พันธมิตรร่วมทาง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
STI Solutions Provider

สารบัญ
3

รู้จัก สวทช.
บริการสำ�หรับภาคเอกชน
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

8
30
น้ำปลาแท

เกษตรสมัยใหม่

อาหารเพื่ออนาคต

Smart Farm สัตว์
Smart Farm พืช
Smart Farm Bio Control

Smart Functional Food
Smart Food Processing & Packaging
Smart Food Safety

31
34

41

45
60

สุขภาพ/การแพทย์

เศรษฐกิจฐานชีวภาพ

Smart Beauty
Smart Health

Bio Based Economy

64
71

78

54

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนหน�วยงานในกำกับของกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเม�อป พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ. พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
อยูภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.)

คานิยมหลัก สวทช.: NSTDA
Nation First
Science &
Technology Excellence

Teamwork
Deliverability
Accountability and Integrity

วิสัยทัศน
พันธกิจหลัก

สรางเสริม
การวิจัย พัฒนา
ออกแบบ และ
วิศวกรรม

สวทช. เปนพันธมิตรรวมทางที่ดี สูสังคมฐานความรู
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ�อขับเคล�อนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

พัฒนากำลังคน
ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศ

การถายทอด
เทคโนโลยีไปสู
การใชประโยชน

โครงสรางพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่จำเปน
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3

4

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

5

6

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

7

บริการสำ�หรับภาคเอกชน
ด้านเทคโนโลยีบริการสำหรับภาคเอกชน

1. บริการรับจ้างวิจัยและร่วมวิจัย ทางลัดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2. บริการทีป่ รึกษาและสรรหาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการผลิต เพือ่ วินจิ ฉัยปัญหาทางเทคนิค และแนวทางพัฒนาธุรกิจ โดยทีป่ รึกษาเทคโนโลยี
(ITA) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยให้การสนับสนุนด้านการเงินดังนี้
1. สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 100 % เพื่อวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการสูงสุด 50 % ของงบประมาณโครงการภายในวงเงิน 400,000 บาท ในหมวดค่า
ตอบแทนผูเ้ ชีย่ วชาญ (รวมค่าเดินทางและทีพ่ กั ) ค่าวิเคราะห์และทดสอบ ค่าวัสดุ และครุภณ
ั ฑ์ในการทำ�เครือ่ งต้นแบบ ฯลฯ
3. สนับสนุนแต่ละบริษัทได้ถึง 2 โครงการต่อปี
3. บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการทำ�วิจยั และวิศวกรรมแก่ภาคเอกชน เพือ่ ให้สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยการให้บริการเทคโนโลยี วิเคราะห์ ทดสอบ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และบุคลากร
ผู้มีความรู้ความชำ�นาญเฉพาะทาง หน่วยบริการทางเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ

ด้านพัฒนากำ�ลังคน
1.

บริการฝึกอบรม NSTDA Academy
ให้ บ ริ ก ารฝึ ก อบรมออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรสำ�หรับพัฒนา ผูบ้ ริหาร
บุคลากรเจ้าหน้าที่ หลักสูตรเทคโนโลยี
ขัน้ สูง ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพือ่ ยกระดับขีดความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
บุคลากร ในภาคการผลิตและบริการ
ของไทย

ดานการเงิน ภาษี
และมาตรการสงเสริม

TAXES

- ยกเวนภาษี 300% สำหรับงาน R&D
- บัญชีนวัตกรรมไทย

ดานพัฒนากำลังคน
ดานเทคโนโลยี

- การรับจางวิจัยและรวมวิจัย
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สนับสนุนภาคเอกชน
เพื1อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

ด้านการเงิน ภาษีและมาตรการส่งเสริม
1. เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� ให้แก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา หรือเพื่อใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตาม ความต้องการของบริษัท
1.1 วงเงินกู้ ให้กู้สูงสุด 30 ล้านบาท และไม่เกิน 75 % ของงบประมาณโครงการ
1.2 ระยะเวลาเงินกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้งวดแรก
1.3 ระยะเวลาปลอดหนี้ (เงินกู้) ไม่เกิน 2 ปี (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วม)
2. ร่วมลงทุน เพือ่ สนับสนุนเงินลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีทเ่ี ริม่ เปิดดำ�เนินงานเชิงพาณิชย์ (Start-up) ช่วยลดความเสีย่ งของเอกชน
ในการลงทุน โดยการร่วมจัดตั้งและถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
3. บริการรับรองการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมเพือ่ ยกเว้นภาษี 300% เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถ
หักรายจ่ายการทำ�วิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงสุดถึง 3 เท่า ของรายจ่ายจริง
4. มาตรการ BOI เพื่อกระตุ้น STI ผู้ประกอบการสามารถสนับสนุนเงิน เข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของ สวทช. เพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำ�หรับการลงทุนจาก BOI ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
5. บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของไทยเข้าถึงตลาดภาครัฐ

ด้านธุรกิจและทรัพย์สิน
ทางปัญญา

CE

RT

IFIC

AT
E

1.

ดานธุรกิจและ
ทรัพยสินทางปญญา

2.

บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้
ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ โดยการให้คำ�ปรึกษา
และฝึกอบรมทางธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงให้เข้าถึง
ทรัพยากรที่จำ�เป็นเพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและ
นำ�ธุรกิจให้อยู่รอดได้
บริการที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำ�
สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตใช้ สิ ท ธิ เ ทคโนโลยี
ของ สวทช. และเครือข่ายเพื่อการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ ตลอดจนให้คำ�ปรึกษาเบื้องต้นด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

ถ

ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.

2.

บริการพืน้ ทีเ่ ช่า พร้อมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระดั บ เวิ ล ด์ ค ลาสซึ่ ง ออกแบบมาเพื่ อ
รองรับงานด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น
การเฉพาะ และทีด่ นิ เปล่าให้เช่าระยะยาว
เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัย
บริการศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย เป็นศูนย์ประชุมทันสมัย
มีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร สามารถ
รองรับการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ
ได้อย่างครบวงจร

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม
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อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
Thailand Science Park
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย “นิคมวิจยั สำหรับภาคเอกชน” ทีค่ รบวงจรและใหญทส่ี ดุ ในประเทศ ศูนยกลางการวิจยั
และพัฒนาของภาคเอกชนทุกระดับ เริม่ เปดดำเนินการตัง้ แตป พ.ศ. 2545 ถือเปนแหลงชุมชนดานนวัตกรรมทีส่ มบูรณแบบ สามารถ
เช�อมโยงผูเ ชีย่ วชาญ หน�วยงานสนับสนุนของภาครัฐ สถาบันการศึกษา สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมไดรวดเร็วขึน้ บริษทั เอกชนทีเ่ ขามา
ตัง้ ศูนยวจิ ยั และพัฒนาสามารถเขาถึงเคร�องมือทีม่ รี าคาสูงโดยทีบ่ ริษทั ไมตอ งลงทุนเอง รวมถึงบริการวิเคราะหทดสอบตางๆ
เช�อมโยงกิจกรรมวิจยั เครือขายนักวิจยั และผูเ ชีย่ วชาญจากศูนยวจิ ยั แหงชาติทง้ั 4 ศูนย ชวยสรางโอกาสในการทำงานวิจยั ขัน้ สูง
อีกทัง้ ยังไดรบั การสนับสนุนอยางเต็มทีจ่ ากภาครัฐและไดรบั การยกเวนภาษี เอกชนจะไดประโยชนจากการลดตนทุนดำเนินการวิจยั
และพัฒนา การคิดคนนวัตกรรมจะเปนเร�องทีง่ า ยขึน้ ภายในสังคมทีม่ คี วามหลากหลายของบุคลากรคุณภาพจากนานาประเทศ

...มารวมเปนสวนหนึง่ ในชุมชนแหงความรูแ ละนวัตกรรมชัน้ ยอดแหงเอเชียกับอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ทีซ่ ง่ึ ธุรกิจเทคโนโลยีจะเริม่ ตนและเจริญเติบโตอยางยัง่ ยืน...
70 บริษทั มัน่ ใจและเลือกตัง้ ศูนยวจิ ยั อยูใน อวท.
30% เปนบริษทั ขามชาติจากญีป่ นุ อเมริกาและเยอรมนี

นักวิจยั

บริษทั เอกชน

รัฐบาล

TSP
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111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
www.sciencepark.or.th
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 7200, 0 2564 7222 facebook.com/thailandsciencepark
โทรสาร 0 2564 7201 customerrelation@sciencepark.or.th
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มหาวิทยาลัย

ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
Thailand Science Park Convention Center
ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยคือ พืน้ ทีส่ ำหรับถายทอดองคความรู กิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัง้ อยูในสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสำหรับการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การถายทอดองคความรู งานวิจยั และยัง
เอือ้ โอกาสในการเช�อมตอธุรกิจเทคโนโลยีไดอยางไมหยุดยัง้

...ใหเราเปนสวนหนึง่ ในความสำเร็จของคุณ...
รายลอมดวยศูนยวจิ ยั แหงชาติ 4 ศูนย
และสถาบันการศึกษาชัน้ นำ 3 สถาบัน

มีพน้ื ที่ใชสอยกวา

30,000 ตร.ม.

ครบครันดวยสิง่ อำนวย
ความสะดวกในการจัดประชุม

รองรับผู ใชบริการไดกวา

• หองประชุม Auditorium 376 ทีน่ ง่ั
• หองอบรมสัมมนา 11 หอง (รองรับ 25-70 ทาน)
• โถงนิทรรศการครอบคลุมพืน้ ที่ 2,480 ตร.ม.

4,000 คนตอวัน

ไดรบั การรับรองมาตรฐาน

บริการดานการ

จัดเลีย้ งและทีพ่ กั

Thailand Mice Venue Standard (TMVS)
จาก Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)

TSP

ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
www.nstda.or.th/tcc
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 facebook.com/TSPConventionCenter
sms@nstda.or.th
โทรศัพท 0 2564 7000 ตอ 6011-12

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม
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ตกรรมไทยได
ไมยากอย
างที่คิด °
เจาของผลงาน

นิติบุคคลไทย

ที่มีผลงานนวัตกรรมและ
ตองการขึ้นทะเบียน

นิติบุคคลไทย

โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานนวัตกรรม

โดยคณะกรรมการฯ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม
เกิดจากผลงานวิจัย
ซึ่งพัฒนาโดยหนวยงานรัฐหรือเอกชนไทย
อยางมีนัยสำคัญ

ตรวจสอบราคาสินคาและบริการนวัตกรรม
ที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ

เกิดจากผลงานวิจัยซึ่งพัฒนาโดย
หนวยงานรัฐหรือเอกชนไทย
อยางมีนัยสำคัญ
ตองผานการทดสอบคุณภาพและ
รับรองมาตรฐานโดยสถาบันที่นาเชื่อถือ

ตองผาน
การทดสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐาน
โดยสถาบันที่นาเชื่อถือ

สำนักงบประมาณ

จัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย

ตรวจสอบราคาสินคาและ
สำนักงบประมาณ
บริการนวัตกรรมที่ผาน
จัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย
การตรวจสอบคุณสมบัติ
สินคาและบริการจะไดรับ
หรือบริการจะไดรับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเปนเวลาสูงสุด 8 ป
การขึ้นบัญชีสินนวัคตากรรมไทย
หนวยงานของรัฐสามารถซื้อสินคา
บัญชีนวัตกร
รมไทย
เปนเวลาสูงสุด 8 ป
และบริการที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทย
ดวยวิธก
ี รณีพิเศษ

ฝายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
www.innovation.go.th
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โทรศัพท 02 564 7000
โทรสาร 02 564 7081
e-mail: ins@nstda.or.th
Call Center 02 564 8000

บริการวิเคราะหทดสอบของ สวทช.
Testing Service of NSTDA
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มุง พัฒนาศักยภาพในการใหบริการวิเคราะหทดสอบ
สินคาและผลิตภัณฑ (ในอุตสาหกรรมตางๆ) ดวยทีมนักวิจยั คุณภาพและเคร�องมืออุปกรณทม่ี คี วามทันสมัย ทำใหการบริการ
วิเคราะหทดสอบเช�อถือไดและไดรบั การรับรองมาตรฐานสากล
ทัง้ นี้ สวทช. ไดจดั ทำตัวอยางการบริการรับวิเคราะหทดสอบและตัวอยางมาตรฐานที่ไดรบั การรับรองของหน�วยงานตางๆ
ครอบคลุม 8 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

บริการวิเคราะหทดสอบครอบคลุม 8 อุตสาหกรรมหลัก
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเคร�องนุง หม
อุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุกอ สราง

อุตสาหกรรมสี สารเคลือบ และเคมีภณ
ั ฑ

อุตสาหกรรมยานยนต

อุตสาหกรรมเคร�องสำอาง ผลิตภัณฑสขุ ภาพ และการแพทย

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

อุตสาหกรรมพลาสติกและโลหะ

หน�วยงานที่ใหบริการ



ศูนยเทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC)
 ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ

ศูนยพันธุวิศวกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) 

PTEC

สวทช. (NCTC)
ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส (PTEC)

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC)

ประโยชนที่ ไดรับ

ลดคาใชจา ยสงผลิตภัณฑ
ทดสอบตางประเทศ
NSTDA

สนับสนุนการวิจยั
ผลิตภัณฑมลู คาสูง

ยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภัยสินคา

เพิม่ ขีดความสามารถ
ผูป ระกอบการไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 7000 โทรสาร 0 2564 7002-5
www.nstda.or.th

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม
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อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ชีวภาพและความปลอดภัย


• ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
• อันตรกิริยาระหวางยา สมุนไพร และผลิตภัณฑเสริมอาหาร
• ฤทธิ์กอกลายพันธุ ตามวิธี OECD TG 471
• ความเปนพิษเฉียบพลัน ตามวิธี OECD TG 236
• ฤทธิ์การกอมะเร็ง ดวยวิธี in vitro cell transformation assay
• การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อจุลินทรียตามวิธีมาตรฐาน



• การตรวจวิเคราะหคุณภาพแปงและผลิตภัณฑมันสำปะหลัง
• การออกแบบและทดลองเลี้ยงสัตวน้ำ
• การตรวจสอบไวรัสในกุงและปลา
• บริการดานเทคโนโลยีเพ�อสุขภาพสัตวและแกปญหาระบบสืบพันธุ ในสัตว
• การทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
• บริการโมโนโคลนอลแอนติบอดีและชุดตรวจทางการเกษตร
• การคัดแยกและจำแนกเชื้อรา
• บริการดานจุลินทรียและชีววัสดุ


• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบ
ทางเคมีของสารอินทรีย
• การวิเคราะหองคประกอบธาตุ สารประกอบ สถานะทางเคมี
และการเรียงตัวของผลึก
• การวิเคราะหขนาดอนุภาค ความหนาแน�น พื้นที่ผิวจำเพาะ
ขนาดและการกระจายตัวของรูพรุน และความหนืด
• การวิเคราะหสมบัติทางความรอน



ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)
ฝายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 0 2564 6700 www.biotec.or.th
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ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC

Agricultural & Food Industries
กายภาพและเคมี


• ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค • โครงสรางของผลึก
• สมบัติการผานของแกสบางชนิด
• ความสามารถการละลาย
• องคประกอบทางเคมี
• ความสามารถในการกระจายตัว


• การวิเคราะหหาสารพิษในระดับไมโครกรัม
เชน สารพิษจากเชื้อราและยาฆาแมลงที่ตกคางในพืชผักผลไม
• การวิเคราะหหาการปนเปอนของไขมันหมู
• การวิเคราะหหาสารประกอบอินทรียระเหยงาย
ในบรรจุภัณฑทางอาหารประเภทพลาสติก
• การวิเคราะหการแพรกระจายของสารจากภาชนะสูอาหาร
• การวิเคราะหหาโลหะหนักตามระเบียบ RoHS
• การตรวจสอบหาธาตุตางๆ ในอาหารและยาสำหรับ Food and Drug Administration

ความคงทน


• การปองกันแสงและรังสี UV
• การยึดเกาะของวัสดุ

ตัวอยางมาตรฐาน
ที่ ไดรับการรับรอง
1. ISO 9001:2015
2. TIS 18001:2554
NANC

ตัวอยางเคร�องมือ

LCMS

ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th

GCMS

contact angle

ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)
ชั้น 3 อาคารกลุมนวัตกรรม 2
142 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2117 6850 www.facebook.com/LabNCTC/
NCTC

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม
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อุตสาหกรรมเคร�องสำอาง
ผลิตภัณฑสุขภาพ และการแพทย


• บริการทดสอบเคร�องมือแพทยทางดานความปลอดภัยและความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
ผลิตภัณฑ เชน
มาตรฐานการทดสอบ
IPL
มอก. 2610-2556
เลเซอรทางการแพทย มอก. 2629 เลม 1-2557
ยูนิตทำฟน
IEC/EN 60601-1
เตียงผูปวย/เตียงผาตัด IEC/EN 60601-1-2
ฯลฯ
IEC/EN 60601-2-24


• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรียและสารอนินทรีย
• การวิเคราะห โครงสรางจุลภาค พื้นผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ
ลักษณะความเสียหายของชิ้นสวนตางๆ รวมถึงองคประกอบธาตุ
สารประกอบ สถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก
• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ เชน การวิเคราะหขนาดอนุภาค
การวิเคราะหสมบัติทางความรอน การทดสอบสมบัติทางกล
• การวิเคราะหหาความเปนพิษตอเซลลและวิเคราะหประสิทธิภาพ
การยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย ในผลิตภัณฑ
• การทดสอบการยอยสลายไดทางชีวภาพของวัสดุ
• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก



• โรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุแหงชาติ
- ผลิตยาชีววัตถุเพ�อทดสอบทางคลินิค
- ผลิตยาทีเ่ ปนโปรตีนโดยใชยสี ตหรือแบคทีเรีย รวมถึงเซลลสตั วท่ีไดรบั การดัดแปลง
ทางพันธุกรรมเปนเซลลตนแบบทางการผลิต
• ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
- ทดสอบความเปนพิษตอเซลล เชน เซลลมะเร็ง
- ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย เชน เชื้อมาลาเรีย เชื้อวัณโรค
PTEC

ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (PTEC)  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)  ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)
ชั้น 3 อาคารกลุมนวัตกรรม 2
ชั้น G อาคารกลุมนวัตกรรม 2 อาคาร D 114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
141 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 142 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th
โทรศัพท 0 2117 6850
โทรศัพท 0 2117 8600 www.ptec.or.th
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Cosmetics,
Health & Medical Industries


• สามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก
• ถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง
• ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ
• วิเคราะหองคประกอบของธาตุในผลิตภัณฑ
• บริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม
• ตรวจสอบหาธาตุตางๆ ในเคร�องสำอาง ผลิตภัณฑสุขภาพ และเคร�องมือแพทย โดยไมทำลายตัวอยาง
• ตรวจสอบและวิเคราะห โครงสรางของโมเลกุลที่เปนผลึกเดี่ยวของ small molecule
และ macromolecule ทางเคมีและชีวภาพโดยประมวลผลเปน 3D
• ตรวจสอบและวิเคราะหการจัดเรียงตัวของอะตอม ความยาวพันธะ และมุมระหวางอะตอมในโมเลกุล


• ชีวภาพและความปลอดภัย
- ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
- ฤทธิ์ยับยั้งการสรางเม็ดสีของผิวหนัง
- ความเปนพิษตอเซลล
- การระคายเคืองตอผิวหนังหรือดวงตา
- ความไวตอการกระตุนอาการแพ (h-CLAT)
- ความเปนพิษเม�อถูกกระตุนดวยแสงยูวี
- ฤทธิ์กอกลายพันธุ (Ames test)
- ความเขากันไดทางชีวภาพ (biocompatibility) ของเคร�องมือแพทย
- การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียตามวิธีมาตรฐาน

ตัวอยางมาตรฐาน
ที่ ไดรับการรับรอง
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2015 & TIS 18001:2554



ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th




ตัวอยางเคร�องมือ

SEM5000

XRD

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)
ฝายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 0 2564 6700 www.biotec.or.th

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม
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อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร�องนุงหม
ชีวภาพ
และความปลอดภัย



• การระคายเคืองตอผิวหนัง
• การทดสอบประสิทธิภาพตาน
เชื้อจุลินทรียตามวิธีมาตรฐาน


กายภาพและเคมี



• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและ
องคประกอบทางเคมีของสารอินทรีย
และสารอนินทรีย

สมบัติพิเศษ
ของสิ่งทอนาโน



• การคืนตัวตอการยับ
• การดูดซึมน้ำ
• การปองกันรังสียูวี
• ความสะทอนน้ำหรือน้ำมัน
• การปองกันรังสียูวี
• ความตานน้ำซึม

ความคงทน

• การซัก
• ความแข็งแรงของเสนใย
• การทนตอความรอนและไอน้ำ
• ความคงทนของสีตอสภาวะตางๆ
เชน ทนตอการซัก แสง เหง�อ



• การวิเคราะหหาความเปนพิษตอเซลล
และวิเคราะหประสิทธิภาพการยับยัง้ การ
เจริญของเชื้อจุลินทรีย ในผลิตภัณฑ

ตัวอยางเคร�องมือ
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
เคร�องตรวจสอบและวิเคราะห
แบบสองกราดชนิดฟลดอีมิสชัน
กลองจุลทรรศนกำลังขยายสูง
หาองคประกอบธาตุตางๆ
(field emission scanning electron microscope) (optical microscope)
(micro-EDXRF)
NANC

ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th
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ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC

Textiles
& Clothing Industries




กายภาพและเคมี

• ตรวจปริมาณสารฟอรมาลดีไฮด
• การวิเคราะหสารเคมีตกคางและ
โลหะหนัก สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
และสารกำจัดเชื้อรา
• สมบัติพื้นฐานทางกายภาพอ�นๆ
เชน ความเปนกรด-ดาง



• การวิเคราะหสมบัติ
ทางความรอน
• การทดสอบสมบัติ
ทางกล

• การตรวจสอบและวิเคราะหหาธาตุกลุมโลหะหนักที่มีปริมาณนอย
ในตัวอยาง โดยไมทำลายตัวอยาง
• การตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก
• การตรวจถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง
• การวิเคราะหองคประกอบของพื้นผิว
• การวัดขนาดของเสนใยสิ่งทอ
• การบริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม
• การสองขยายชิ้นงาน
• การวิเคราะหภาพคำนวณหาปริมาณวัตถุ การกระจายตัววัตถุ
• การทดสอบหาคากิจกรรมเอนไซม เชน เซลลูเลส ไซแลเนส

ตัวอยางมาตรฐานที่ ไดรับการรับรอง
1. ISO 9001:2015
2. TIS 18001:2554
ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)
ชั้น 3 อาคารกลุมนวัตกรรม 2
142 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2117 6850 www.facebook.com/LabNCTC/
NCTC

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม
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อุตสาหกรรมเซรามิก
และวัสดุกอสราง


การทดสอบทั่วไป
• การดูดซึมน้ำ
• ความตานทานตอการแตกราน
• การทดสอบแจกัน
• การทดสอบความโปรงแสง
• การทดสอบเทียนและเชิงเทียน
• การทดสอบความเครียดของแกว


ผลิตภัณฑเคร�องใชบนโตะอาหาร

จาน ชาม แกว ถวย โถ แจกัน อาง ฯลฯ
ทดสอบตามมาตรฐานสากล
ขอกำหนดตามกฎหมาย
• การหาปริมาณโลหะหนักที่หลุดออกจากผิวเคลือบ
ภาชนะ การทดสอบที่สำคัญ
• ความสามารถในการใชงานในเคร�องไมโครเวฟ
• ความทนทานตอสารชะลางในเคร�องลางจาน
• ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางเฉียบพลัน
• ความทนทานในการใชงานระหวางตูแชแข็งกับเตาอบ
• ความสามารถในการทนทานตอแรงกระแทก
• การตรวจสอบคุณภาพของกาน้ำ
• ความทนทานตอการลางดวยมือ
• ความทนทานตอการขูดขีดดวยโลหะ

ผลิตภัณฑเซรามิกและวัสดุกอสรางทั่วไป

• การตรวจสอบและวิเคราะหหาธาตุที่มีปริมาณนอยในตัวอยาง
โดยไมทำลายตัวอยาง
• การถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง
• การวิเคราะหองคประกอบของพื้นผิว
• การดูลักษณะการกระจายตัวของธาตุตางๆ วาอยูที่ตำแหน�งใดของพื้นผิว
• การวิเคราะหรอยแยก, รอยแตก, คราบปนเปอนของชิ้นงาน
 มาตรฐานที่ ไดรับการรับรอง
และความเสียหายของวัสดุ
• บริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม
1. ISO 9001:2015

2. TIS 18001:2554

ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)
ชั้น 3 อาคารกลุมนวัตกรรม 2
142 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2117 6850 www.facebook.com/LabNCTC/
NCTC
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Ceramics
& Construction Materials Industries


ผลิตภัณฑกอกน้ำและฝกบัวสำหรับ
เคร�องสุขภัณฑ

• การทดสอบตามมาตรฐานบังคับ มอก. 2067-2552
กอกน้ำสำหรับเคร�องสุขภัณฑ
เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ำ
• การทดสอบตามมาตรฐานบังคับ มอก. 2066-2552
ฝกบัวอาบน้ำ
เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ำ

ผลิตภัณฑเคร�องสุขภัณฑเซรามิก

• การทดสอบตามมาตรฐานบังคับ มอก. 792-2554 เคร�องสุขภัณฑเซรามิก : โถสวมนั่งราบ


ผลิตภัณฑกระเบื้องเซรามิก

กระเบื้องเซรามิก หินเทียม
• การทดสอบตามมาตรฐานบังคับ
มอก. 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก
• การทดสอบมาตรฐานสากล ISO 10545, ISO 13006
• การทดสอบสี
• การทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
• การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเน�องจากความรอน

ผลิตภัณฑคอนกรีต อิฐ และซีเมนต

• การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2601-2556
คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศและอ�นๆ


หน�วยงานที่ใหการรับรอง

LUCIDEON is the new name
ISO 9001 & TIS 18001
หองปฏิบัติการทดสอบตาม
for CERAM, CICSandM+PLabs In UK มอก. 792-2554 (สุขภัณฑเซรามิก) สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ สรอ.
and North America
มอก. 2508-2555 (กระเบื้องเซรามิก)

ตัวอยางเคร�องมือ

inductively coupled plasma optical compression machine
emission spectrometer (ICP-OES)

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
หองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก (CTL)
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4215 www.mtec.or.th

MTEC

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม
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อุตสาหกรรมสี
สารเคลือบ และเคมีภัณฑ


• การวัดสีของผลิตภัณฑ
• การวัดคุณสมบัติของวัสดุหลังจากทำการเคลือบดวยสารเคลือบ
เชน สมบัติทางกายภาพ การดูดซึมน้ำ และสมบัติทางเคมี
• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรีย
และสารอนินทรีย
• การวิเคราะหลักษณะพื้นผิว และรูปรางอนุภาคผงเคมี
• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ
เชน การวิเคราะหขนาดอนุภาค ความหนาแน�น ความหนืด
สมบัติทางความรอน การทดสอบสมบัติทางกล
• การวิเคราะหประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อจุลินทรีย ในผลิตภัณฑ
• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก



• ความสามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก • การบริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง
• การสองขยายชิ้นงานทั้งดานโลหะวิทยา อุตสาหกรรม
• การถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางทางชีววิทยา
• การวัดขนาดความหนาของชั้นเคลือบ
• การวิเคราะหองคประกอบธาตุในผลิตภัณฑ • การตรวจสอบและวิเคราะหหาธาตุที่มีปริมาณนอย
ในตัวอยาง โดยไมทำลายตัวอยาง
• การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ
สารเคลือบและเคมีภัณฑ
• วัดวิเคราะห วัดระยะหาง วัดมุม วัดขนาดพื้นที่ ฯลฯ

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC
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ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)
ชั้น 3 อาคารกลุมนวัตกรรม 2
142 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2117 6850 www.facebook.com/LabNCTC/
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NCTC

Colours,
Coatings & Chemical Industries


ชีวภาพและความปลอดภัย
• ความเปนพิษตอเซลล
• การระคายเคืองตอผิวหนัง
• การกัดกรอนผิวหนัง
• การระคายเคืองตอดวงตา
• ความไวตอการกระตุนการแพ (h-CLAT)
• ความเปนพิษเม�อถูกกระตุนดวยแสงยูวี
• ฤทธิ์กอกลายพันธุ (Ames test)
• การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียตามวิธีมาตรฐาน
การทดสอบความคงทน
กายภาพและเคมี
• ความแข็งแรงทนทาน
• การดูดกลืนรังสี UV
• เสถียรภาพทางความรอน
• การวัดการดูดกลืนและการทะลุผานของคล�นแสง
• การยึดเกาะของสีหรือสารเคลือบ
• การหาคาสะทอนของแสงในชิ้นตัวอยางฟลมและ
การเคลือบบนพื้นผิว
• ความคงทนของสี
• ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค
• ความหนาแน�นของแผนฟลม หรือความลึกของ
รอยตำหนิที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
• พื้นผิวของฟลมบางและดูการกระจายตัวของสาร
เคลือบบนผิวฟลมบาง

ตัวอยางมาตรฐานที่ ไดรับการรับรอง
1. ISO 9001:2015
2. TIS 18001:2554
NANC

ตัวอยางเคร�องมือ

UV-Vis spectrometer

เคร�องตรวจสอบและวิเคราะห
หาองคประกอบธาตุตางๆ
(micro-EDXRF)

ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th
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อุตสาหกรรมพลาสติกและโลหะ


เมลามีนและภาชนะโลหะเคลือบอีนาเมล ผลิตภัณฑพลาสติกที่สัมผัสกับอาหาร
• การหาปริมาณโลหะหนัก
คุณสมบัติที่สำคัญ
• ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางเฉียบพลัน
• ความทนทานตอความรอนหรือเตาอบ
• ความทนทานตอการใชงานในไมโครเวฟ
• การวัดอุณหภูมิของภาชนะ
พลาสติกและโลหะทั่วไป
• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรียและสารอนินทรีย
• การวิเคราะห โครงสรางจุลภาค พื้นผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ
ลักษณะความเสียหายของชิ้นสวนตางๆ รวมถึงองคประกอบธาตุ
สารประกอบ สถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก
• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ
- ความหนาแน�น
- การวิเคราะหสมบัติทางความรอน
- การทดสอบสมบัติทางกล เชน การทดสอบแรงดึง แรงดัด แรงกด

• การวิเคราะหหาความเปนพิษตอเซลล ในผลิตภัณฑและวิเคราะหประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อจุลินทรีย ในผลิตภัณฑ
• การทดสอบการยอยสลายไดทางชีวภาพของวัสดุ
• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก เชน การวัดสี การทดสอบความตานแรงอัด
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th
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ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)
ชั้น 3 อาคารกลุมนวัตกรรม 2
142 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2117 6850 www.facebook.com/LabNCTC/
NCTC

Plastics & Metals Industries


• การตรวจสอบและวิเคราะหหาธาตุกลุมโลหะหนักที่มีปริมาณนอยในตัวอยาง โดยไมทำลายตัวอยาง
• ความสามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก
• การถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง
• วิเคราะหองคประกอบของพื้นผิว
• การวิเคราะหการเรียงตัวของผลึก
• การวิเคราะหรอยแยก, รอยแตก, คราบปนเปอนของชิ้นงาน
• การบริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม

• การสองขยายชิ้นงานทั้งดานโลหะวิทยา อุตสาหกรรม
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางทางชีววิทยา
• การวิเคราะหภาพเรียลไทม บันทึกวิดีโอ ถายภาพนิ่ง
รองรับชิ้นงานทั้งทึบและโปรงแสง
• การวัดวิเคราะห วัดระยะหาง วัดมุม วัดขนาดพื้นที่ ฯลฯ

ตัวอยางมาตรฐาน
ที่ ไดรับการรับรอง
1. ISO 9001:2015
2. TIS 18001:2554

ตัวอยางเคร�องมือ

FT-IR spectroscopy

optical microscopy
and Image analysis

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

laser diffraction
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อุตสาหกรรมยานยนต
NCTC

• การตรวจสอบหาธาตุตา งๆ ในชิน้ งานตัวอยาง โดยไมทำลายตัวอยาง
• การตรวจสอบหาสารอันตรายตางๆ ในชิน้ งานตัวอยาง
ตามระเบียบการจำกัดการใชสารอันตรายบางชนิด
ในเคร�องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (RoHS) ในชิน้ สวนยานยนต
• การถายภาพพืน้ ผิวทีก่ ำลังขยายสูง
• การตรวจสอบคุณภาพของชิน้ สวนยานยนต
• การวิเคราะหรอยแยก, รอยแตก, คราบปนเปอ นของชิน้ งาน
และความเสียหายของวัสดุ
• การสองขยายชิน้ งานทัง้ ดานโลหะวิทยา อุตสาหกรรมชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส
• การวิเคราะหภาพเรียลไทม บันทึกวิดโี อ ถายภาพนิง่
รองรับชิน้ งานทัง้ ทึบและโปรงแสง
• การวัดวิเคราะห วัดระยะหาง วัดมุม วัดขนาดพืน้ ที่ ฯลฯ
• การวิเคราะหองคประกอบของพืน้ ผิว

ตัวอยางเคร�องมือ

หองทดสอบทางดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา

ตัวอยางมาตรฐานที่ ไดรับการรับรอง
ISO/IEC 17025:2005

PTEC

ISO 9001:2015 & TIS 18001:2554

ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (PTEC)
ชั้น G อาคารกลุมนวัตกรรม 2 อาคาร D
141 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2117 8600 www.ptec.or.th
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ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)
ชั้น 3 อาคารกลุมนวัตกรรม 2
142 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2117 6850 www.facebook.com/LabNCTC/
NCTC

Automotive Industry
PTEC

การทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ในยานยนต
ผลิตภัณฑ เชน
มาตรฐานการทดสอบ เชน
อุปกรณสองสวางในยานยนต
มอก. 2326
มอเตอรไฟฟา
UN ECE R10, R100
เกาอี้ปรับไฟฟา
CISPR25
วิทยุรถยนต
EC Directive 72/245/EEC
ECU
ISO 7637-2,3
ระบบปดน้ำฝน
SAE J1113
Sensor
ISO 11452-2,3,4
กลองติดรถยนต
ISO 16750-2
ฯลฯ
JASO D001

MTEC

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรีย
และสารอนินทรีย
• การวิเคราะห โครงสรางจุลภาคพื้นผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ
ลักษณะความเสียหายของชิ้นสวนตางๆ รวมถึงองคประกอบธาตุ
สารประกอบสถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก
• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ
- การวิเคราะหขนาดอนุภาค ความหนาแน�น พื้นที่ผิวจำเพาะ
ขนาดและการกระจายตัวของรูพรุน
- การวิเคราะหสมบัติทางความรอน
- การทดสอบสมบัติทางกล เชน การทดสอบแรงดึง แรงดัด แรงกด
• การวิเคราะหประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย ในผลิตภัณฑพอลิเมอร
เชน ยางขอบประตู แผนรองเทา
• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
งานทดสอบทางดานความปลอดภัยและความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
PTEC

PTEC

อุปกรณสอ งสวาง
ผลิตภัณฑ เชน
หลอดไฟ
โคมไฟ
E-Ballast
Street lights
ฯลฯ

PTEC

อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลิตภัณฑ เชน
Computer
Fax
Modem
Router
RFID
ฯลฯ

PTEC

มาตรฐาน เชน
มอก. 1955
CISPR 15
EN 55015
IEC 62612
IEC 62617
IEC 62722-2-1

มาตรฐาน เชน
มอก. 1561
มอก. 1956
IEC 60950-1
CISPR 22
EN 55022
ฯลฯ

เคร�องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในทีอ่ ยูอ าศัย

PTEC

เคร�องใชไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ เชน
Machine
เคร�องตัดเหล็ก
เคร�องซักผาอุตสาหกรรม
ฯลฯ

ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (PTEC)
ชั้น G อาคารกลุมนวัตกรรม 2 อาคาร D
141 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2117 8600 www.ptec.or.th
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มาตรฐาน เชน
CISPR 14-1, 14-2
EN 55014-1,
EN 55014-2,
IEC 60335-1,
IEC 60335-2-7,
ฯลฯ

ผลิตภัณฑ เชน
โทรทัศน
ตูเ ย็น
เคร�องซักผา
ไมโครเวฟ
หมอหุงขาว
ฯลฯ

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

PTEC

มาตรฐาน เชน
EN 50370-1,2
CISPR 11,22
IEC 61000-6-1,2,3,4
ฯลฯ

อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส ในระบบราง

ผลิตภัณฑ เชน
Signaling Station
ระบบสองสวาง
จอแสดงผล
มอนิเตอร
ฯลฯ

มาตรฐาน เชน
EN 50121-1,2,3,4,5
CISPR 15
CISPR 22
ฯลฯ

ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)
ชั้น 3 อาคารกลุมนวัตกรรม 2
142 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2117 6850 www.facebook.com/LabNCTC/
NCTC

Electronics Industry
เคร�องใชไฟฟาและอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสทว่ั ไป
MTEC

NCTC

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมี
ของสารอินทรีย และสารอนินทรีย
• การวิเคราะหโครงสรางจุลภาคพืน้ ผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ
ลักษณะความเสียหายของชิน้ สวนตางๆ รวมถึงองคประกอบ
ธาตุ สารประกอบ สถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก
• การวิเคราะหสมบัตกิ ายภาพ
- การวิเคราะหขนาดอนุภาค ความหนาแน�น พืน้ ทีผ่ วิ จำเพาะ
ขนาดและการกระจายตัวของรูพรุน
- การวิเคราะหสมบัตทิ างความรอน
- การทดสอบสมบัตทิ างกล
• การวิเคราะหประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ จุลนิ ทรีย
ในผลิตภัณฑ เชน ทอแอร ซีลประตูตเู ย็น
• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก

• ตรวจสอบและวิเคราะหหาธาตุทม่ี ปี ริมาณนอยในตัวอยาง
โดยไมทำลายตัวอยาง
• ถายภาพพืน้ ผิวทีก่ ำลังขยายสูง
• วิเคราะหองคประกอบของพืน้ ผิว
• ดูลกั ษณะการกระจายตัวของธาตุตา งๆ
วาอยูท ต่ี ำแหน�งใดของพืน้ ผิว
• วิเคราะหรอยแยก, รอยแตก, คราบปนเปอ นของชิน้ งาน
และความเสียหายของวัสดุ
• บริการเตรียมชิน้ งาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินมั

ตัวอยางมาตรฐานที่ ไดรับการรับรอง

ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2015 & TIS 18001:2554
NEC
TEC

• บริการวิเคราะหองคประกอบธาตุของวัสดุและฟลม บาง
• บริการวิเคราะหหาจุดบกพรองบนวงจรรวม
• บริการตรวจวิเคราะหคณ
ุ สมบัตทิ างไฟฟาแผนวงจรรวม
• บริการวิเคราะหองคประกอบของวัสดุปนเปอ นบนผิวชิน้ งาน
• บริการสรางฟลม โลหะอะลูมเิ นียมดวยเทคนิคสปตเตอริง
• บริการสรางฟลม บางดวยเทคนิคแอลพีซวี ดี ี
• บริการผลิตตนแบบวงจรรวม

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC

ตัวอยางเคร�องมือ

หองทดสอบทางดานความปลอดภัยของเคร�องใชไฟฟา

NEC
TEC ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC)
51/4 หมู1 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร 0 3885 7100 http://tmec.nectec.or.th/

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม
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เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
น้ำปลาแท
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เกษตรสมัยใหม่
Smart Farm
สัตว์

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม
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งานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ ในยุคเกษตรสมัยใหม่

ปั

จจุบนั การเกษตรของประเทศไทยก้าวเข้าสูย่ คุ เกษตรสมัยใหม่ทม่ี กี ารนำ�นวัตกรรม การวิจยั
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับต่างประเทศ อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เป็น
อุตสาหกรรมหนึง่ ทีม่ กี ารขยายตัวอย่างรวดเร็วเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาด โรคระบาด
ในสัตว์จงึ เป็นปัจจัยสำ�คัญทีต่ อ้ งป้องกันและควบคุมอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจาก
ปัญหาดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเป็น
อย่างมาก ทั้งนี้การพัฒนาวัคซีนและชุดตรวจวินิจฉัยจึงมีบทบาทสำ�คัญยิ่งต่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจที่สำ�คัญของประเทศ เช่น สุกร โค กระบือ และสัตว์ปีก
การวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ ในยุคเกษตรสมัยใหม่ จึงมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม
การผลิตวัคซีนและชุดตรวจวินจิ ฉัย เพือ่ ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญ
ของประเทศ โดยการนำ�นวัตกรรม การวิจัย และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ ได้แก่ การพัฒนาวัคซีนจากพืชเพือ่ ใช้เป็นอาหารสัตว์ทส่ี ง่ เสริมการสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ในสัตว์ การออกแบบวัคซีนจากฐานข้อมูลเชือ้ ไวรัส การพัฒนาระบบนำ�ส่งวัคซีน รวมทัง้ นวัตกรรม
การพัฒนาชุดตรวจวินจิ ฉัยทีง่ า่ ย สะดวก และสามารถใช้ได้จริงในฟาร์ม โดยเกษตรกรสามารถ
ใช้ชุดตรวจวินิจฉัยและวัคซีนที่ผลิตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพภายในประเทศ เพื่อลดการนำ�เข้า
วัคซีนจากต่างประเทศ ลดต้นทุนการผลิตทางปศุสตั ว์ ลดภาวะการเกิด โรคระบาดและควบคุม
โรคระบาดในสัตว์ ลดการสูญเสียจากการเป็นโรค ตลอดจนเพิม่ ผลผลิตและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

สนใจติดต่อ
หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6700 โทรสาร 02 564 6707
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บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์
อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ขีดความสามารถห้องปฏิบตั กิ าร : ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา ทางด้านนวัตกรรมในเครือเวทโปรดักส์
โดยมีจดุ มุง่ หมาย เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นนวัตกรรม และการบริการทางด้านการวิจยั
การวิเคราะห์และทดสอบ (Innovative Products & Service) เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการ
ขับเคลือ่ นธุรกิจภายใต้การใช้นวัตกรรมให้สามารถนำ�มาใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ บริษทั ฯ
จัดตัง้ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายใต้โครงสร้าง พืน้ ฐานของระบบการจัดการ
ในด้านต่างๆ ทีจ่ �ำ เป็นต่องานวิจยั การวิเคราะห์และทดสอบ เพือ่ การพัฒนาและเพิม่ โอกาส
ทางด้านธุรกิจในกลุม่ เวชภัณฑ์สตั ว์ วิตามิน แร่ธาตุ เอนไซม์ ผลิตภัณฑ์สารเสริมสัตว์ทกุ ชนิด
ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการทางด้านรับจ้างวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ การให้บริการ ทางด้าน
การวิเคราะห์และทดสอบในกลุม่ เวชภัณฑ์สตั ว์ วิตามิน แร่ธาตุ เอนไซม์ ผลิตภัณฑ์สาร
เสริมสัตว์ทกุ ชนิด และให้บริการลูกค้าทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการ
ทางด้านวิชาการ เพือ่ ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ได้ประสิทธิภาพอันสูงสุด
ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้ส�ำ หรับอุตสาหกรรม : นำ�เทคโนโลยีทใ่ี ช้จากงานวิจยั และพัฒนา
ทางด้านนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร ปศุสตั ว์ เวชภัณฑ์สตั ว์
วิตามิน แร่ธาตุ เอนไซม์ ผลิตภัณฑ์สารเสริมสัตว์ ทุกชนิด เพือ่ ตอบโจทย์ในการช่วย
แก้ปญ
ั หาของลูกค้าในตลาด และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทส่ี ง่ เสริมทางด้าน
ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค เพราะธุรกิจทางด้านการเลีย้ งสัตว์นบั เป็นส่วนหนึง่ ของ ห่วงโซ่
อาหาร จากผลงานทางด้านนวัตกรรมของบริษทั ฯ ทีผ่ า่ นมา นับว่าได้รบั การยอมรับใน
ระดับนานาชาติในการตอบโจทย์ปญ
ั หา ทางการตลาด รับประกันจากรางวัลชนะเลิศ
ในการประกวด ผลงานทางด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ

บริษัทเวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำ�กัด
โทรศัพท์ : 02 117 8068 แฟกซ์ : 02 117 8069
Email : vrivetproducts@gmail.com

สนใจติดต่อ
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เกษตรสมัยใหม่
Smart Farm
พืช
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เ

เทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์
ชุดตรวจวินิจฉัยโรคพืช

มล็ดพันธุ์ท่ตี รงตามพันธุ์และมีคุณภาพดีเป็นรากฐานสำ�คัญสำ�หรับการผลิตพืชที่ให้ผลผลิต
ที่มีทั้งผลิตภาพและคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค การผลิตเมล็ดพันธุ์
เพื่อใช้เพาะปลูกในประเทศ และการผลิตพันธุ์เพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ของประเทศไทยมีมูลค่าถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และ
การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก จึงมีความสำ�คัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ของไทยมีศักยภาพมากขึ้นในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ ในการที่จะเป็นผู้นำ�ตลาดเมล็ดพันธุ์ ใน
อาเซียนนั้นเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชในกลุ่มพืชที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์
ใหม่ๆ และเป็นที่ต้องการของตลาดในภูมิภาคดังกล่าว มีความจำ�เป็นต้องพัฒนา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาพันธุ์อย่างรวดเร็ว จึงจะสร้างเสริมความเข้มแข็งและความสามารถ
ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทยให้แข่งขันได้ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ประยุกต์ ใช้กับงาน
ทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะด้านเมล็ดพันธุ์พืช อาทิ เช่น การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล
ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคพืชเพื่อ
ใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์
การที่ประเทศไทยจะเป็นผู้นำ� หรือศูนย์กลางในการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชนั้น จะต้อง
มีการทำ�งานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านการวิจัยพัฒนา
การผลิต การจำ�หน่าย การนำ�เข้า-ส่งออกเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายมีคุณภาพดี ในปริมาณ
ที่เพียงพอต่อความต้องการ และทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรในการสร้างรายได้ ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยให้
มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม :
•	การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์
•	การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินจิ ฉัยโรคพืชเพือ่ ใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์

สนใจติดต่อ
หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี และหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6700 โทรสาร 02 564 6707 เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th/fbu
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ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
Embedded System Technology Lab (EST)
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)

ซึง่ ได้น�ำ ไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและ
การเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่ง อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การสือ่ สาร การแพทย์และสาธารณสุข
โดยอาจกล่ า วได้ ว่ า เทคโนโลยี ร ะบบสมองกลฝั ง ตั ว สามารถนำ � ไปใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก
อุตสาหกรรม ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวขึ้นในประเทศไทย
จะเป็นการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ ในด้านการ
ออกแบบนวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในเวที
ระดับโลกได้ และก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :
1.

เรือนเพาะชำ� และแปลงเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm)
เกษตรกรรมมีบทบาทสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนคเทคจึงมุง่ พัฒนาเทคโนโลยี
เพือ่ ประยุกต์ ใช้ ในหน่วยต่างๆ ของห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทางภาคการเกษตร ในเบือ้ งต้นจะใช้เทคโนโลยี
ไมโครเซนเซอร์เพื่อยกระดับความสามารถของการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้ไปสู่รูปแบบ
Smart farm โรงเรือนสาธิตประกอบด้วย
1. ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ทีต่ ดิ ตัง้ ระบบควบคุมต่างๆ อาทิ Soil Moisture Sensor,
Temperature & Humidity Sensor, Solar Sensor, Water Pressure Sensor,
Chemical Sensor
2. ระบบน้ำ�หยดอัจฉริยะของพืชไร่ ด้วยการวัดความดันในระบบท่อน้ำ�หยด (Water
Pressure sensor) ควบคุมแหล่งจ่ายน้�ำ (Water Level Sensor) และควบคุมปริมาณ
การให้น�ำ้ (Soil Moisture Sensor)
3. ระบบติดตามปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเกษตรผ่าน IoT ใช้ควบคุมปัจจัยทีเ่ หมาะสม
ในการผลิต การประยุกต์ ใช้ไมโครเซ็นเซอร์และระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรือนเพือ่
ติดตามปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ อากาศ ความชืน้ ดิน ปริมาณการให้น�ำ้
ปริมาณแสง และเซนเซอร์เฉพาะทางอื่นๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์
และควบคุมปัจจัยหลักทางการเกษตร
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4. ระบบควบคุมการให้น�ำ้ (Irrigation Valve Control System) สามารถตัง้ เวลาเปิด-ปิด
น้�ำ ได้ตามเวลาทีต่ อ้ งการควบคูก่ บั ความชืน้ ดินทีเ่ หมาะสม ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน/
แท็บเล็ต

2.
ดังนี้

Food and Agriculture Revolution Model - Farm Intelligent Technology (FAARM FIT)
เป็นการนำ�เสนอเทคโนโลยีอจั ฉริยะสำ�หรับการเกษตร ประกอบด้วยผลงานทีเ่ กีย่ วข้อง
1. เซนเซอร์และระบบควบคุม ด้วยขีดความสามารถของเนคเทคทีผ่ ลิตและออกแบบ
เซนเซอร์ได้เอง จึงได้น�ำ ตัวอย่างเซนเซอร์ท่ใี ช้ ในทางการเกษตรมาแสดง อาทิเช่น
เซนเซอร์วดั อุณหภูมิ (Temperature Sensor), เซนเซอร์วดั ความชืน้ (Humidity
Sensor), เซนเซอร์วดั ความดัน (Pressure Sensor), เซนเซอร์วดั ความเป็นกรด-ด่าง
(pH Sensor), เซนเซอร์วดั ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO Sensor) เป็นต้น
2. ฟาร์มรู้ (FAARMRu) เป็นระบบ Data Visualization ทีน่ �ำ ข้อมูลจากหน่วยงานรับ
ขึน้ ทะเบียนภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มานำ�เสนอภาพการขึน้ ทะเบียนเชิง
สถิตทิ ง้ั ในแบบแยกหน่วยงานและแบบเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน โดยมีระบบ
FAARMLink ทีเ่ ป็นตัวกลางในการเรียกข้อมูลจากหน่วยงานรับขึน้ ทะเบียนและนำ�
ข้อมูลมาเก็บไว้ ในฐานข้อมูลกลาง

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

37

3. TraceFarm เป็นระบบสืบย้อนกลับแหล่งผลิตอาหาร โดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก
เกษตรกรไปสูผ่ บู้ ริโภคผ่านระบบเวปไซต์กลาง ผูบ้ ริโภคสามารถสแกน QR code
บนฉลากทีต่ ดิ อยูบ่ นแพ็กเกจ ระบบ TraceFarm จะแสดงข้อมูลแหล่งผลิต รวมถึง
เกษตรกรผูป้ ลูก และวันทีเ่ ก็บเกีย่ วผลผลิตบนหน้าจอมือถือ ระบบ TraceFarm ได้
รับการทดสอบกับ LemonFarm และ CPRAM แล้ว

ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม : ทำ�ให้เกษตรกรสามารถเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมปริมาณและคุณภาพการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยหลักได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว
สร้างมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภค

สนใจติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฺBTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399
Emai : business@nectec.or.th
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ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
Thai Microelectronics Center (TMEC)
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและพัฒนาด้านไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นโรงงานผลิตวงจรรวมแห่งแรกของประเทศไทย โดยเน้น
ตอบสนองความต้องการในการผลิตวงจรรวมต้นแบบ การฝึกอบรมสำ�หรับสถาบัน
การศึกษา และภาคอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเพื่อติดตั้งสายการผลิตและดำ�เนินการ
ผลิตวงจรรวมเพื่อประยุกต์ ใช้งานเฉพาะด้าน (Application-Specific Integrated
Circuit: ASIC) ระดับ 0.5 ไมครอน อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรและ
ปูพื้นฐานด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการยกระดับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล และเป็นรากฐานใน
การพัฒนาสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต

สนใจติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฺBTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399
Emai : business@nectec.or.th
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บริษัท ไบโอไซน์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เป็นบริษัทลูกของ VSN International Ltd (VSNi)

จากประเทศอังกฤษ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ การส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติ เราดำ�เนินงานด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มประเทศแถบอาเซียน รวมไปถึง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในปัจจุบัน ได้แก่ Genstat®, ASreml®, BMS

ลักษณะการให้บริการ : จำ�หน่ายซอฟต์แวร์, ให้บริการฝึกอบรม และบริการ ให้คำ�ปรึกษา
ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม : เป็น ซอฟต์แวร์ที่ช่วยวิเคราะห์

ข้อมูล และจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจด้วยตัวเลข และประหยัดเวลา
• Genstat® Application: เป็นซอฟต์แวร์สถิตทิ ม่ี ฟี งั ก์ชนั คลอบคลุมทุกสาขางานวิจยั
และผู้ ใช้งานสามารถใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทางสถิตขิ น้ั พืน้ ฐาน จนกระทัง่ สถิตขิ น้ั สูง ได้
อย่างง่ายดาย ด้วย user interface ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง นิยมใช้กบั ข้อมูล
ทางด้าน Agriculture, Animal, Plant, Biology Genetic, Ecology Environment,
Forestry, Soil, Food, Medical Pharmaceutical, Science
• ASreml® Application: เป็นตัวเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ สำ�หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ ขี นาด
ใหญ่ (Big data) และ Mixed models หรือ สถิตขิ น้ั สูงอืน่ ๆ นิยมใช้กบั ข้อมูลทางด้าน
Agricultural, Environmental, Medical, Biological
• BMS Application: เป็นซอฟต์แวร์ทค่ี รอบคลุมทุกขัน้ ตอนและใช้งานง่าย ทีอ่ อกแบบ
มาเพือ่ ช่วยนักปรับปรุงพันธุพ์ ชื ให้สามารถพัฒนาสายพันธุไ์ ด้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สนใจติดต่อ
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เกษตรสมัยใหม่
Smart Farm
Bio Control
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หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และ
ชีวเคมีภัณฑ์
ขีดความสามารถหน่วยวิจัย : มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในด้านต่างๆ
อาทิ การค้นหาสารออกฤทธิท์ างชีวภาพเพือ่ ใช้ประโยชน์ดา้ นการเกษตรและการแพทย์
การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี และ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ใน
การผลิตเอนไซม์และสารมูลค่าสูงสำ�หรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภาพเป็นต้น รวมทัง้ การพัฒนาเทคโนโลยีแบบสหสาขาวิชาในการใช้ประโยชน์จาก
ชีวมวลทางการเกษตรเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมีในอุตสาหกรรม
พลังงานและเคมีชีวภาพ

ลักษณะการให้บริการ : วิจัยและพัฒนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม : การควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบชีววิธี
ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :

การผลิตสปอร์ราบิวเวอเรียจำ�นวนมากบนอาหารแข็ง (ซ้าย)
และราบิวเวอเรียที่เจริญอย่างดีหลังเก็บรักษาในสูตร C ที่อุณหภูมิสูงต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือน (ขวา)

สนใจติดต่อ
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6700
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โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวี
เพือ่ ควบคุมแมลงศัตรูพชื
ขีดความสามารถห้องปฏิบตั กิ าร : มุง่ เน้นการผลิตเชือ้ ไวรัสเอ็นพีวี ในระดับกึง่ อุตสาหกรรม
โดยเน้นประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด เพื่อให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็นพีวี อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจของเกษตรและธุรกิจทางด้านการเกษตร รวมถึง
การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิจัยที่นำ�เทคโนโลยีทางไวรัส
วิทยาและพันธุวิศกรรมมาปรับปรุงสายพันธุ์ของไวรัสให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ลักษณะการให้บริการ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อไวรัสเอ็นพีวี
การนำ�เทคโนโลยีไปใช้ส�ำ หรับอุตสาหกรรม : ผลิตเชือ้ ไวรัสเอ็นพีวเี พือ่ ควบคุมแมลงศัตรูพชื
ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :

ผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV (Spod-e focus และ
Spod-l focus) กำ�จัดหนอนแมลงศัตรูพืช

สนใจติดต่อ
โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช
หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6700 ต่อ 3712
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บริษัท กรีนอินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำ�กัด
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา GIB Advance Research
& Development Center สำ�หรับวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจุลินทรีย์หรือสาร
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและกระตุ้นภูมิคุ้มกันแก่พืชและสัตว์ และรับจ้างวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ กลุ่ม Organic Fertilizer,
Crop Protection ในพืช และ Natural Immune Booster สำ�หรับสัตว์

ลักษณะการให้บริการ :
ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม : เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน Food Safety, Food
Security and Sustainability

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :

สนใจติดต่อ
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ชั้น 7 อาคาร D ตึก INC2
Phone : +66 2347 7588
Fax : +66 2347 7589 Email: info@gib.co.th
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วุน เสน

อาหารเพื่ออนาคต
Smart Functional
Food
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ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์
ขีดความสามารถห้องปฏิบตั กิ าร : กลุม่ วิจยั รีโอโลยีอาหารในห้องปฏิบตั กิ ารฯ ได้น�ำ ความรู้
พื้นฐานเชิงวัสดุศาสตร์ ได้แก่ สมบัติรีโอโลยี (การไหลและการเสียรูป) สมบัติ
วิสโคอิลาสติก (ความหยุ่นหนืด) และสมบัติไตรโบโลยี (การไหลลื่น) มาใช้ ในการปรับ
เนือ้ สัมผัสอาหารเพือ่ สุขภาพ รวมถึง
การศึกษากระบวนการบดเคี้ยวและ
กลืนอาหารในช่องปาก เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปรับเนื้อสัมผัส
ให้เคีย้ วและกลืนง่ายสำ�หรับผูส้ งู อายุ

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ :

ขนมปังปราศจาก
กลูเตนจากข้าว

ไส้กรอกไขมันต่ำ�

มายองเนสไขมันต่ำ�

แป้งชุบทอด ไส้เบอเกอร์เห็ด
ลดการอมน้ำ�มัน

โดยมีความพร้อมทางเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้
• เครือ่ งวิเคราะห์สมบัตริ โี อโลยีแบบหมุน (Rotational Rheometer)
• หัววัดสมบัตไิ ตรโบโลยีของอาหารและวัสดุโพลิเมอร์
• หัววัดความหนืดแบบดึงยืด (Extensional Viscosity)
• เครื่องวิเคราะห์สมบัติการไหลแบบคาปิลลารี (Capillary Rheometer) ที่มีหน่วย
ทดสอบการดึงยืด
• เครือ่ งวิเคราะห์สมบัตเิ ชิงกล (Universal Testing Machine) และเครือ่ งมือเตรียม
ตัวอย่างอาหารต่างๆ เช่น เครือ่ งโฮโมจีไนเซอร์ความดันสูง

ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการรับจ้างวิจัยและร่วมวิจัยในการศึกษาพื้นฐาน และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุขภาพให้มเี นือ้ สัมผัสทีด่ ี อาหารบดเคีย้ วง่ายและกลืนง่ายสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ และอาหารสำ�หรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำ�บาก นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบสมบัติรีโอโลยีและสมบัติเชิงกลของอาหารอีกด้วย
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ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม : ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมี

แนวโน้มสนใจผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจผู้บริโภคมากขึ้น โดยคำ�นึงถึงรูปลักษณ์ รสชาติ
คุณประโยชน์ และความสะดวกต่อการบริโภค การทำ�ให้อาหารมีสมบัติต่างๆ ตาม
ความต้องการโดยอาศัยความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติ
ของอาหาร ทำ�ให้สามารถปรับสูตรหรือพัฒนาสูตรใหม่ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำ�ปะหลัง (Gluten-free Bread from Cassava Flour)
โปรตน
ี

เมือ่ จำ�นวนผูแ้ พ้กลูเตนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จึงเป็นความท้าทายทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารปราศจากกลูเตน เพือ่ รองรับกับความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูท้ ม่ี อี าการ
แพ้กลูเตน โครงการวิจยั นีจ้ งึ ได้น�ำ ฟลาวมันสำ�ปะหลังมาใช้ ในการผลิตขนมปังปราศจากกลูเตน
โดยทำ�การปรับคุณสมบัตวิ สิ โคอิลาสติกของแป้งโด และคุณภาพของขนมปังให้คล้ายคลึงกับ
ฟลาวสาลีที่มีโปรตีนกลูเตนเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ โดยอาศัยสมบัติร่วมกันของสารไฮโดร
คอลลอยด์ สตาร์ชดัดแปร และสารประกอบอาหารชนิดอื่นๆ มาทดแทนสมบัติของกลูเตน
ที่ขาดหายไป การศึกษานี้พบว่าฟลาวมันสำ�ปะหลังที่แทนที่ด้วยฟลาวข้าวหอมมะลิบางส่วน
ร่วมกับการเติมโปรตีน ไฮโดรคอลลอยด์ และเอนไซม์ ทำ�ให้ได้ขนมปังที่มีลักษณะปรากฏ
ภายนอก และโครงสร้างของเนือ้ ในทีด่ ี เนือ่ งจากแป้งโดแสดงสมบัตวิ สิ โคอิลาสติกคล้ายโดจาก
ฟลาวข้าวสาลี และจากการวิเคราะห์ โครงสร้างจุลภาคพบว่า โปรตีนในเนื้อขนมปังสูตรที่
พัฒนาขึ้นนี้จะอยู่กระจายล้อมรอบเม็ดฟลาว ซึ่งคล้ายคลึงกับโครงสร้างที่พบในขนมปังจาก
ฟลาวข้าวสาลี
การทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า สมบัตโิ ดยรวมของขนมปังทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไม่ดอ้ ยกว่า
ขนมปังทีเ่ ตรียมจากแป้งสูตรปราศจากกลูเตนทีม่ จี �ำ หน่ายในต่างประเทศ อีกทัง้ ยังมีราคาต่�ำ กว่า
ขนมปังปราศจากกลูเตนทีม่ จี �ำ หน่ายในต่างประเทศถึง 3 เท่า

หัวหน้าโครงการ : ดร. ชัยวุฒิ กมลพิลาส
กนกพร มั่นสกุล
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 564 6500 ต่อ 4305 อีเมล: kanokpom@mtec.or.th

สนใจติดต่อ

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

47

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
Food and Feed Innovation Center
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตว์ของประเทศไทย โดยการบูรณาการความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกไบโอเทคให้อยู่ที่จุดเดียว

ลักษณะการให้บริการและการนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม :

• การวิจยั และพัฒนา ใช้เทคโนโลยีชวี ภาพสร้างนวัตกรรมทีต่ อบสนองต่อโจทย์และ
ความต้องการของภาคเอกชน ทัง้ การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการพัฒนา
ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ท่ีได้พฒ
ั นาขึน้ แล้วไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
• การทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตในระดับกึง่ อุตสาหกรรม จนได้ตน้ แบบผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ส�ำ หรับการทดลองในภาคสนามและการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ซึง่ จะ
ผลักดันผลงานวิจยั ให้สามารถถ่ายทอดสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
• การจัดหาและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างพันธมิตรวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ เป็นตัวกลางจัดหาและปรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับ
ผู้ประกอบการในไทย
• การให้บริการทางวิชาการในด้านการเป็นที่ปรึกษา การให้บริการด้านเทคนิค การให้
บริการเช่าเครื่องมือสำ�หรับภาครัฐและเอกชน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ
ฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับบุคลากร เพื่อยกระดับความสามารถทางเทคนิคของ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและทักษะเพิ่มขึ้น ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้าน
การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ เพื่อกำ�หนดเกณฑ์ควบคุมความปลอดภัยใน
อาหารตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางการผลิต
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ตัวอย่างผลงาน :
• ผลิตภัณฑ์ไก่พร้อมรับประทานในบรรจุภณ
ั ฑ์รที อร์ทเพาช์
• การผลิตใยอาหารละลายน้ำ�สายสั้น (MOS) จากกากมะพร้าวเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิต
• การผลิตไบโอแคลเซียมจากเปลือกไข่
• การผลิตโปรคอลลาเจนจากเยือ่ หุม้ เปลือกไข่
• เทคโนโลยีผลิตกรดไขมัน Omega-3 และ Omega-6 จากจุลนิ ทรีย์

สนใจติดต่อ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6700 โทรสาร 02 564 6707
เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th/fbu
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ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ์
อาหารและการเกษตร
Nano Agro and Food Innovation Laboratory (NAF)
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : การประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อ

การดัดแปร สังเคราะห์ และผลิตวัสดุนาโนชีวฐาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
จากการแปรรูปผลิตผลและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำ�หรับอุตสาหกรรมอาหาร
โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีการกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ (Encapsulation technology) และเทคโนโลยีระบบนำ�ส่ง (Delivery
System Technology) เพื่อประยุกต์ ใช้ทางด้านอาหารและการเกษตร ในการควบคุม
ให้เกิดการปลดปล่อยในอัตราและปริมาณที่กำ�หนด รวมทั้งออกแบบขั้นตอนการนำ�
นาโนเทคโนโลยีเข้ากับกระบวนการผลิตเดิม ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

ลักษณะการให้บริการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยภายใต้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้บริการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
อุปกรณ์วเิ คราะห์ทดสอบและเครือ่ งมือด้านนาโนเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย โดยมีการบริการ
ใน 3 รูปแบบผ่านงานพัฒนาธุรกิจ ดังนี้
1. โครงการร่วมวิจัย (Collaborative Research) โครงการที่ผู้ประกอบการสนใจร่วม
ลงทุนวิจัยกับศูนย์ฯ โดยมีสิทธิประโยชน์ร่วมกันขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุน
2. โครงการรับจ้างวิจยั (Contract Research) โครงการทีผ่ ปู้ ระกอบการว่าจ้างให้ศนู ย์ฯ
เป็นผู้ดำ�เนินงานวิจัย โดยผู้ว่าจ้างจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์
แต่เพียงผู้เดียว ตามช่วงระยะเวลาที่มีการตกลงกัน
3. การอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์ (Licensing) โครงการที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธิ์
ในงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์ฯ เพื่อการผลิตและประโยชน์ทาง
การค้า
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ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้ส�ำ หรับอุตสาหกรรม : เทคโนโลยีการกักเก็บสารสำ�คัญ

วิตามิน รสและกลิน่ เพือ่ เพิม่ คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ทางด้านนาโนเทคโนโลยีไปผสมเข้ากับกระบวนการผลิตเดิม นอกจากนี้ยังรวมถึง
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ ด้วยวิธีการพัฒนาวิธีการกักเก็บและ
ระบบนำ�ส่งสารสำ�คัญต่างๆ

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี : ห้องปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมนาโนเพือ่ ผลิตภัณฑ์
อาหารและการเกษตรพร้อมเปิดรับการให้บริการในเชิงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันกับ
ภาคเอกชนที่สนใจ

สนใจติดต่อ
ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 7100 โทรสาร 02 564 7100
อีเมล์ bdv@nanotec.or.th
เว็บไซต์ http://www.nanotec.or.th
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ห้องปฏิบัติการระบบนำ�ส่ง
Nano Delivery System Laboratory (NDS)
ขีดความสามารถห้องปฏิบตั กิ าร : เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีระบบนำ�ส่งชนิดใหม่ ในการควบคุม
การปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอัตราและปริมาณที่กำ�หนด และสามารถ
นำ�ส่งไปยังอวัยวะหรือเป้าหมายได้ตามต้องการ เพื่อการประยุกต์ ใช้ด้านการแพทย์
อาหารและการเกษตร อันจะนำ�ไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในการนำ�เข้าเทคโนโลยีและการ
เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศโดยภาพรวมอย่างสูงสุด

ลักษณะการให้บริการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยภายใต้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้บริการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
อุปกรณ์วเิ คราะห์ทดสอบและเครือ่ งมือด้านนาโนเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย โดยมีการบริการ
ใน 3 รูปแบบผ่านงานพัฒนาธุรกิจ ดังนี้
1. โครงการร่วมวิจัย (Collaborative Research) โครงการที่ผู้ประกอบการสนใจร่วม
ลงทุนวิจัยกับศูนย์ฯ โดยมีสิทธิประโยชน์ร่วมกันขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุน
2. โครงการรับจ้างวิจัย (Contract Research) โครงการที่ผู้ประกอบการว่าจ้างให้ศูนย์ฯ
เป็นผู้ดำ�เนินงานวิจัย โดยผู้ว่าจ้างจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์
แต่เพียงผู้เดียว ตามช่วงระยะเวลาที่มีการตกลงกัน
3. การอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์ (Licensing) โครงการที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธิ์
ในงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์ฯ เพื่อการผลิตและประโยชน์ทาง
การค้า

ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้ส�ำ หรับอุตสาหกรรม : เทคโนโลยีระบบนำ�ส่งชนิดใหม่

เพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอัตราและปริมาณที่กำ�หนด
และสามารถนำ�ส่งไปยังอวัยวะหรือบริเวณเป้าหมายได้ตามต้องการ เพื่อประยุกต์ ใช้
ในอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ อาหารและการเกษตร
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ตั ว อย่ า งผลงานพร้ อ มถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี :

- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ล่ ยุ ง จากสารสกั ด
จากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์
อาทิ สเปรย์ไล่ยุง ครีมกันแดด
ไล่ยุง แผ่นแปะนาโนไล่ยุง
- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสารสกั ด จาก
เปลือกมังคุด อาทิ Q-Acne
(แผ่นแปะสิว) แผ่นแปะแผลใน
ช่องปาก และขี้ผึ้งรักษาแผลใน
ช่องปากสูตรนาโน

สนใจติดต่อ
ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 7100 โทรสาร 02 564 7100
อีเมล์ bdv@nanotec.or.th
เว็บไซต์ http://www.nanotec.or.th
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อาหารเพื่ออนาคต

Smart Food
Processing & Packaging

54

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

บริษัท แอร์โปรดักส์เอเชีย
(เทคโนโลยีเซ็นเตอร์) จำ�กัด
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใน
เอเซียที่ครบวงจร วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการถนอมอาหารโดยใช้ Cryogenic
freezing, chilling and modified atmosphere packaging เพื่อช่วยยืดอายุวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ ให้นานขึ้นและช่วยลดการสูญเสียเนื่องจากการปนเปื้อนของเชื้อ
ในอาหาร โดยบริษัทฯ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ industrial gas applications และ
ออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการให้บริการ :

• Pre-testing การทดสอบเบื้องต้นสำ�หรับเทคโนโลยีการถนอมอาหารที่เหมาะสม
• Customer trials ทดลองในระดับการผลิตจริงสำ�หรับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทจ่ี ะใช้จริง
• Food freezing and Modified Atmosphere Packaging (MAP) มีเครื่องจักรและ
อุปกรณ์สำ�หรับการการแช่เยือกแข็งอาหาร และสำ�หรับเทคโนโลยีการบรรจุแบบ
ดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อยืดอายุการเก็บ
• Training and consulting service บริการให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับเทคโนโลยีถนอมอาหาร
จากแก๊สอุตสาหกรรม (Industrial Gases)
ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม : เป็นการนำ�เทคโนโลยีใช้ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใช้ ในการถนอมอาหารโดยวิธี Cryogenic freezing, chilling
and modified atmosphere packaging เพือ่ ช่วยยืดอายุวตั ถุดบิ และผลิตภัณฑ์ให้นานขึน้

BIOTEC Pilot Plant-Unit No. 3
117 Thailand Science Park, Klong Nueng, Paholyothin Road,
Klong Luang,Pathumthani 12120 Thailand Tel: +66 2 564 7799

สนใจติดต่อ
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ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก
ขีดความสามารถ : ห้องปฏิบตั กิ ารฯ ได้น�ำ ความรูแ้ ละความสามารถ

ในการออกแบบและพัฒนาพลาสติกคอมพาวด์ รวมทั้ง
ความเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการขึน้ รูปฟิลม์ มาประยุกต์
ใช้ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและออกแบบบรรจุภัณฑ์
สำ�หรับผักผลไม้สดเขตร้อนชื้น ให้คงคุณภาพความสด
ใหม่และยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น 2-5 เท่า

ลักษณะการให้บริการ : ทางห้องปฏิบัติการฯ ให้บริการรับจ้าง

วิจยั และร่วมพัฒนากับผูป้ ระกอบการ (co-creation) เพือ่ ให้
ได้ บ รรจุ ภั ณฑ์ที่ส ามารถตอบสนองต่อความต้อ งการ
ของลูกค้าหรือผู้ ใช้ทั้งในด้านรูปลักษณ์และสมบัติใน
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารฯ ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัตกิ ารผ่าน
ของก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ�
ของฟิล์มพลาสติกอีกด้วย

ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม :

สภาวะรักษาความสดภายในบรรจุภัณฑ์ ActivaPAK
เป็ น ผลมาจากความสามารถของฟิ ล์ ม ที่ ส ร้ า งให้ เ กิ ด
บรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุล (EMA) ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์
จึงคงความสด คุณค่า รสชาติ ของผักผลไม้สดได้นานขึน้
เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกทั่วไปที่มีการเจาะรู
ทำ�ให้ผักผลไม้เหี่ยวจากการสูญเสียน้ำ� โดยบรรจุภัณฑ์
ActivePAK สามารถยืดอายุให้ผักสดนานขึ้น 7-14 วัน
นอกจากนี้ ยังสามารถช่ว ยลดอัต ราการเน่าเสียขณะ
วางจำ�หน่ายในร้านค้า และเมื่อนำ�ไปเก็บรักษาต่อเพื่อ
การบริโภค โดยช่วยลดการสูญเสียของผักลงประมาณ
7-8% และเพิ่มโอกาสและยืดระยะเวลาการขายผัก
จากพื้นที่ห่างไกลให้สามารถส่งสินค้าเข้ามาจำ�หน่ายใน
กรุงเทพฯ หรือทัว่ ประเทศ สุดท้ายคือผูบ้ ริโภคได้ผกั ทีส่ ด
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รสชาติดี คงคุณค่าทางโภชนาการ
เหมือนเก็บมาจากไร่มากที่สุด

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพร้อมใช้งาน :
บรรจุภัณฑ์ ActivePAK สำ�หรับผักผลไม้สด

บรรจุภณ
ั ฑ์ ActivePAK มีการนำ�ไปใช้ประโยชน์
จริงแล้วในภาคอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผ้ผู ลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และผู้ ใช้งานคือซูเปอร์มาร์เก็ต
เพือ่ ใช้ส�ำ หรับคงความสดของผักทีว่ างจำ�หน่าย
บนชั้นวางได้ยาวนานยิ่งขึ้นเฉลี่ย 7-8 วัน เทียบกับถุงพลาสติกทั่วไปเจาะรู ที่ใส่ผัก
ได้เพียง 3 วันเท่านั้น

บรรจุภัณฑ์ ActivePAK Ultra สำ�หรับเห็ดหอมสด
บรรจุภณ
ั ฑ์ ActivePAK Ultra มีการนำ�ไปใช้
ประโยชน์ จ ริ ง แล้ ว ในการบรรจุ เ ห็ ด หอมสด
ในสภาวะอุ ณ หภู มิ ท่ี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
กระบวนการบรรจุและการขนส่ง ตัง้ แต่ขนส่ง
จากยอดดอยมายังศูนย์กระจายสินค้า และ
การขนส่งมายังกรุงเทพฯ จนถึงชัน้ วางจำ�หน่าย
สินค้า โดยสามารถยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดยาวนานถึง 10 วัน ซึ่งเดิมการใช้ถาด
พลาสติกเจาะรูสามารถเก็บเห็ดหอมได้เพียง 3 วันเท่านั้น

สนใจติดต่อ
ชนิต วานิกานุกูล
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 564 6500 ต่อ 4386
อีเมล์: chanitw@mtec.or.th
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ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

Design&Engineering Consulting Service Center (DECC)
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำ�นวณ

เข้ามาช่วยในการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนบริการฝึกอบรมการ
วิเคราะห์ปัญหาการออกแบบ การผลิต และการบำ�รุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยี CAE
และการใช้ซอฟต์แวร์ CAD/CAE และการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงและพัฒนาฐานความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การออกแบบ และผลิตงานทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ของประเทศไทยให้กบั หน่วยงานวิจยั สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม
จนทำ � ให้ ห น่ ว ยงานได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จากภาคอุตสาหกรรมอย่าง
แพร่หลาย

ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการด้านวิศวกรรม ให้คำ�ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้

ปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง การให้บริการของศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบ
และวิศวกรรม แบ่งได้ดังนี้
1. การให้บริการพัฒนาและแก้ปัญหาในงานด้านการออกแบบ กระบวนการผลิต
และการบำ�รุงรักษา แบ่งกลุ่มการให้บริการพัฒนาและแก้ปัญหาในงานวิศวกรรม
ดังนี้
• งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และชิน้ ส่วน
• งานออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
• งานซ่อมบำ�รุง
2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรม และอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์เฉพาะทางทั่วไปจนถึงขั้นสูง พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางทั่วไปจนถึง
ขั้นสูง ดังนี้
• ซอฟต์แวร์ชว่ ยงานวิศวกรรมเพือ่ งานออกแบบ งานผลิต งานวิจยั และพัฒนา
งานบำ�รุงรักษา
• งานขายและการบริการ
• งานควบคุมอุปกรณ์ และอืน่ ๆ ให้กบั อุตสาหกรรม เพือ่ ทดแทนการใช้คน ลดขัน้
ตอนการทำ�งานและลดความผิดพลาดจากคนทำ�งาน
• การทำ�นายปรากฏการณ์ฉพาะด้าน เพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด
อย่างยัง่ ยืน

58

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

3. การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบ การผลิต
และการบำ�รุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยี CAE และการใช้ซอฟต์แวร์ CAD/CAE
หลักสูตรอบรม แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
• หลักสูตรการออกแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต และการบำ�รุงรักษาผลิตภัณฑ์
เครือ่ งจักร และชิน้ งานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี CAE
• งานฝึกอบรมสำ�หรับบุคคลทัว่ ไป/งานแก้ปญ
ั หาทางวิศวกรรม
• In - house Training ตามความต้องการ

ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม : ออกแบบ และแก้ไขปัญหา
ทั้งในด้านการผลิต และกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี : ผลงานทีผ่ า่ นมา ให้บริการในกลุม่ อุตสาหกรรม

ต่างๆ ดังนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมทางแพทย์
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ตัวอย่างผลงาน เช่น วิเคราะห์การกระจายตัวของความดัน
(Pressure distribution) ในถังปฏิกรณ์ เพื่อเปรียบเทียบ
หาความสัมพันธ์ระหว่าง Pilot plant และ Production
plant
การวิเคราะห์พลศาสตร์ของไหล เพื่อคำ�นวณประสิทธิภาพ
การระบายความร้อนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ผล
เป็นลักษณะขนาดและตำ�แหน่งติดตั้งของพัดลมที่ช่วยให้
ระบายความร้อนในระบบได้ดี ส่งผลให้ยืดอายุการใช้งาน
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

marketing@decc.or.th
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.decc.or.th

สนใจติดต่อ
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น้ำปลาแท

อาหารเพื่ออนาคต
Smart Food Safety
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สำ�นักงานและห้องปฎิบตั กิ ารทดสอบ Wet & Dry Lab
บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำ�กัด
TUV SUD (Thailand) Limited
ขีดความสามารถห้องปฏิบตั กิ าร : เพือ่ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบเครือ่ งมือ
เป็นทีป่ รึกษาทางด้านระบบมาตรฐาน และเป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองทางด้านมาตรฐาน

ลักษณะการให้บริการ : TUV SUD (Thailand) Limited provide testing, inspection,

certification and training service :
Testing :
Safety testing, Quality and performance testing, Raw material
testing and Chemical testing in products such as automotive
parts, electrical appliance, medical device, construction material,
food and cosmetic
Inspection : Factory or plant inspection, pre-shipment inspection
Certification : Quality management system follow ISO standard and
international standard
Training :
Quality Management, technical skill

ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม : เป็นผู้ ให้บริการที่มีชื่อเสียง

และมาตรฐานระดับโลก มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ
ให้มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และทางบริษัทฯ มีการพัฒนาบริการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
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ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำ�ลองขนาดใหญ่
Large Scale Simulation Research Laboratory (LSR)
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เนื่องจากในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันนั้นมีเหตุการณ์

ที่ต้องตัดสินใจในหลายๆ เรื่อง อย่างไรก็ดี การตัดสินใจที่ดีนั้นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรา
สามารถพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดตามมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ� ซึ่งการพยากรณ์คือ
การคาดการณ์เหตุการณ์เกีย่ วกับอนาคต โดยการพยากรณ์ทด่ี นี น้ั สามารถส่งผลให้เกิด
การตั ด สิ น ใจในการแก้ ปั ญ หาหรื อ แนวทางการทำ � งานที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล สำ�หรับในวงการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนัน้ ความสามารถในการพยากรณ์
ที่ถูกต้องแม่นยำ�นั้นนอกเหนือจากเป็นประโยชน์ต่อผลประกอบการขององค์กร
แล้วในบางทีอาจส่งผลถึงความยั่งยืนขององค์กรนั้นๆ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ความ
สามารถในการพยากรณ์ที่ดีนั้นย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพโดยรวมของการบริหาร
จัดการทรัพยากรต่างๆ ของประเทศก่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน การพยากรณ์
ด้วยแบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์ โดยเทคโนโลยีการจำ�ลองขั้นสูงนั้นมีความจำ�เป็น
และมีบทบาทสำ�คัญ เพราะจะทำ�ให้การตัดสินใจในการแก้ปญ
ั หาหรือแนวทางการทำ�งาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำ�ลองเพื่อให้ได้ผลพยากรณ์ที่
ถูกต้องแม่นยำ�ขึ้นนั้น จำ�เป็นต้องใช้เทคโนโลยีในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลแบบ near real-time ตลอด
จนคณิตศาสตร์ชั้นสูงเพื่อการผสานข้อมูลให้เข้ากับแบบจำ�ลองเพื่อลดความไม่
แน่นอนของผลพยากรณ์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้ผลพยากรณ์ทถ่ี กู ต้องแม่นยำ�สามารถนำ�ไปใช้
ในระบบช่วยการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือนำ�ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ได้ต่อไป

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี : ระบบทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ของการอบ อบแห้ง และแช่แข็ง ในอุตสาหกรรม (Heat and Freeze)-เป็นบริการ
ทดสอบและวิเคราะห์การอบ อบแห้ง และแช่แข็ง ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยผสม
ผสานเทคโนโลยีในการตรวจวัด ร่วมกับการจำ�ลองทางคณิตศาสตร์ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ดังนี้
• อุปกรณ์ตรวจวัด
- ใช้เทคโนโลยีในการตรวจวัดภายในตูอ้ บ ตูอ้ บแห้ง เครือ่ งแช่แข็ง ตลอดสายพาน
การผลิต เพือ่ ความแม่นยำ� รวดเร็วและแก้ไขปัญหาตรงจุด อุปกรณ์ตรวจวัด
สามารถทนอุณหภูมไิ ด้ตง้ั แต่ -50°C ถึง 260°C
- สามารถทำ�การตรวจวัดระหว่างการผลิตได้ เมือ่ ทำ�การตรวจวัดแล้วเสร็จ สามารถ
วิเคราะห์ผลเบือ้ งต้นได้ทนั ที
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• แบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์
- มีการผนวกแบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์เพื่อนำ�ไปสู่การวางแผนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของตูอ้ บ ตูอ้ บแห้ง เครือ่ งแช่แข็ง ได้อย่างถูกต้อง และแก้ไข
ปัญหาตรงจุด
- มีการใช้แบบจำ�ลอง Computational fluid dynamics: CFD เพือ่ ให้สามารถ
อธิบายพฤติกรรมการไหลของกระแสอากาศภายในตูอ้ บ ตูอ้ บแห้ง เครือ่ งแช่แข็งได้
- มีการใช้แบบจำ�ลอง Reduced order models: ROMs ทำ�ให้สามารถคำ�นวณ
ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน

การใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ ได้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพของตู้อบ
ตู้อบแห้ง เครื่องแช่แข็ง จึงเหมาะสำ�หรับกลุ่มผู้ ใช้งานที่เกี่ยวข้องดังนี้
• กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหาร
• กลุ่มนักวิจัย/วิศวกร
• กลุ่มผู้ผลิตตู้อบ ตู้อบแห้ง
เครื่องแช่แข็ง

สนใจติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ( ฺBTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399
Emai : business@nectec.or.th
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สุขภาพ/การแพทย์
Smart Beauty

64

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

โรงงานผลิตเครือ่ งสำ�อาง (ต้นแบบ)
Cosmetic Production Plant (Pilot Scale)
ตามมาตรฐาน GMP ASEAN cosmatics

ให้

บริการวิจัยพัฒนาด้านการผลิตอนุภาคนาโนสมุนไพร การพัฒนาสูตรเวชสำ�อางจาก
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
และจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์
บริการผลิตอนุภาคนาโนสมุนไพร ผลิตนาโนเวชสำ�อาง เวชสำ�อาง เครื่องสำ�อาง
จากสมุนไพรและจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประเภท Skin care Products, Hair care
Products, Face Products กลุ่มครีม เจล และโลชั่น มีขนาดกำ�ลังการผลิตขั้นต่ำ� 5 กิโลกรัม
โดยมีกำ�ลังการผลิต 200 กิโลกรัมต่อวัน

สนใจติดต่อ
ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 7100 โทรสาร 02 564 7100
อีเมล์ iss@nanotec.or.th
เว็บไซต์ http://www.nanotec.or.th
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ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำ�อาง
Nano-cosmeceuticals Laboratory (NCM)
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางชนิดใหม่โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางจากสมุนไพรไทยจากการประยุกต์ ใช้นาโนเทคโนโลยี มุ่งเน้น
การพัฒนาสูตรตำ�รับที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางด้วย
การห่อหุ้มสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบนาโนพาร์ทิเคิล (Nanoparticles) นาโนลิโปโซม
(Nanoliposomes) นาโนอิมัลชั่น (Nanoemulsions) เป็นต้น รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนาทางด้านการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและประสิทธิศักย์ของผลิตภัณฑ์ ในการ
ให้ความชุ่มชื้น ชะลอความแก่ ทำ�ให้ผิวกระจ่างใส ลดการเกิดสิว ต้านเชื้อแบคทีเรีย
ต้านการอักเสบ และอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ลักษณะการให้บริการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยภายใต้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้บริการ

วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันให้กบั ภาคอุตสาหกรรมด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญ อุปกรณ์
วิเคราะห์ทดสอบและเครื่องมือด้านนาโนเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีการบริการใน
3 รูปแบบผ่านงานพัฒนาธุรกิจ ดังนี้
1. โครงการร่วมวิจัย (Collaborative Research) โครงการที่ผู้ประกอบการสนใจร่วม
ลงทุนวิจัยกับศูนย์ฯ โดยมีสิทธิประโยชน์ร่วมกันขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุน
2. โครงการรับจ้างวิจัย (Contract Research) โครงการที่ผู้ประกอบการว่าจ้างให้
ศูนย์ฯ เป็นผู้ดำ�เนินงานวิจัย โดยผู้ว่าจ้างจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ ในเชิง
พาณิชย์แต่เพียงผู้เดียว ตามช่วงระยะเวลาที่มีการตกลงกัน
3. การอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์ (Licensing) โครงการที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธิ์
ในงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์ฯ เพื่อการผลิตและประโยชน์
ทางการค้า

ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม : เทคโนโลยีการสกัดสารสำ�คัญ
จากสมุนไพรไทยและวิธีการกักเก็บสารสำ�คัญต่างๆ ในรูปแบบของอนุภาคนาโน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิศักย์ของผลิตภัณฑ์เวชสำ�อาง รวมทั้งการประเมินความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
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ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางผสมอนุภาค
นาโนสารสกัดมะขามป้อม (สูตรตำ�รับ
ครีมบำ�รุงผิวและเจลทำ�ความสะอาด
ผิวหนัง)

สนใจติดต่อ
ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 7100 โทรสาร 02 564 7100
อีเมล์ bdv@nanotec.or.th
เว็บไซต์ http://www.nanotec.or.th
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กองยาไทยและสมุนไพร
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ :
1.
2.
3.
4.

รับผลิตยาแผนไทยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ
รับแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรสำ�หรับนำ�ไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
รับผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพรโดยใช้เทคนิคต่างๆ
รับตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ชั้นสูง เช่น TLCdensitometer, HPLC และ GC/MS
5. รับตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ความคงตัว สารออกฤทธิ์ (Active
ingredients) ฯลฯ
6. รับวิจัยและพัฒนาสูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
7. บริการให้คำ�ปรึกษาโดยคณะที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ
- งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่น สูตรตำ�รับ, อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ
- งานผลิตยาแผนไทยและสมุนไพร
- แหล่งออกนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- การปรับปรุงกระบวนการผลิตยาแผนไทยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- แนะนำ�แนวโน้มงานด้านการตลาดผลิตสมุนไพรต่างๆ

ลักษณะการให้บริการ : งานบริการและให้คำ�ปรึกษา
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ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :

กองยาไทยและสมุนไพร
เลขที่ 117 อาคาร Biotec Pilot Plant หน่วยปฏิบัติการที่ 1
อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02 564 7889 โทรสาร : 02 564 7889 ต่อ 26
E-Mail : tdc.dtam@hotmail.com

สนใจติดต่อ
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บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สำ�หรับบริการรับทำ�งาน

วิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ และรับจดทะเบียนอย. ในผลิตภัณฑ์ประเภทยา ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร สมุนไพร และเครื่องสำ�อาง ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้าน Dietary
Supplements, Pharmaceuticals, Herbal medicines, Skin care products โดยบริษทั ฯ
ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ การ Formulation, FDA Service Fee, OEM Service,
Art work design, R&D Service และ IP Matching and Utilization

ลักษณะการให้บริการ :
• รับจ้างวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตยา, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, สมุนไพร และ
เครื่องสำ�อางในรูปแบบเม็ด, แคปซูล, ไซรัป,อิมัลชั่นและผง
• บริการรับวิเคราะห์ผลของยา, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, สมุนไพร และเครือ่ งสำ�อาง
• ให้บริการขึน้ ทะเบียนกับองค์การอาหารและยา, การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า,
การจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
• บริการให้ค�ำ ปรึกษาในการแก้ปญ
ั หาการผลิตยา, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, สมุนไพร
และเครื่องสำ�อาง ที่เกิดขึ้นจากการ scale up

ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม : เป็นการให้บริการที่ครบวงจร

one-stop solution สำ�หรับผูป้ ระกอบการทีม่ ตี อ้ งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ ซึง่
บริษทั ให้บริการ ครอบคลุมตัง้ แต่บริการคิดค้นสูตร (Formulation)
บริ ก ารรั บ ขึ้ น ทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั บ องค์ ก รอาหารและยา
(อย.) (FDA Registration) บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) บริการรับจ้างผลิต (OEM
Service) และออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Artwork Design) บริการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Training)

สนใจติดต่อ
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Email : pichchakarn.cdip@gmail.com
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 5204, +66 564 7200 ต่อ 5227
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สุขภาพ/การแพทย์
Smart Health
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ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั การประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์
Biomedical Signal Processing (BSP)
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนางานทั้งในด้านการส่งเสริม

สุขภาพและการรักษา ในด้านการส่งเสริมสุขภาพเน้นการนำ�เทคโนโลยีมาเป็นเครือ่ งมือ
ในการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการติดตามและแนะนำ�การปฏิบตั ิ
ตนให้มสี ขุ ภาพดี ในด้านการรักษาเน้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านงานวิจยั และพัฒนา
อุปกรณ์การแพทย์ของไทย โดยพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการประมวลผล วิเคราะห์
และการแปลความหมายของสัญญาณต่างๆ ที่ตรวจวัดได้ทางการแพทย์ เพื่อเป็น
องค์ประกอบให้แพทย์สามารถตัดสินใจในการรักษาผูป้ ว่ ยได้ดขี น้ึ โดยมุง่ หวังทีจ่ ะเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ก้าวหน้า

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :
ระบบติดตามน้ำ�หนักและความสูงในเด็กเล็ก
การติดตามการเจริญเติบโตในเด็กเล็กเป็นสิง่ จำ�เป็น โดยสามารถติดตามได้จากน้�ำ หนัก
และความสูงของเด็กซึ่งต้องมีการวัดอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการวัดความสูงและ
ชั่งน้ำ�หนักจะทำ�โดยครูผู้ดูแลเด็ก และนำ�ค่าที่วัดได้มาจดบันทึกหรือเปรียบเทียบกับ
กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต ซึง่ ขัน้ ตอนการจดบันทึกและเปรียบเทียบนัน้ ใช้ระยะ
เวลาค่อนข้างนาน ดังนั้น เพื่อช่วยให้การตรวจวัดค่าต่างๆ ทำ�ได้สะดวกและรวดเร็ว
จึงได้พัฒนาระบบในลักษณะที่เป็น Kiosk เพื่อให้การชั่งน้ำ�หนักและการวัดความสูง
ทำ�ได้สะดวก เป็นการลดภาระของครูผู้ดูแลเด็ก อีกทั้งข้อมูลที่วัดได้ยังสามารถส่ง
ไปเก็บไว้ ในฐานข้อมูลเพื่อติดตามการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง Kiosk มีส่วน
ประกอบสำ�คัญดังนี้
1. ระบบแนะนำ�การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย
2. อุปกรณ์การวัด ซึง่ ประกอบด้วยเครือ่ งชัง่ น้�ำ หนักและเครือ่ งวัดส่วนสูงแบบละเอียด
3. ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบการยืนของเด็กเพือ่ ให้การวัดส่วนสูงมีความคลาดเคลือ่ น
น้อยที่สุด หากการยืนมีลักษณะตัวไม่ตรง แผ่นหลังและส้นเท้าไม่แนบชิดกับ
เสาวัดความสูง ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงตำ�แหน่งทีต่ อ้ งมีการแก้ไขให้ถกู ต้อง
4. แสดงผลการวัดให้แก่ผู้ ใช้งาน
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ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้ส�ำ หรับอุตสาหกรรม : เพือ่ ติดตามการเจริญเติบโตของ
เด็กเล็ก โดยสามารถเก็บข้อมูลผลการวัดและนำ�ไปบันทึกในฐานข้อมูลได้ โดยอัตโนมัติ

สนใจติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ( ฺBTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399
Emai : business@nectec.or.th
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ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำ�ลองขนาดใหญ่
Large Scale Simulation Research Laboratory (LSR)
ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :
ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงรุก
(ทันระบาด)
Software Suite for the Prevention and Control of Infectious Diseases
(TanRabad)
ทันระบาด คือชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
การป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ โดยปัจจุบันนำ�ร่องที่โรคไข้เลือดออก
ประกอบด้วย 4 แอปพลิเคชันหลัก ได้แก่
- ทันระบาดติดตาม (TanRabad-WATCH) นำ�เสนอสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดต่อและดัชนีทางกีฏวิทยาแบบเรียลไทม์ ในรูปแผนที่ และตาราง
- ทันระบาดสำ�รวจ (TanRabad-SURVEY) สนับสนุนการบันทึกข้อมูลการสำ�รวจ
ลูกน้ำ�ยุงลาย ระบุพิกัดสถานที่ และรายงานค่าดัชนีทางกีฏวิทยาทันที พร้อมจัด
เก็บข้อมูลบน Cloud
- ทันระบาดรายงาน (TanRabad-REPORT) สนับสนุนการสร้างรายงานการระบาด
ของโรคติดต่อและดัชนีทางกีฏวิทยาที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจำ� ในรูปกราฟ
ตาราง และแผนที่
- ทันระบาดวิเคราะห์ (TanRabad-BI) สนับสนุนการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคและดัชนีทางกีฏวิทยาตามมุมมองที่สนใจ
ทันระบาดมีคุณสมบัติพิเศษที่สะดวกต่อการใช้งาน ดังนี้
• การประมวลผลดัชนีทางกีฏวิทยาแบบเรียลไทม์
• การแนะนำ�หมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานของข้อมูลที่สกัดได้จากแผนที่ เช่น ถนน
และโรงเรียน
• การประมวลผลการจัดกลุ่มผู้ป่วยอย่างพลวัตรตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
ระบาดวิทยา
• การประเมินพิกดั บ้านในหมูบ่ า้ น/ชุมชนทีม่ คี วามคลาดเคลือ่ นไปจากพิกดั ส่วนใหญ่
• การบูรณาการข้อมูลระบาดวิทยา ตามประเภทข้อมูล พื้นที่ และระดับพื้นที่ที่
สนใจ
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ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม :
• ระบุแหล่งเพาะพันธุล์ กู น้�ำ ยุงลายทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เพือ่ การกำ�จัดอย่างมีประสิทธิภาพ
และการป้องกันการระบาดในพื้นที่เสี่ยง
• รายงานสถานการณ์เชิงบูรณาการแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันการระบาดซ้ำ�ซาก
และควบคุมพื้นที่ระบาด
• สร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ ในหลายมิติ เพือ่ วางแผนกลยุทธ์ในการป้องกันควบคุม
การระบาด

สนใจติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ( ฺBTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399
Emai : business@nectec.or.th
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สำ�นักงานประสานงานวิจัย
เพื่อพัฒนาเครื่องมือแพทย์ (ทันตกรรม)
บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เป็นสำ�นักงานประสานงานวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จากการได้รับอนุญาตให้ ใช้สิทธิประโยชน์
จากผลงานวิจยั และพัฒนาอุปกรณ์แบบพับได้ส�ำ หรับใช้บนเก้าอีท้ างทันตกรรม ซึง่ เป็น
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ลักษณะการให้บริการ : โครงการเก้าอี้ทันตกรรมสำ�หรับผู้พิการและผู้สูงอายุ (Unit Dental
Platform) เป็นการพัฒนาเครื่องต้นแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลักษณะการใช้
งานจะเป็นการเข็นเก้าอี้นั่งสำ�หรับคนพิการ ไปที่ยูนิต แล้วทันตแพทย์จะนำ�สายรัด
รัดตัวเก้าอี้เข็นเพื่อความปลอดภัย และสามารถดำ�เนินการรักษาได้เป็นปกติ โดยที่
ทันตแพทย์ หรือผู้ช่วยไม่ต้องยกตัวผู้ป่วยขึ้นบนเตียงเพื่อทำ�การรักษาเหมือนในอดีต

ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม : เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์

เก้าอี้ทันตกรรมสำ�หรับผู้สูงอายุและคนพิการ (Unit Dental Platform) กำ�ลังเป็น
ที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงมีความจำ�เป็นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นไป โดยเป็นเก้าอี้ทำ�ฟันสำ�หรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
เพื่อที่จะทำ�การส่งออกไปยังต่างประเทศ

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :

สนใจติดต่อ
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THAI DENTAL INTERNATIONAL Co.,Ltd
บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จะกัด
113 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคารกลุ่นวัตกรรม ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Call center : 02 533 0141 โทรสาร : 02 533 0142
E:mail: thai.dental1@hotmail.com
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เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ

Bio Based Economy
Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม
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บริษทั มิตรผลวิจยั พัฒนา อ้อยและน้�ำ ตาล จำ�กัด
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เป็นศูนย์ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาทางด้านน้ำ�ตาล
และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งงานวิจัยของบริษัทจะอยู่ในขอบข่ายทางด้าน;
- CANE / CROP PRODUCTION
- IISB นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
- SUGAR TECHNOLOGY & SPECIALTY
- BIO-BASED CHEMICALS & ENERGY

ลักษณะการให้บริการ :
ประโยชน์/การนำ�เทคโนโลยีไปใช้สำ�หรับอุตสาหกรรม : เป็นการนำ�เทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาทั้งด้านอุตสาหกรรมน้ำ�ตาล, พันธุ์อ้อย, อุตสาหกรรมชีวพลังงาน และ
พลาสติกชีวภาพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไร่อ้อย การสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :

สนใจติดต่อ
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Tel : 02 794 1000, consumervoice@mitrphol.com
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ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย
(Thailand Bioresource Research Center)
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : การบริการชีววัสดุพร้อมข้อมูลและเทคโนโลยีการใช้

ประโยชน์ ในระดับมาตรฐานของนานาชาติ โดยเป็นศูนย์กลางการให้บริการชีววัสดุ
ประเภทต่างๆ เช่น จุลินทรีย์ ดีเอ็นเอ พลาสมิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี ไฮบริโดรมา
เซลล์สตั ว์ และเนือ้ เยือ่ พืช รวมทัง้ ให้บริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีววัสดุแบบครบวงจร
การบริหารจัดการเครือข่ายคลังชีววัสดุของประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้มี
การเก็บรักษาและศึกษาวิจยั ด้านการใช้ประโยชน์ชวี วัสดุให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมระดับภูมภิ าค ประเทศและท้องถิน่ โดยสร้างความร่วมมือผ่านเครือข่าย
ศูนย์จลุ นิ ทรียแ์ ละชีววัสดุตา่ งๆ ทัง้ ในสถาบัน การศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นฐานข้อมูลเชิงบูรณาการสำ�หรับชีววัสดุของประทศ เพื่อ
สนับสนุนความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากชีววัสดุได้อย่างยั่งยืน

ลักษณะการให้บริการ :
1. กลุ่มงานด้านชีววัสดุ
• การให้บริการชีววัสดุที่มีคุณภาพ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
• บริการการรับฝากเก็บรักษา รวมทั้งการให้บริการเช่าพื้นที่เก็บรักษาจุลินทรีย์
• บริการด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาและจัดจำ�แนกจุลินทรีย์
• การจัดฝึกอบรมการเก็บรักษาและการจัดจำ�แนกเชื้อ
2. กลุ่มงานด้านข้อมูลชีววัสดุ
• เป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูลชีววัสดุโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• การจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบซอฟแวร์ ให้แก่สมาชิกเครือข่าย
3. กลุ่มงานด้านกฎหมายชีวภาพ
• บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพในเชิงกฎหมาย อาทิ การเข้าถึงและการแบ่ง
ปันผลประโยชน์ เป็นต้น
• บริการให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมายชีวภาพ และฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง
อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02 117 8000-1
โทรสาร 02 117 8003 อีเมล์ tbrc@biotec.or.th เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th/tbrc

สนใจติดต่อ

Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

79

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์
ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : มีเป้าหมายในการดำ�เนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนา

กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเคมี
สังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสารมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมแบบสหสาขา
วิชา รวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ในด้านต่างๆ ทั้ง
ด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการแพทย์ เพื่อตอบสนองการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ

ลักษณะการให้บริการ : วิจัยและพัฒนา ให้คำ�ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

การนำ�เทคโนโลยีไปใช้ส�ำ หรับอุตสาหกรรม : มุง่ เน้นการสร้างเทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรจุลินทรีย์ ในการผลิตเอนไซม์ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดกรองจุลินทรีย์ ใน
ธนาคารจุลินทรีย์ BIOTEC การสร้างฐานข้อมูลสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural
product chemical library) และ ฐานข้อมูลเอนไซม์ (Enzyme library) จากจุลินทรีย์
การพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม และ
การพั ฒ นากระบวนการผลิต ต้นแบบเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ ใช้ทั้ง ในภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม รวมถึงการพัฒนาการสังเคราะห์สารมูลค่าสูงด้วยวิธีการทางเคมี
อินทรีย์ นอกจากนี้ยังได้ทำ�การพัฒนาเทคโนโลยีทางเมตาจีโนมิกส์เพื่อค้นหายีนจาก
จุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงไม่ได้ รวมทั้งการใช้เทคนิค Multi-omics technology ในการ
ค้นหาและศึกษากลไกการทำ�งานของจุลินทรีย์ ในสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขยายฐาน
การศึกษายีนที่สร้างเอนไซม์และสารมูลค่าสูงจากทรัพยการจุลินทรีย์ ในประเทศ
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ตัวอย่างผลงาน :

• ENZease: เอนไซม์ดูโอสำ�หรับการลอกแป้งและกำ�จัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบ
ขั้นตอนเดียว

• ENZbleach : เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำ�หรับฟอกเยื่อกระดาษ

สนใจติดต่อ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง
อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6700 โทรสาร 02 564 6707
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 8000 โทรสาร 02 564 7004
อาคาร สวทช. (โยธี)
73/1 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 8150-9 โทรสาร 02 644 8043
http://www.nstda.or.th/
email : mkt@nstda.or.th

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6700 โทรสาร 02 564 6701-5
http://www.biotec.or.th/

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6500 โทรสาร 02 564 6501-5
http://www.mtec.or.th/

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6900 โทรสาร 02 564 6901-2
http://www.nectec.or.th/

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 7100 โทรสาร 02 564 6985
http://www.nanotec.or.th/

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี(ที เอ็ม ซี)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 7000 โทรสาร 02 564 7002-5

NSTDATHAILAND

NSTDA Call Center : 02 564 8000

พันธมิตรร่วมทาง
พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
STI Solutions Provider

