วัตถุดิบสำาหรับอุตสาหกรรมโลหะ ยานยนต์ และเซรามิกได้ และ
ยังมีองค์ประกอบที่เป็นธาตุอาหารสำาคัญต่อการเจริญเติบโตของ

พืช คือ แมกนีเซียม ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จึงสามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้เป็นปุ๋ยทางการเกษตรได้     
      
การประยุกต์ ใช้งานเทคโนโลยี 
สามารถนำาไปใช้ในโรงงานผลิตน้ำายางข้น เพ่ือลดการสูญเสียปริมาณ 
เน้ือยางไปกับกากตะกอนของเสีย และเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ 
      
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการและโรงงานผลิตน้ำายางข้น ผู้ประกอบการรับกำาจัด
ของเสียจากโรงงาน      
      
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการและโรงงานผลิตน้ำายางข้น ผู้ประกอบการรับกำาจัด
ของเสียจากโรงงาน ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์สำาหรับใช้ในอุตสาหกรรม 
      
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว   

นวัตกรรมการนำากลับเนื้อยางและสารอนินทรีย์

จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรมน้ำายางพารา

เคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วที่อุณหภูมิต่ำา
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
เคลือบเซรามิกไร้สารตะก่ัว พัฒนาข้ึนโดยการใช้สารประกอบออกไซด์
ของอัลคาไลน์และอัลคาไลน์เอิธ์ท หลายชนิดและวัสดุเหลือท้ิง เช่น 
เศษแก้ว เป็นวัตถุดิบช่วยหลอมทดแทนสารตะก่ัวในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงวิธีการเตรียมวัตถุดิบ วิธีการเคลือบ และ
วิธีการเผาเคลือบ เช่น การปรับขนาดอนุภาคของดิน การปรับ
ความหนาแน่นที่เหมาะสม ความหนาบางของเคลือบ และการปรับ 
firing curve เป็นต้น ทำาให้สามารถปรับอุณหภูมิการเผาให้ลดต่ำาลง
ได้ถึง 1000 องศาเซลเซียส ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนจากการใช้
พลังงานในการเผา ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการลดการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้วัสดุเหลือท้ิงให้เป็นประโยชน์อีกด้วย 
      
การประยุกต์ ใช้งานเทคโนโลยี 
สามารถนำาเคลือบมาใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกหรือเครื่องปั้นดินเผา

ที่เผาที่อุณหภูมิต่ำา เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ของชำาร่วย เครื่อง
ตกแต่งบ้านและสวน และกระเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น 
      
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก      
      
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
กลุ่มผู้ผลิตและจำาหน่ายวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเซรามิก หรือผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์เซรามิกรายใหญ่ที่มีการใช้งานจำานวนมากและต้องการ
ผลิตวัตถุดิบใช้เอง      
      
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้ว

ชุดตรวจสอบปรอททั้งแบบสารละลายและแบบแผ่นจุ่ม
การประยุกต์ ใช้งานเทคโนโลยี 
ชุดตรวจสอบปรอทใช้สำาหรับตรวจ/วิเคราะห์ปริมาณปรอทที่ปน
เปื้อนอยู่ในอาหาร น้ำาดื่ม แหล่งน้ำาตามธรรมชาติ หรือน้ำาทิ้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นนี้มีทั้งรูปแบบ 
สารละลายและแบบแผ่นจุ่ม เพี่อความเหมาะสมสำาหรับการทดสอบ
ในแต่ละประเภท  
      
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
มีขั้นตอนการใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน ให้ผลการทดสอบที่แม่นยำา 
ภายในเวลารวดเร็ว (ไม่เกิน 5 นาที) และสามารถตรวจสอบการปน
เปื้อนของปรอทที่ความเข้มข้นต่ำาได้ถึงระดับ ppb 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ผู้ที่ต้องการตรวจวัดปริมาณปรอทในอาหารหรือน้ำา เช่น เจ้าหน้าที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องตรวจวัดคุณภาพน้ำาทิ้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำาทิ้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ หรือประชาชนท่ีสนใจต้องการตรวจวัดปรอทในน้ำา  
      
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
บริษัทจำาหน่ายชุดทดสอบ 
      
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร

งานบริการของหน่วยธุรกิจโครงการ

เทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (SBBU)
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
งานบริการของหน่วย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. การจำาหน่ายชุดตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิค PCR (Polymerase Chain
 Reaction) ได้แก่ WSSV,YHV/GAV, TSV, IHHNV, MBV, HPV,  
 MrNV, LSNV และการจำาหน่ายชุดตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิค LAMP
 (Loop-mediated Isothermal Amplification) ได้แก่ WSSV,TSV,
2. การบริการตรวจวิเคราะห์ไวรัสในกุ้ง ด้วยเทคนิค PCR ได้แก่  
 WSSV,YHV/GAV, TSV, IHHNV, MBV, HPV, IMNV, MrNV,  
 LSNV และ การบริการตรวจวิเคราะห์ไวรัสในกุ้ง ด้วยเทคนิค  
 Real-time PCR ได้แก่ WSSV,YHV/GAV
3. การบริการรับทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำา เช่น สารกระตุ้น 
 ภูมิคุ้มกัน, อาหารเสริมและส่วนผสมอื่นๆ ในสัตว์น้ำา

การประยุกต์ ใช้งานเทคโนโลยี 
• ได้พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบผลผลิตของเทคนิค LAMP ร่วมกับ 
 การใช้สี ในการตรวจเชื้อ WSSV และ TSV

• ได้พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบไวรัสหัวเหลืองพร้อมกัน 6 สายพันธ์ุ 
 ด้วยเทคนิค Semi-nested PCR
• ได้พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัส IMNV (Infectious Myonecrosis Virus)
 ด้วยเทคนิค Nested RT-PCR แบบใช้แถบทดสอบในการอ่านผล

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
• หน่วยงานภาครัฐฯ เช่น กรมประมง และสถานศึกษาต่างๆ
• บริษัทเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้งและอาหารสัตว์น้ำา
• บริษัทนำาเข้าและส่งออกอาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้ง

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
บริษัทเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้งและอาหารสัตว์น้ำา

มีจุดมุ่งหมาย ที่จะพัฒนา เป็นศูนย์กลาง การอนุรักษ์สายพันธุ์
จุลินทรีย์ของชาติ สนับสนุนและประสานงาน การจัดเก็บรักษาสาย
พันธุ์จุลินทรีย์ในหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมการให้บริการ
1. ด้านการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์
 • รวบรวมและจัดเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์จากโครงการ 
  สำารวจวิจัย ภายใต้การ สนับสนุนของ ศูนย์พันธุวิศวกรรม 
  และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และโครงการพัฒนาองค์ความรู้
  และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ในประเทศไทย
 • ให้บริการการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์แก่หน่วยงาน หรือ 
  กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย อื่น ๆ
 • เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์จดสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สิน 
  ทางปัญญา
2. ด้านการจัดจำาแนกสายพันธุ์จุลินทรีย์ 
 • พัฒนาบุคลากรด้านการจัดจำาแนก
 • จัดหาสายพันธุ์ตัวอย่างสายพันธุ์เทียบเคียง 

3. ด้านข้อมูลสายพันธุ์จุลินทรีย์ 
 • รวบรวมและบันทึกข้อมูลสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เก็บรักษา
 • พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศ 
  ตามสากล
4. ด้านการวิจัยและพัฒนา
 • วิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีสำาหรับจุลินทรีย์ที่ยากแก่การเก็บ 
  รักษาแบบถาวร
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเก็บรักษาจุลินทรีย์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
หน่วยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจ

ธนาคารจุลินทรีย์ ให้บริการเพื่อการศึกษาวิจัยและการพาณิชย์

หรือ หน่วยเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์เฉพาะทาง 
(BIOTEC Culture Collection)
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1. บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำาให้แก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่ต้องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ปรับปรุงกระบวนการผลิต จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ พัฒนา
เคร่ืองต้นแบบ รวมถึงการต่อยอดนำาผลงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
โดยให้การสนับสนุนดังนี้

**วงเงินกู้ ให้กู้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อโครงการ และไม่เกิน 75% 
ของงบประมาณโครงการ
**อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ เท่ากับคร่ึงหน่ึงของอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำา
12 เดือนบวกด้วย 1.125 (ปัจจุบันไม่เกิน 3 % ต่อปี)
**ระยะเวลาเงินกู้ ไม่เกิน 7 ปี ทั้งนี้อาจมีระยะเวลาปลอดชำาระเงิน
ต้นได้ไม่เกิน 2 ปี(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วม
โครงการ)

2. บริการรับรองโครงการวิจัย เพื่อยกเว้นภาษี 200%
ผู้ประกอบการท่ีมีการทำาวิจัยและพัฒนาสามารถหักค่าใช้จ่ายสำาหรับ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง

3. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้ง
ธุรกิจเทคโนโลยีและธุรกิจ ซอฟต์แวร์/ไอที ด้วยการให้การอบรม
ทางธุรกิจและเทคนิค การวินิจฉัยธุรกิจ ให้คำาปรึกษาแนะนำา ส่ง
เสริมการตลาดด้วยการพาไปออกนิทรรศการการค้า และจับคู่ธุรกิจ

4. บริการร่วมลงทุน
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี โดยการร่วม
จัดตั้งบริษัทร่วมทุน และถือหุ้นไม่เกิน 50% ของทุนจดทะเบียน

5. บริการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำาหรับการลงทุน STI จาก BOI
ผู้ประกอบการท่ีสนับสนุนเงินเข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของสวทช.จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำาหรับ
การลงทุนเพ่ือพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม(STI) จาก BOI 

โดยได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักรทุกเขต 
และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมสูงสุดอีก 3 ปีพร้อมท้ังยกเลิก 
เพดานวงเงินอีกด้วย

6. บริการที่ปรึกษาและสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ให้คำาปรึกษาเบื้องต้นทางเทคโนโลยี และสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้
คำาปรึกษาเชิงลึก

7.บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้สนใจขอใช้สิทธิเทคโนโลยีของ สวทช. ในเชิงพาณิชย์ บริการให้คำา
ปรึกษาด้านการขอจดสิทธิบัตรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
และจดแจ้งลิขสิทธิ์

8.สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
บริการวิชาการผ่านชุดโปรแกรมฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทำางาน ประกอบด้วย
*โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวปฏิบัติสีเขียว 
*โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
*บริการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม 
*โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที 
มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ภาคการผลิตและบริการไทยให้ เป็นมืออาชีพ

9. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการทำาวิจัยและพัฒนา
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ให้บริการพ้ืนท่ีเช่าเพ่ือการทำาวิจัยและพัฒนา 
โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งบริการและสิทธิประโยชน์ที่
หลากหลาย ที่จะช่วยเร่งให้งานวิจัยสามารถออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นใน
ต้นทุนที่ต่ำา

การสนับสนุนภาคเอกชน เพื่อการวิจัยและพัฒนา

NSTDA Services

สอบถามขอมูลพื้นที่เชาเพ�อการทำวิจัย โทร. 02-564-7222

กิจกรรมการให้บริการ
ให้บริการในการเพิ่มปริมาณโมโนโคลนอลแอนติบอดีและทำา
แอนติบอดีให้บริสุทธ์ิ ตลอดจนจำาหน่ายแอนติบอดีต่อไวรัสและแบคทีเรีย
ก่อโรค ซึ่งทางไบโอเทคได้วิจัยและพัฒนาขึ้นให้แก่บริษัทและหน่วย
งานต่างๆ เช่น Potyvirus, Tospoviruses, Whitefly-transmitted 

geminivirus, Acidovorax avenae subsp. citrulli, Listeria และ 
Progesterone เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
หน่วยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจ

ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคนอลแอนติบอดี

ห้องปฏิบัติการเอนไซม์เทคโนโลยี
กิจกรรมการให้บริการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์มากกว่า 10 รายการ ได้แก่ Cellu-
lase, Xylanase, Amylase, Protease, Beta-glucanase, Phytase, 
Invertase, beta-glucosidase, Pectinase, Lipase

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
หน่วยงานของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ท่ีสนใจตรวจวิเคราะห์
หากิจกรรมของเอนไซม์ในกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมฟอกย้อม เป็นต้น
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