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ด้านพัฒนากำาลังคน
1.	 บริการฝึกอบรม	NSTDA	Academy  

ใ ห้บริการฝึกอบรมออกแบบและ 
พัฒนาหลักสูตรสำาหรับพัฒนา ผู้บริหาร 
บคุลากรเจ้าหน้าท่ี หลักสูตรเทคโนโลยี 
ขัน้สูง ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
บุคลากร ในภาคการผลิตและบริการ
ของไทย

บริการสำาหรับภาคเอกชน

ดานเทคโนโลยี

ดานการเงิน ภาษี 
และมาตรการสงเสริม

ดานพัฒนากำลังคน

ดานธุรกิจและ
ทรัพยสินทางปญญา

ดานโครงสรางพื้นฐาน

บริการสำหรับภาคเอกชน

สนับสนุนภาคเอกชน
เพื�อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

CERTIFICATE

TAXES

-  การรับจางวิจัยและรวมวิจัย

-  ยกเวนภาษี 300% สำหรับงาน R&D

-  บัญชีนวัตกรรมไทย

1.	 บริการรับจ้างวิจัยและร่วมวิจัย	ทางลัดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

2.	 บริการท่ีปรึกษาและสรรหาผู้เช่ียวชาญด้านการผลิต เพ่ือวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค และแนวทางพัฒนาธุรกิจ โดยท่ีปรึกษาเทคโนโลยี 
(ITA) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยให้การสนับสนุนด้านการเงินดังนี้ 

 1. สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 100 % เพื่อวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ
 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการสูงสุด 50 % ของงบประมาณโครงการภายในวงเงิน 400,000 บาท ในหมวดค่า

ตอบแทนผู้เช่ียวชาญ (รวมค่าเดินทางและท่ีพัก) ค่าวิเคราะห์และทดสอบ ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์ในการทำาเคร่ืองต้นแบบ ฯลฯ
 3.  สนับสนุนแต่ละบริษัทได้ถึง 2 โครงการต่อปี

3.	 บริการวิเคราะห์ทดสอบ	 สวทช. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการทำาวิจัย และวิศวกรรมแก่ภาคเอกชน เพ่ือให้สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยการให้บริการเทคโนโลยี วิเคราะห์ ทดสอบ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และบุคลากร
ผู้มีความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง หน่วยบริการทางเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ 

ด้านเทคโนโลยี
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ด้านการเงิน ภาษีและมาตรการส่งเสริม
1.	 เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา 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.	 รว่มลงทุน เพ่ือสนับสนุนเงินลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเร่ิมเปิดดำาเนินงานเชิงพาณิชย์ (Start-up) ช่วยลดความเส่ียงของเอกชน 
ในการลงทุน โดยการร่วมจัดตั้งและถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

3.	 บริการรับรองการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือยกเว้นภาษี	 300% เพ่ือให้ผู้ประกอบการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถ
หักรายจ่ายการทำาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงสุดถึง 3 เท่า ของรายจ่ายจริง

4.	 มาตรการ	 BOI	 เพื่อกระตุ้น	 STI	 ผู้ประกอบการสามารถสนับสนุนเงิน เข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของ สวทช. เพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำาหรับการลงทุนจาก BOI ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

5.	 บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของไทยเข้าถึงตลาดภาครัฐ

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.	 บริการพ้ืนท่ีเช่า พร้อมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระดับเวิลด์คลาสซึ่งออกแบบมาเพ่ือ 
รองรับงานด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 
การเฉพาะ และท่ีดินเปล่าให้เช่าระยะยาว  
เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัย

2.	 บริการศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ประเทศไทย เป็นศูนย์ประชุมทันสมัย  
มีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร สามารถ 
รองรับการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ 
ได้อย่างครบวงจร

1.	 บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เป็นพี่เลี ้ยงให้กับผู้
ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ โดยการให้คำาปรึกษา 
และฝึกอบรมทางธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงให้เข้าถึง 
ทรัพยากรที่จำาเป็นเพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและ
นำาธุรกิจให้อยู่รอดได้

2.	 บริการที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำา 
สัญญาเก่ียวกับการอนุญาตใช้สิทธิ เทคโนโลยี
ของ สวทช. และเครือข่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ ตลอดจนให้คำาปรึกษาเบื้องต้นด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ด้านธุรกิจและทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ดานเทคโนโลยี
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และมาตรการสงเสริม
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รัฐบาล มหาวิทยาลัย

บริษัทเอกชนนักวิจัย

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

Thailand Science Park

         อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย “นิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชน” ท่ีครบวงจรและใหญท่ีสุดในประเทศ ศูนยกลางการวิจัย

และพัฒนาของภาคเอกชนทุกระดับ เร่ิมเปดดำเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2545 ถือเปนแหลงชุมชนดานนวัตกรรมท่ีสมบูรณแบบ สามารถ

เช�อมโยงผูเช่ียวชาญ หน�วยงานสนับสนุนของภาครัฐ สถาบันการศึกษา สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมไดรวดเร็วข้ึน บริษัทเอกชนท่ีเขามา

ต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาสามารถเขาถึงเคร�องมือท่ีมีราคาสูงโดยท่ีบริษัทไมตองลงทุนเอง รวมถึงบริการวิเคราะหทดสอบตางๆ

เช�อมโยงกิจกรรมวิจัย เครือขายนักวิจัยและผูเช่ียวชาญจากศูนยวิจัยแหงชาติท้ัง 4 ศูนย ชวยสรางโอกาสในการทำงานวิจัยข้ันสูง

อีกท้ังยังไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ีจากภาครัฐและไดรับการยกเวนภาษี เอกชนจะไดประโยชนจากการลดตนทุนดำเนินการวิจัย

และพัฒนา การคิดคนนวัตกรรมจะเปนเร�องท่ีงายข้ึนภายในสังคมท่ีมีความหลากหลายของบุคลากรคุณภาพจากนานาประเทศ

...มารวมเปนสวนหน่ึงในชุมชนแหงความรูและนวัตกรรมช้ันยอดแหงเอเชียกับอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

ท่ีซ่ึงธุรกิจเทคโนโลยีจะเร่ิมตนและเจริญเติบโตอยางย่ังยืน...

TSP

www.sciencepark.or.th

facebook.com/thailandsciencepark

customerrelation@sciencepark.or.th

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7200, 0 2564 7222

โทรสาร 0 2564 7201

70 บริษัทม่ันใจและเลือกต้ังศูนยวิจัยอยูใน อวท.

30% เปนบริษัทขามชาติจากญ่ีปุน อเมริกาและเยอรมนี 

ครบครันดวยส่ิงอำนวย

ความสะดวกในการจัดประชุม 

รองรับผู ใชบริการไดกวา

4,000 คนตอวัน 

• หองประชุม Auditorium 376 ท่ีน่ัง

• หองอบรมสัมมนา 11 หอง (รองรับ 25-70 ทาน)

• โถงนิทรรศการครอบคลุมพ้ืนท่ี 2,480 ตร.ม.

บริการดานการ

จัดเล้ียงและท่ีพัก

Thailand Mice Venue Standard (TMVS)

จาก Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) 

ไดรับการรับรองมาตรฐาน

มีพ้ืนท่ีใชสอยกวา

30,000 ตร.ม.

...ใหเราเปนสวนหน่ึงในความสำเร็จของคุณ...

ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

Thailand Science Park Convention Center

          ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยคือ พ้ืนท่ีสำหรับถายทอดองคความรู กิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ต้ังอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การถายทอดองคความรู งานวิจัย และยัง

เอ้ือโอกาสในการเช�อมตอธุรกิจเทคโนโลยีไดอยางไมหยุดย้ัง 

  ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7000 ตอ 6011-12

TSP

รายลอมดวยศูนยวิจัยแหงชาติ 4 ศูนย

และสถาบันการศึกษาช้ันนำ 3 สถาบัน 

www.nstda.or.th/tcc

facebook.com/TSPConventionCenter

sms@nstda.or.th
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รัฐบาล มหาวิทยาลัย

บริษัทเอกชนนักวิจัย

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

Thailand Science Park

         อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย “นิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชน” ท่ีครบวงจรและใหญท่ีสุดในประเทศ ศูนยกลางการวิจัย

และพัฒนาของภาคเอกชนทุกระดับ เร่ิมเปดดำเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2545 ถือเปนแหลงชุมชนดานนวัตกรรมท่ีสมบูรณแบบ สามารถ

เช�อมโยงผูเช่ียวชาญ หน�วยงานสนับสนุนของภาครัฐ สถาบันการศึกษา สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมไดรวดเร็วข้ึน บริษัทเอกชนท่ีเขามา

ต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาสามารถเขาถึงเคร�องมือท่ีมีราคาสูงโดยท่ีบริษัทไมตองลงทุนเอง รวมถึงบริการวิเคราะหทดสอบตางๆ

เช�อมโยงกิจกรรมวิจัย เครือขายนักวิจัยและผูเช่ียวชาญจากศูนยวิจัยแหงชาติท้ัง 4 ศูนย ชวยสรางโอกาสในการทำงานวิจัยข้ันสูง

อีกท้ังยังไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ีจากภาครัฐและไดรับการยกเวนภาษี เอกชนจะไดประโยชนจากการลดตนทุนดำเนินการวิจัย

และพัฒนา การคิดคนนวัตกรรมจะเปนเร�องท่ีงายข้ึนภายในสังคมท่ีมีความหลากหลายของบุคลากรคุณภาพจากนานาประเทศ

...มารวมเปนสวนหน่ึงในชุมชนแหงความรูและนวัตกรรมช้ันยอดแหงเอเชียกับอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

ท่ีซ่ึงธุรกิจเทคโนโลยีจะเร่ิมตนและเจริญเติบโตอยางย่ังยืน...

TSP

www.sciencepark.or.th

facebook.com/thailandsciencepark

customerrelation@sciencepark.or.th

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7200, 0 2564 7222

โทรสาร 0 2564 7201

70 บริษัทม่ันใจและเลือกต้ังศูนยวิจัยอยูใน อวท.

30% เปนบริษัทขามชาติจากญ่ีปุน อเมริกาและเยอรมนี 

ครบครันดวยส่ิงอำนวย

ความสะดวกในการจัดประชุม 

รองรับผู ใชบริการไดกวา

4,000 คนตอวัน 

• หองประชุม Auditorium 376 ท่ีน่ัง

• หองอบรมสัมมนา 11 หอง (รองรับ 25-70 ทาน)

• โถงนิทรรศการครอบคลุมพ้ืนท่ี 2,480 ตร.ม.

บริการดานการ

จัดเล้ียงและท่ีพัก

Thailand Mice Venue Standard (TMVS)

จาก Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) 

ไดรับการรับรองมาตรฐาน

มีพ้ืนท่ีใชสอยกวา

30,000 ตร.ม.

...ใหเราเปนสวนหน่ึงในความสำเร็จของคุณ...

ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

Thailand Science Park Convention Center

          ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยคือ พ้ืนท่ีสำหรับถายทอดองคความรู กิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ต้ังอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การถายทอดองคความรู งานวิจัย และยัง

เอ้ือโอกาสในการเช�อมตอธุรกิจเทคโนโลยีไดอยางไมหยุดย้ัง 

  ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7000 ตอ 6011-12

TSP

รายลอมดวยศูนยวิจัยแหงชาติ 4 ศูนย

และสถาบันการศึกษาช้ันนำ 3 สถาบัน 

www.nstda.or.th/tcc

facebook.com/TSPConventionCenter

sms@nstda.or.th
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บัญชีนวัตกรรมไทย
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สำนักงบประมาณ 
ตรวจสอบราคาสินคาและบริการนวัตกรรม

ที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ 
จัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย

สินคาและบริการจะไดรับ
การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เปนเวลาสูงสุด 8 ป

โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานนวัตกรรม เกิดจากผลงานวิจัยซึ่งพัฒนาโดย

หนวยงานรัฐหรือเอกชนไทย 
อยางมีนัยสำคัญ

นิติบุคคลไทย
ที่มีผลงานนวัตกรรมและ
ตองการขึ้นทะเบียน ตองผานการทดสอบคุณภาพและ

รับรองมาตรฐานโดยสถาบันที่นาเชื่อถือ

หนวยงานของรัฐสามารถซื้อสินคา
และบริการที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทย
ดวยวิธกีรณีพิเศษ

บัญชีนวัตกรรมไทย
เขาถึงตลาดภาครัฐ สรางโอกาสผูประกอบการไทย กาวไกลดวยมาตรฐาน ยกระดับสูสากล

สำนักงบประมาณ ตรวจสอบราคาสินคาและ
บริการนวัตกรรมที่ผาน
การตรวจสอบคุณสมบัติ จัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย

สินคาหรือบริการจะไดรับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเปนเวลาสูงสุด 8 ป

ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได ไมยากอยางที่คิด

โดยคณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม

นิติบุคคลไทย
เกิดจากผลงานวิจัย

ซึ่งพัฒนาโดยหนวยงานรัฐหรือเอกชนไทย 
อยางมีนัยสำคัญ

เจาของผลงาน

ตองผาน
การทดสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐาน

โดยสถาบันที่นาเชื่อถือ

ฝายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
www.innovation.go.th  

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.) มุงพัฒนาศักยภาพในการใหบริการวิเคราะหทดสอบ

สินคาและผลิตภัณฑ (ในอุตสาหกรรมตางๆ) ดวยทีมนักวิจัยคุณภาพและเคร�องมืออุปกรณท่ีมีความทันสมัย ทำใหการบริการ

วิเคราะหทดสอบเช�อถือไดและไดรับการรับรองมาตรฐานสากล

         ท้ังน้ี สวทช. ไดจัดทำตัวอยางการบริการรับวิเคราะหทดสอบและตัวอยางมาตรฐานท่ีไดรับการรับรองของหน�วยงานตางๆ

ครอบคลุม 8 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ 



บริการวิเคราะหทดสอบครอบคลุม 8 อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร�องนุงหม 

อุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุกอสราง 

อุตสาหกรรมยานยนต

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรมสี สารเคลือบ และเคมีภัณฑ

อุตสาหกรรมพลาสติกและโลหะ

อุตสาหกรรมเคร�องสำอาง ผลิตภัณฑสุขภาพ และการแพทย

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 



หน�วยงานที่ใหบริการ

ศูนยเทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแหงชาติ (MTEC)

ศูนยพันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)
ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส (PTEC)

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC)

ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC)


ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)

PTEC







ประโยชนที่ไดรับ

ลดคาใชจายสงผลิตภัณฑ

ทดสอบตางประเทศ

สนับสนุนการวิจัย

ผลิตภัณฑมูลคาสูง

เพ่ิมขีดความสามารถ

ผูประกอบการไทย

ยกระดับคุณภาพ

และความปลอดภัยสินคา

     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

NSTDA
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บัญชีนวัตกรรมไทย
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สำนักงบประมาณ 
ตรวจสอบราคาสินคาและบริการนวัตกรรม

ที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ 
จัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย

สินคาและบริการจะไดรับ
การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เปนเวลาสูงสุด 8 ป

โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานนวัตกรรม เกิดจากผลงานวิจัยซึ่งพัฒนาโดย

หนวยงานรัฐหรือเอกชนไทย 
อยางมีนัยสำคัญ

นิติบุคคลไทย
ที่มีผลงานนวัตกรรมและ
ตองการขึ้นทะเบียน ตองผานการทดสอบคุณภาพและ

รับรองมาตรฐานโดยสถาบันที่นาเชื่อถือ

หนวยงานของรัฐสามารถซื้อสินคา
และบริการที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทย
ดวยวิธกีรณีพิเศษ

บัญชีนวัตกรรมไทย
เขาถึงตลาดภาครัฐ สรางโอกาสผูประกอบการไทย กาวไกลดวยมาตรฐาน ยกระดับสูสากล

สำนักงบประมาณ ตรวจสอบราคาสินคาและ
บริการนวัตกรรมที่ผาน
การตรวจสอบคุณสมบัติ จัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย

สินคาหรือบริการจะไดรับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเปนเวลาสูงสุด 8 ป

ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได ไมยากอยางที่คิด

โดยคณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม

นิติบุคคลไทย
เกิดจากผลงานวิจัย

ซึ่งพัฒนาโดยหนวยงานรัฐหรือเอกชนไทย 
อยางมีนัยสำคัญ

เจาของผลงาน

ตองผาน
การทดสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐาน

โดยสถาบันที่นาเชื่อถือ

ฝายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
www.innovation.go.th  

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.) มุงพัฒนาศักยภาพในการใหบริการวิเคราะหทดสอบ

สินคาและผลิตภัณฑ (ในอุตสาหกรรมตางๆ) ดวยทีมนักวิจัยคุณภาพและเคร�องมืออุปกรณท่ีมีความทันสมัย ทำใหการบริการ

วิเคราะหทดสอบเช�อถือไดและไดรับการรับรองมาตรฐานสากล

         ท้ังน้ี สวทช. ไดจัดทำตัวอยางการบริการรับวิเคราะหทดสอบและตัวอยางมาตรฐานท่ีไดรับการรับรองของหน�วยงานตางๆ

ครอบคลุม 8 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ 



บริการวิเคราะหทดสอบครอบคลุม 8 อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร�องนุงหม 

อุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุกอสราง 

อุตสาหกรรมยานยนต

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรมสี สารเคลือบ และเคมีภัณฑ

อุตสาหกรรมพลาสติกและโลหะ

อุตสาหกรรมเคร�องสำอาง ผลิตภัณฑสุขภาพ และการแพทย

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 



หน�วยงานที่ใหบริการ

ศูนยเทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแหงชาติ (MTEC)

ศูนยพันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)
ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส (PTEC)

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC)

ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC)


ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)

PTEC







ประโยชนที่ไดรับ

ลดคาใชจายสงผลิตภัณฑ

ทดสอบตางประเทศ

สนับสนุนการวิจัย

ผลิตภัณฑมูลคาสูง

เพ่ิมขีดความสามารถ

ผูประกอบการไทย

ยกระดับคุณภาพ

และความปลอดภัยสินคา

     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

NSTDA
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อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

ฝายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ

113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 0 2564 6700 www.biotec.or.th




• 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�อสุขภาพสัตวและแกปญหาระบบสืบพันธุในสัตว

• การทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

• บริการโมโนโคลนอลแอนติบอดีและชุดตรวจทางการเกษตร

• การคัดแยกและจำแนกเชื้อรา

• บริการดานจุลินทรียและชีววัสดุ

ชีวภาพและความปลอดภัย 

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบ

  ทางเคมีของสารอินทรีย

• การวิเคราะหองคประกอบธาตุ สารประกอบ สถานะทางเคมี

  และการเรียงตัวของผลึก

• การวิเคราะหขนาดอนุภาค ความหนาแน�น พื้นที่ผิวจำเพาะ

   ขนาดและการกระจายตัวของรูพรุน และความหนืด

• การวิเคราะหสมบัติทางความรอน



     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

• ความสามารถการละลาย 

• ความสามารถในการกระจายตัว



• การวิเคราะหหาสารพิษในระดับไมโครกรัม

  เชน สารพิษจากเชื้อราและยาฆาแมลงที่ตกคางในพืชผักผลไม 

• การวิเคราะหหาการปนเปอนของไขมันหมู

• การวิเคราะหหาสารประกอบอินทรียระเหยงาย

  ในบรรจุภัณฑทางอาหารประเภทพลาสติก

• การวิเคราะหการแพรกระจายของสารจากภาชนะสูอาหาร

• การวิเคราะหหาโลหะหนักตามระเบียบ RoHS

• การตรวจสอบหาธาตุตางๆ ในอาหารและยาสำหรับ Food and Drug Administration 

ความคงทน



• การปองกันแสงและรังสี UV

• การยึดเกาะของวัสดุ

ตัวอยางเคร�องมือ

GCMS contact angle

ตัวอยางมาตรฐาน

ที่ไดรับการรับรอง

1. ISO 9001:2015

2. TIS 18001:2554

• โครงสรางของผลึก 

• สมบัติการผานของแกสบางชนิด 

• องคประกอบทางเคมี   

LCMS

NANC ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th

     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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อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

ฝายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ

113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 0 2564 6700 www.biotec.or.th




• 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�อสุขภาพสัตวและแกปญหาระบบสืบพันธุในสัตว

• การทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

• บริการโมโนโคลนอลแอนติบอดีและชุดตรวจทางการเกษตร

• การคัดแยกและจำแนกเชื้อรา

• บริการดานจุลินทรียและชีววัสดุ

ชีวภาพและความปลอดภัย 

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบ

  ทางเคมีของสารอินทรีย

• การวิเคราะหองคประกอบธาตุ สารประกอบ สถานะทางเคมี

  และการเรียงตัวของผลึก

• การวิเคราะหขนาดอนุภาค ความหนาแน�น พื้นที่ผิวจำเพาะ

   ขนาดและการกระจายตัวของรูพรุน และความหนืด

• การวิเคราะหสมบัติทางความรอน



     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

• ความสามารถการละลาย 

• ความสามารถในการกระจายตัว



• การวิเคราะหหาสารพิษในระดับไมโครกรัม

  เชน สารพิษจากเชื้อราและยาฆาแมลงที่ตกคางในพืชผักผลไม 

• การวิเคราะหหาการปนเปอนของไขมันหมู

• การวิเคราะหหาสารประกอบอินทรียระเหยงาย

  ในบรรจุภัณฑทางอาหารประเภทพลาสติก

• การวิเคราะหการแพรกระจายของสารจากภาชนะสูอาหาร

• การวิเคราะหหาโลหะหนักตามระเบียบ RoHS

• การตรวจสอบหาธาตุตางๆ ในอาหารและยาสำหรับ Food and Drug Administration 

ความคงทน



• การปองกันแสงและรังสี UV

• การยึดเกาะของวัสดุ

ตัวอยางเคร�องมือ

GCMS contact angle

ตัวอยางมาตรฐาน

ที่ไดรับการรับรอง

1. ISO 9001:2015

2. TIS 18001:2554

• โครงสรางของผลึก 

• สมบัติการผานของแกสบางชนิด 

• องคประกอบทางเคมี   

LCMS

NANC ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th

     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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อุตสาหกรรมเคร�องสำอาง

ผลิตภัณฑสุขภาพ และการแพทย



• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ เชน การวิเคราะหขนาดอนุภาค

  การวิเคราะหสมบัติทางความรอน การทดสอบสมบัติทางกล

• การวิเคราะหหาความเปนพิษตอเซลลและวิเคราะหประสิทธิภาพ

   การยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑ

• การทดสอบการยอยสลายไดทางชีวภาพของวัสดุ

• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก



ผลิตภัณฑ เชน

IPL

เลเซอรทางการแพทย

ยูนิตทำฟน

เตียงผูปวย/เตียงผาตัด

ฯลฯ

มาตรฐานการทดสอบ

มอก. 2610-2556

มอก. 2629 เลม 1-2557

IEC/EN 60601-1

IEC/EN 60601-1-2

IEC/EN 60601-2-24




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

PTEC      ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

      ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)

ชั้น 3 อาคารกลุมนวัตกรรม 2

142 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2117 6850

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรียและสารอนินทรีย 

• การวิเคราะหโครงสรางจุลภาค พื้นผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ 

   ลักษณะความเสียหายของชิ้นสวนตางๆ รวมถึงองคประกอบธาตุ

   สารประกอบ สถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก

• บริการทดสอบเคร�องมือแพทยทางดานความปลอดภัยและความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา

• โรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุแหงชาติ 

   - ผลิตยาชีววัตถุเพ�อทดสอบทางคลินิค  

   - ผลิตยาท่ีเปนโปรตีนโดยใชยีสตหรือแบคทีเรีย รวมถึงเซลลสัตวท่ีไดรับการดัดแปลง

     ทางพันธุกรรมเปนเซลลตนแบบทางการผลิต

 • ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

    - ทดสอบความเปนพิษตอเซลล เชน เซลลมะเร็ง

    - ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย เชน เชื้อมาลาเรีย  เชื้อวัณโรค


ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th

Cosmetics,

Health & Medical Industries





• สามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก

• ถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง

• ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ

• วิเคราะหองคประกอบของธาตุในผลิตภัณฑ

• บริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม

• ตรวจสอบหาธาตุตางๆ ในเคร�องสำอาง ผลิตภัณฑสุขภาพ และเคร�องมือแพทยโดยไมทำลายตัวอยาง 

• ตรวจสอบและวิเคราะหโครงสรางของโมเลกุลที่เปนผลึกเดี่ยวของ small molecule

  และ macromolecule ทางเคมีและชีวภาพโดยประมวลผลเปน 3D

• ตรวจสอบและวิเคราะหการจัดเรียงตัวของอะตอม ความยาวพันธะ และมุมระหวางอะตอมในโมเลกุล

• ชีวภาพและความปลอดภัย

- ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 

- ฤทธ์ิยับยั้งการสรางเม็ดสีของผิวหนัง 

- ความเปนพิษตอเซลล

- การระคายเคืองตอผิวหนังหรือดวงตา 

- ความไวตอการกระตุนอาการแพ (h-CLAT) 

- ความเปนพิษเม�อถูกกระตุนดวยแสงยูวี 

- ฤทธ์ิกอกลายพันธุ (Ames test)

- ความเขากันไดทางชีวภาพ (biocompatibility) ของเคร�องมือแพทย 

- การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียตามวิธีมาตรฐาน


 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

ฝายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ

113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 0 2564 6700 www.biotec.or.th

ตัวอยางเคร�องมือ

XRD

ตัวอยางมาตรฐาน

ที่ไดรับการรับรอง

ISO 9001:2015 & TIS 18001:2554ISO/IEC 17025:2005 SEM5000
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อุตสาหกรรมเคร�องสำอาง

ผลิตภัณฑสุขภาพ และการแพทย



• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ เชน การวิเคราะหขนาดอนุภาค

  การวิเคราะหสมบัติทางความรอน การทดสอบสมบัติทางกล

• การวิเคราะหหาความเปนพิษตอเซลลและวิเคราะหประสิทธิภาพ

   การยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑ

• การทดสอบการยอยสลายไดทางชีวภาพของวัสดุ

• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก



ผลิตภัณฑ เชน

IPL

เลเซอรทางการแพทย

ยูนิตทำฟน

เตียงผูปวย/เตียงผาตัด

ฯลฯ

มาตรฐานการทดสอบ

มอก. 2610-2556

มอก. 2629 เลม 1-2557

IEC/EN 60601-1

IEC/EN 60601-1-2

IEC/EN 60601-2-24




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

PTEC      ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

      ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. (NCTC)

ชั้น 3 อาคารกลุมนวัตกรรม 2

142 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2117 6850

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรียและสารอนินทรีย 

• การวิเคราะหโครงสรางจุลภาค พื้นผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ 

   ลักษณะความเสียหายของชิ้นสวนตางๆ รวมถึงองคประกอบธาตุ

   สารประกอบ สถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก

• บริการทดสอบเคร�องมือแพทยทางดานความปลอดภัยและความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา

• โรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุแหงชาติ 

   - ผลิตยาชีววัตถุเพ�อทดสอบทางคลินิค  

   - ผลิตยาท่ีเปนโปรตีนโดยใชยีสตหรือแบคทีเรีย รวมถึงเซลลสัตวท่ีไดรับการดัดแปลง

     ทางพันธุกรรมเปนเซลลตนแบบทางการผลิต

 • ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

    - ทดสอบความเปนพิษตอเซลล เชน เซลลมะเร็ง

    - ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย เชน เชื้อมาลาเรีย  เชื้อวัณโรค


ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th

Cosmetics,

Health & Medical Industries





• สามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก

• ถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง

• ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ

• วิเคราะหองคประกอบของธาตุในผลิตภัณฑ

• บริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม

• ตรวจสอบหาธาตุตางๆ ในเคร�องสำอาง ผลิตภัณฑสุขภาพ และเคร�องมือแพทยโดยไมทำลายตัวอยาง 

• ตรวจสอบและวิเคราะหโครงสรางของโมเลกุลที่เปนผลึกเดี่ยวของ small molecule

  และ macromolecule ทางเคมีและชีวภาพโดยประมวลผลเปน 3D

• ตรวจสอบและวิเคราะหการจัดเรียงตัวของอะตอม ความยาวพันธะ และมุมระหวางอะตอมในโมเลกุล

• ชีวภาพและความปลอดภัย

- ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 

- ฤทธ์ิยับยั้งการสรางเม็ดสีของผิวหนัง 

- ความเปนพิษตอเซลล

- การระคายเคืองตอผิวหนังหรือดวงตา 

- ความไวตอการกระตุนอาการแพ (h-CLAT) 

- ความเปนพิษเม�อถูกกระตุนดวยแสงยูวี 

- ฤทธ์ิกอกลายพันธุ (Ames test)

- ความเขากันไดทางชีวภาพ (biocompatibility) ของเคร�องมือแพทย 

- การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียตามวิธีมาตรฐาน


 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

ฝายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ

113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 0 2564 6700 www.biotec.or.th

ตัวอยางเคร�องมือ

XRD

ตัวอยางมาตรฐาน

ที่ไดรับการรับรอง

ISO 9001:2015 & TIS 18001:2554ISO/IEC 17025:2005 SEM5000
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• การซัก

• ความแข็งแรงของเสนใย

• การทนตอความรอนและไอน้ำ

• ความคงทนของสีตอสภาวะตางๆ

  เชน ทนตอการซัก แสง เหง�อ

• การระคายเคืองตอผิวหนัง

• การทดสอบประสิทธิภาพตาน

  เชื้อจุลินทรียตามวิธีมาตรฐาน

• การคืนตัวตอการยับ 

• การดูดซึมน้ำ 

• การปองกันรังสียูวี 

• ความสะทอนน้ำหรือน้ำมัน

• การปองกันรังสียูวี

• ความตานน้ำซึม

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและ

  องคประกอบทางเคมีของสารอินทรีย

  และสารอนินทรีย

ตัวอยางเคร�องมือ

เคร�องตรวจสอบและวิเคราะห

หาองคประกอบธาตุตางๆ

(micro-EDXRF)

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

แบบสองกราดชนิดฟลดอีมิสชัน

(field emission scanning electron microscope)

กลองจุลทรรศนกำลังขยายสูง

(optical microscope)

• การวิเคราะหหาความเปนพิษตอเซลล

  และวิเคราะหประสิทธิภาพการยับย้ังการ

  เจริญของเช้ือจุลินทรียในผลิตภัณฑ

กายภาพและเคมี


ความคงทน


ชีวภาพ

และความปลอดภัย

สมบัติพิเศษ

ของสิ่งทอนาโน




NANC ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเคร�องนุงหม

     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC

• ตรวจปริมาณสารฟอรมาลดีไฮด

• การวิเคราะหสารเคมีตกคางและ

  โลหะหนัก สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

  และสารกำจัดเชื้อรา

• สมบัติพื้นฐานทางกายภาพอ�นๆ

  เชน ความเปนกรด-ดาง

• การตรวจสอบและวิเคราะหหาธาตุกลุมโลหะหนักที่มีปริมาณนอย

  ในตัวอยาง โดยไมทำลายตัวอยาง  

• การตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก

• การตรวจถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง

• การวิเคราะหองคประกอบของพื้นผิว

• การวัดขนาดของเสนใยสิ่งทอ

• การบริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม

• การสองขยายชิ้นงาน

• การวิเคราะหภาพคำนวณหาปริมาณวัตถุ การกระจายตัววัตถุ 

• การทดสอบหาคากิจกรรมเอนไซม เชน เซลลูเลส ไซแลเนส

ตัวอยางมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง

1. ISO 9001:2015

2. TIS 18001:2554

• การวิเคราะหสมบัติ

  ทางความรอน

• การทดสอบสมบัติ

  ทางกล


กายภาพและเคมี



     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

Textiles

& Clothing Industries
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• การซัก

• ความแข็งแรงของเสนใย

• การทนตอความรอนและไอน้ำ

• ความคงทนของสีตอสภาวะตางๆ

  เชน ทนตอการซัก แสง เหง�อ

• การระคายเคืองตอผิวหนัง

• การทดสอบประสิทธิภาพตาน

  เชื้อจุลินทรียตามวิธีมาตรฐาน

• การคืนตัวตอการยับ 

• การดูดซึมน้ำ 

• การปองกันรังสียูวี 

• ความสะทอนน้ำหรือน้ำมัน

• การปองกันรังสียูวี

• ความตานน้ำซึม

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและ

  องคประกอบทางเคมีของสารอินทรีย

  และสารอนินทรีย

ตัวอยางเคร�องมือ

เคร�องตรวจสอบและวิเคราะห

หาองคประกอบธาตุตางๆ

(micro-EDXRF)

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

แบบสองกราดชนิดฟลดอีมิสชัน

(field emission scanning electron microscope)

กลองจุลทรรศนกำลังขยายสูง

(optical microscope)

• การวิเคราะหหาความเปนพิษตอเซลล

  และวิเคราะหประสิทธิภาพการยับย้ังการ

  เจริญของเช้ือจุลินทรียในผลิตภัณฑ

กายภาพและเคมี


ความคงทน


ชีวภาพ

และความปลอดภัย

สมบัติพิเศษ

ของสิ่งทอนาโน




NANC ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเคร�องนุงหม

     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC

• ตรวจปริมาณสารฟอรมาลดีไฮด

• การวิเคราะหสารเคมีตกคางและ

  โลหะหนัก สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

  และสารกำจัดเชื้อรา

• สมบัติพื้นฐานทางกายภาพอ�นๆ

  เชน ความเปนกรด-ดาง

• การตรวจสอบและวิเคราะหหาธาตุกลุมโลหะหนักที่มีปริมาณนอย

  ในตัวอยาง โดยไมทำลายตัวอยาง  

• การตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก

• การตรวจถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง

• การวิเคราะหองคประกอบของพื้นผิว

• การวัดขนาดของเสนใยสิ่งทอ

• การบริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม

• การสองขยายชิ้นงาน

• การวิเคราะหภาพคำนวณหาปริมาณวัตถุ การกระจายตัววัตถุ 

• การทดสอบหาคากิจกรรมเอนไซม เชน เซลลูเลส ไซแลเนส

ตัวอยางมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง

1. ISO 9001:2015

2. TIS 18001:2554

• การวิเคราะหสมบัติ

  ทางความรอน

• การทดสอบสมบัติ

  ทางกล


กายภาพและเคมี



     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

Textiles

& Clothing Industries



Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม20

     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


ผลิตภัณฑเคร�องใชบนโตะอาหาร

ขอกำหนดตามกฎหมาย

• การหาปริมาณโลหะหนักที่หลุดออกจากผิวเคลือบ

   ภาชนะ การทดสอบที่สำคัญ

• ความสามารถในการใชงานในเคร�องไมโครเวฟ 

• ความทนทานตอสารชะลางในเคร�องลางจาน

จาน ชาม แกว ถวย โถ แจกัน อาง ฯลฯ

ทดสอบตามมาตรฐานสากล

การทดสอบทั่วไป

• การดูดซึมน้ำ

• ความตานทานตอการแตกราน

• การทดสอบแจกัน

• การทดสอบความโปรงแสง  

• การทดสอบเทียนและเชิงเทียน

• การทดสอบความเครียดของแกว  

• ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางเฉียบพลัน

• ความทนทานในการใชงานระหวางตูแชแข็งกับเตาอบ

• ความสามารถในการทนทานตอแรงกระแทก 

• การตรวจสอบคุณภาพของกาน้ำ

• ความทนทานตอการลางดวยมือ

• ความทนทานตอการขูดขีดดวยโลหะ  

อุตสาหกรรมเซรามิก

และวัสดุกอสราง

• การตรวจสอบและวิเคราะหหาธาตุที่มีปริมาณนอยในตัวอยาง

   โดยไมทำลายตัวอยาง

• การถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง

• การวิเคราะหองคประกอบของพื้นผิว

• การดูลักษณะการกระจายตัวของธาตุตางๆ วาอยูที่ตำแหน�งใดของพื้นผิว

• การวิเคราะหรอยแยก, รอยแตก, คราบปนเปอนของชิ้นงาน

  และความเสียหายของวัสดุ 

• บริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม

ผลิตภัณฑเซรามิกและวัสดุกอสรางทั่วไป

1. ISO 9001:2015

2. TIS 18001:2554

มาตรฐานที่ไดรับการรับรอง

Ceramics

& Construction Materials Industries

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

ผลิตภัณฑกอกน้ำและฝกบัวสำหรับ

เคร�องสุขภัณฑ

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

ผลิตภัณฑเคร�องสุขภัณฑเซรามิก

• การทดสอบตามมาตรฐานบังคับ มอก. 2067-2552

  กอกน้ำสำหรับเคร�องสุขภัณฑ

  เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ำ

• การทดสอบตามมาตรฐานบังคับ มอก. 2066-2552

  ฝกบัวอาบน้ำ 

  เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ำ

หน�วยงานที่ใหการรับรอง

ตัวอยางเคร�องมือ

inductively coupled plasma optical

emission spectrometer (ICP-OES)

compression machine

ISO 9001 & TIS 18001

สถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ สรอ.

LUCIDEON is the new name

for CERAM, CICSandM+PLabs In UK 

and North America

 หองปฏิบัติการทดสอบตาม

มอก. 792-2554 (สุขภัณฑเซรามิก)

มอก. 2508-2555 (กระเบื้องเซรามิก)





ผลิตภัณฑคอนกรีต อิฐ และซีเมนต

• การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2601-2556

  คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศและอ�นๆ

ผลิตภัณฑกระเบื้องเซรามิก

กระเบื้องเซรามิก หินเทียม

• การทดสอบตามมาตรฐานบังคับ

  มอก. 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก 

• การทดสอบมาตรฐานสากล ISO 10545, ISO 13006

• การทดสอบสี

• การทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

• การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเน�องจากความรอน
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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


ผลิตภัณฑเคร�องใชบนโตะอาหาร

ขอกำหนดตามกฎหมาย

• การหาปริมาณโลหะหนักที่หลุดออกจากผิวเคลือบ

   ภาชนะ การทดสอบที่สำคัญ

• ความสามารถในการใชงานในเคร�องไมโครเวฟ 

• ความทนทานตอสารชะลางในเคร�องลางจาน

จาน ชาม แกว ถวย โถ แจกัน อาง ฯลฯ

ทดสอบตามมาตรฐานสากล

การทดสอบทั่วไป

• การดูดซึมน้ำ

• ความตานทานตอการแตกราน

• การทดสอบแจกัน

• การทดสอบความโปรงแสง  

• การทดสอบเทียนและเชิงเทียน

• การทดสอบความเครียดของแกว  

• ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางเฉียบพลัน

• ความทนทานในการใชงานระหวางตูแชแข็งกับเตาอบ

• ความสามารถในการทนทานตอแรงกระแทก 

• การตรวจสอบคุณภาพของกาน้ำ

• ความทนทานตอการลางดวยมือ

• ความทนทานตอการขูดขีดดวยโลหะ  

อุตสาหกรรมเซรามิก

และวัสดุกอสราง

• การตรวจสอบและวิเคราะหหาธาตุที่มีปริมาณนอยในตัวอยาง

   โดยไมทำลายตัวอยาง

• การถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง

• การวิเคราะหองคประกอบของพื้นผิว

• การดูลักษณะการกระจายตัวของธาตุตางๆ วาอยูที่ตำแหน�งใดของพื้นผิว

• การวิเคราะหรอยแยก, รอยแตก, คราบปนเปอนของชิ้นงาน

  และความเสียหายของวัสดุ 

• บริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม

ผลิตภัณฑเซรามิกและวัสดุกอสรางทั่วไป

1. ISO 9001:2015

2. TIS 18001:2554

มาตรฐานที่ไดรับการรับรอง

Ceramics

& Construction Materials Industries

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

ผลิตภัณฑกอกน้ำและฝกบัวสำหรับ

เคร�องสุขภัณฑ

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

ผลิตภัณฑเคร�องสุขภัณฑเซรามิก

• การทดสอบตามมาตรฐานบังคับ มอก. 2067-2552

  กอกน้ำสำหรับเคร�องสุขภัณฑ

  เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ำ

• การทดสอบตามมาตรฐานบังคับ มอก. 2066-2552

  ฝกบัวอาบน้ำ 

  เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ำ

หน�วยงานที่ใหการรับรอง

ตัวอยางเคร�องมือ

inductively coupled plasma optical

emission spectrometer (ICP-OES)

compression machine

ISO 9001 & TIS 18001

สถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ สรอ.

LUCIDEON is the new name

for CERAM, CICSandM+PLabs In UK 

and North America

 หองปฏิบัติการทดสอบตาม

มอก. 792-2554 (สุขภัณฑเซรามิก)

มอก. 2508-2555 (กระเบื้องเซรามิก)





ผลิตภัณฑคอนกรีต อิฐ และซีเมนต

• การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2601-2556

  คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศและอ�นๆ

ผลิตภัณฑกระเบื้องเซรามิก

กระเบื้องเซรามิก หินเทียม

• การทดสอบตามมาตรฐานบังคับ

  มอก. 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก 

• การทดสอบมาตรฐานสากล ISO 10545, ISO 13006

• การทดสอบสี

• การทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

• การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเน�องจากความรอน
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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

อุตสาหกรรมสี

สารเคลือบ และเคมีภัณฑ

     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC

• การวัดสีของผลิตภัณฑ

• การวัดคุณสมบัติของวัสดุหลังจากทำการเคลือบดวยสารเคลือบ

  เชน สมบัติทางกายภาพ การดูดซึมน้ำ และสมบัติทางเคมี

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรีย 

  และสารอนินทรีย

• การวิเคราะหลักษณะพื้นผิว และรูปรางอนุภาคผงเคมี

• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ

  เชน การวิเคราะหขนาดอนุภาค ความหนาแน�น ความหนืด

  สมบัติทางความรอน การทดสอบสมบัติทางกล

• การวิเคราะหประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของ

  เชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑ

• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก



• การบริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง

• การสองขยายชิ้นงานทั้งดานโลหะวิทยา อุตสาหกรรม

  ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางทางชีววิทยา

• การตรวจสอบและวิเคราะหหาธาตุที่มีปริมาณนอย

  ในตัวอยาง โดยไมทำลายตัวอยาง

  สารเคลือบและเคมีภัณฑ

• วัดวิเคราะห วัดระยะหาง วัดมุม วัดขนาดพื้นที่ ฯลฯ

• ความสามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก

• การถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง

• การวัดขนาดความหนาของชั้นเคลือบ

• การวิเคราะหองคประกอบธาตุในผลิตภัณฑ

• การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ

NANC ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th

Colours,

Coatings & Chemical Industries

กายภาพและเคมี

• การดูดกลืนรังสี UV

• การวัดการดูดกลืนและการทะลุผานของคล�นแสง

• การหาคาสะทอนของแสงในชิ้นตัวอยางฟลมและ

  การเคลือบบนพื้นผิว

• ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค

• ความหนาแน�นของแผนฟลม หรือความลึกของ

  รอยตำหนิที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

• พื้นผิวของฟลมบางและดูการกระจายตัวของสาร

  เคลือบบนผิวฟลมบาง

ชีวภาพและความปลอดภัย

• ความเปนพิษตอเซลล

• การระคายเคืองตอผิวหนัง

• การกัดกรอนผิวหนัง

• การระคายเคืองตอดวงตา

• ความไวตอการกระตุนการแพ (h-CLAT)

• ความเปนพิษเม�อถูกกระตุนดวยแสงยูวี

• ฤทธิ์กอกลายพันธุ (Ames test)

• การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียตามวิธีมาตรฐาน



การทดสอบความคงทน

• ความแข็งแรงทนทาน

• เสถียรภาพทางความรอน

• การยึดเกาะของสีหรือสารเคลือบ

• ความคงทนของสี

ตัวอยางเคร�องมือ

UV-Vis spectrometer

เคร�องตรวจสอบและวิเคราะห

หาองคประกอบธาตุตางๆ

(micro-EDXRF)

ตัวอยางมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง

1. ISO 9001:2015

2. TIS 18001:2554
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142 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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NCTC

อุตสาหกรรมสี

สารเคลือบ และเคมีภัณฑ

     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC

• การวัดสีของผลิตภัณฑ

• การวัดคุณสมบัติของวัสดุหลังจากทำการเคลือบดวยสารเคลือบ

  เชน สมบัติทางกายภาพ การดูดซึมน้ำ และสมบัติทางเคมี

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรีย 

  และสารอนินทรีย

• การวิเคราะหลักษณะพื้นผิว และรูปรางอนุภาคผงเคมี

• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ

  เชน การวิเคราะหขนาดอนุภาค ความหนาแน�น ความหนืด

  สมบัติทางความรอน การทดสอบสมบัติทางกล

• การวิเคราะหประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของ

  เชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑ

• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก



• การบริการเตรียมชิ้นงาน เชน เคลือบทอง

• การสองขยายชิ้นงานทั้งดานโลหะวิทยา อุตสาหกรรม

  ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางทางชีววิทยา

• การตรวจสอบและวิเคราะหหาธาตุที่มีปริมาณนอย

  ในตัวอยาง โดยไมทำลายตัวอยาง

  สารเคลือบและเคมีภัณฑ

• วัดวิเคราะห วัดระยะหาง วัดมุม วัดขนาดพื้นที่ ฯลฯ

• ความสามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก

• การถายภาพพื้นผิวที่กำลังขยายสูง

• การวัดขนาดความหนาของชั้นเคลือบ

• การวิเคราะหองคประกอบธาตุในผลิตภัณฑ

• การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ

NANC ศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (NANC)

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 7100 www.nanotec.or.th

Colours,

Coatings & Chemical Industries

กายภาพและเคมี

• การดูดกลืนรังสี UV

• การวัดการดูดกลืนและการทะลุผานของคล�นแสง

• การหาคาสะทอนของแสงในชิ้นตัวอยางฟลมและ

  การเคลือบบนพื้นผิว

• ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค

• ความหนาแน�นของแผนฟลม หรือความลึกของ

  รอยตำหนิที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

• พื้นผิวของฟลมบางและดูการกระจายตัวของสาร

  เคลือบบนผิวฟลมบาง

ชีวภาพและความปลอดภัย

• ความเปนพิษตอเซลล

• การระคายเคืองตอผิวหนัง

• การกัดกรอนผิวหนัง

• การระคายเคืองตอดวงตา

• ความไวตอการกระตุนการแพ (h-CLAT)

• ความเปนพิษเม�อถูกกระตุนดวยแสงยูวี

• ฤทธิ์กอกลายพันธุ (Ames test)

• การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียตามวิธีมาตรฐาน



การทดสอบความคงทน

• ความแข็งแรงทนทาน

• เสถียรภาพทางความรอน

• การยึดเกาะของสีหรือสารเคลือบ

• ความคงทนของสี

ตัวอยางเคร�องมือ

UV-Vis spectrometer

เคร�องตรวจสอบและวิเคราะห

หาองคประกอบธาตุตางๆ

(micro-EDXRF)

ตัวอยางมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง

1. ISO 9001:2015

2. TIS 18001:2554



Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม24



     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     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC

เมลามีนและภาชนะโลหะเคลือบอีนาเมล ผลิตภัณฑพลาสติกที่สัมผัสกับอาหาร

• การหาปริมาณโลหะหนัก

คุณสมบัติที่สำคัญ

• ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางเฉียบพลัน

• ความทนทานตอความรอนหรือเตาอบ

• ความทนทานตอการใชงานในไมโครเวฟ 

• การวัดอุณหภูมิของภาชนะ

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรียและสารอนินทรีย

• การวิเคราะหโครงสรางจุลภาค พื้นผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ

  ลักษณะความเสียหายของชิ้นสวนตางๆ รวมถึงองคประกอบธาตุ

  สารประกอบ สถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก

• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ

 - ความหนาแน�น

 - การวิเคราะหสมบัติทางความรอน

 - การทดสอบสมบัติทางกล เชน การทดสอบแรงดึง แรงดัด แรงกด 

• การวิเคราะหหาความเปนพิษตอเซลลในผลิตภัณฑและวิเคราะหประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของ

  เชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑ

• การทดสอบการยอยสลายไดทางชีวภาพของวัสดุ

• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก เชน การวัดสี การทดสอบความตานแรงอัด

พลาสติกและโลหะทั่วไป 

อุตสาหกรรมพลาสติกและโลหะ

ตัวอยางมาตรฐาน

ที่ไดรับการรับรอง

ตัวอยางเคร�องมือ

optical microscopy

and Image analysis

laser diffraction

• 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

1. ISO 9001:2015

2. TIS 18001:2554



FT-IR spectroscopy

Plastics & Metals Industries
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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     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC

เมลามีนและภาชนะโลหะเคลือบอีนาเมล ผลิตภัณฑพลาสติกที่สัมผัสกับอาหาร

• การหาปริมาณโลหะหนัก

คุณสมบัติที่สำคัญ

• ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางเฉียบพลัน

• ความทนทานตอความรอนหรือเตาอบ

• ความทนทานตอการใชงานในไมโครเวฟ 

• การวัดอุณหภูมิของภาชนะ

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรียและสารอนินทรีย

• การวิเคราะหโครงสรางจุลภาค พื้นผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ

  ลักษณะความเสียหายของชิ้นสวนตางๆ รวมถึงองคประกอบธาตุ

  สารประกอบ สถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก

• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ

 - ความหนาแน�น

 - การวิเคราะหสมบัติทางความรอน

 - การทดสอบสมบัติทางกล เชน การทดสอบแรงดึง แรงดัด แรงกด 

• การวิเคราะหหาความเปนพิษตอเซลลในผลิตภัณฑและวิเคราะหประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของ

  เชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑ

• การทดสอบการยอยสลายไดทางชีวภาพของวัสดุ

• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก เชน การวัดสี การทดสอบความตานแรงอัด

พลาสติกและโลหะทั่วไป 

อุตสาหกรรมพลาสติกและโลหะ

ตัวอยางมาตรฐาน

ที่ไดรับการรับรอง

ตัวอยางเคร�องมือ

optical microscopy

and Image analysis

laser diffraction

• 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

1. ISO 9001:2015

2. TIS 18001:2554



FT-IR spectroscopy

Plastics & Metals Industries
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อุตสาหกรรมยานยนต

ตัวอยางมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง

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

ตัวอยางเคร�องมือ

     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/

NCTCศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (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

PTEC

NCTC

• การตรวจสอบหาธาตุตางๆ ในช้ินงานตัวอยาง โดยไมทำลายตัวอยาง

• การตรวจสอบหาสารอันตรายตางๆ ในช้ินงานตัวอยาง 

  ตามระเบียบการจำกัดการใชสารอันตรายบางชนิด

  ในเคร�องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (RoHS) ในช้ินสวนยานยนต

• การถายภาพพ้ืนผิวท่ีกำลังขยายสูง

• การตรวจสอบคุณภาพของช้ินสวนยานยนต

• การวิเคราะหรอยแยก, รอยแตก, คราบปนเปอนของช้ินงาน 

  และความเสียหายของวัสดุ

• การสองขยายช้ินงานท้ังดานโลหะวิทยา อุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส

• การวิเคราะหภาพเรียลไทม บันทึกวิดีโอ ถายภาพน่ิง  

  รองรับช้ินงานท้ังทึบและโปรงแสง

• การวัดวิเคราะห วัดระยะหาง วัดมุม วัดขนาดพ้ืนท่ี ฯลฯ

• การวิเคราะหองคประกอบของพ้ืนผิว

หองทดสอบทางดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา

Automotive Industry

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC

PTEC

อุปกรณสองสวางในยานยนต

มอเตอรไฟฟา

เกาอี้ปรับไฟฟา

วิทยุรถยนต

ECU

ระบบปดน้ำฝน

Sensor

กลองติดรถยนต

ฯลฯ

ผลิตภัณฑ เชน

มอก. 2326

UN ECE R10, R100

CISPR25

EC Directive 72/245/EEC

ISO 7637-2,3

SAE J1113

ISO 11452-2,3,4

ISO 16750-2

JASO D001

มาตรฐานก ารทดสอบ เชน

MTEC

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรีย

  และสารอนินทรีย

• การวิเคราะหโครงสรางจุลภาคพื้นผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ

  ลักษณะความเสียหายของชิ้นสวนตางๆ รวมถึงองคประกอบธาตุ

  สารประกอบสถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก

• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ

- การวิเคราะหขนาดอนุภาค ความหนาแน�น พื้นที่ผิวจำเพาะ

  ขนาดและการกระจายตัวของรูพรุน

- การวิเคราะหสมบัติทางความรอน

- การทดสอบสมบัติทางกล เชน การทดสอบแรงดึง แรงดัด แรงกด

• การวิเคราะหประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑพอลิเมอร

  เชน ยางขอบประตู แผนรองเทา

• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก

การทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสในยานยนต
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อุตสาหกรรมยานยนต

ตัวอยางมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง

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

ตัวอยางเคร�องมือ

     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/

NCTCศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (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

PTEC

NCTC

• การตรวจสอบหาธาตุตางๆ ในช้ินงานตัวอยาง โดยไมทำลายตัวอยาง

• การตรวจสอบหาสารอันตรายตางๆ ในช้ินงานตัวอยาง 

  ตามระเบียบการจำกัดการใชสารอันตรายบางชนิด

  ในเคร�องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (RoHS) ในช้ินสวนยานยนต

• การถายภาพพ้ืนผิวท่ีกำลังขยายสูง

• การตรวจสอบคุณภาพของช้ินสวนยานยนต

• การวิเคราะหรอยแยก, รอยแตก, คราบปนเปอนของช้ินงาน 

  และความเสียหายของวัสดุ

• การสองขยายช้ินงานท้ังดานโลหะวิทยา อุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส

• การวิเคราะหภาพเรียลไทม บันทึกวิดีโอ ถายภาพน่ิง  

  รองรับช้ินงานท้ังทึบและโปรงแสง

• การวัดวิเคราะห วัดระยะหาง วัดมุม วัดขนาดพ้ืนท่ี ฯลฯ

• การวิเคราะหองคประกอบของพ้ืนผิว

หองทดสอบทางดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา

Automotive Industry

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC

PTEC

อุปกรณสองสวางในยานยนต

มอเตอรไฟฟา

เกาอี้ปรับไฟฟา

วิทยุรถยนต

ECU

ระบบปดน้ำฝน

Sensor

กลองติดรถยนต

ฯลฯ

ผลิตภัณฑ เชน

มอก. 2326

UN ECE R10, R100

CISPR25

EC Directive 72/245/EEC

ISO 7637-2,3

SAE J1113

ISO 11452-2,3,4

ISO 16750-2

JASO D001

มาตรฐานก ารทดสอบ เชน

MTEC

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสารอินทรีย

  และสารอนินทรีย

• การวิเคราะหโครงสรางจุลภาคพื้นผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ

  ลักษณะความเสียหายของชิ้นสวนตางๆ รวมถึงองคประกอบธาตุ

  สารประกอบสถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก

• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ

- การวิเคราะหขนาดอนุภาค ความหนาแน�น พื้นที่ผิวจำเพาะ

  ขนาดและการกระจายตัวของรูพรุน

- การวิเคราะหสมบัติทางความรอน

- การทดสอบสมบัติทางกล เชน การทดสอบแรงดึง แรงดัด แรงกด

• การวิเคราะหประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑพอลิเมอร

  เชน ยางขอบประตู แผนรองเทา

• การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก

การทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสในยานยนต
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PTEC

PTEC

PTEC

PTEC

     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    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

PTEC

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

งานทดสอบทางดานความปลอดภัยและความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

มาตรฐาน เชน

มอก. 1955

CISPR 15

EN 55015

IEC 62612

IEC 62617

IEC 62722-2-1

เคร�องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในท่ีอยูอาศัย

ผลิตภัณฑ เชน 

โทรทัศน 

ตูเย็น 

เคร�องซักผา 

ไมโครเวฟ  

หมอหุงขาว 

ฯลฯ

มาตรฐาน เชน 

CISPR 14-1, 14-2 

EN 55014-1,

EN 55014-2,

IEC 60335-1,

IEC 60335-2-7,

ฯลฯ

ผลิตภัณฑ เชน 

Computer

Fax

Modem

Router

RFID

ฯลฯ

อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐาน เชน

มอก. 1561

มอก. 1956

IEC 60950-1

CISPR 22

EN 55022

ฯลฯ

เคร�องใชไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ เชน 

Machine 

เคร�องตัดเหล็ก

เคร�องซักผาอุตสาหกรรม

ฯลฯ

มาตรฐาน เชน

EN 50370-1,2

CISPR 11,22

IEC 61000-6-1,2,3,4

ฯลฯ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบราง

มาตรฐาน เชน

EN 50121-1,2,3,4,5

CISPR 15

CISPR 22

ฯลฯ

ผลิตภัณฑ เชน

Signaling Station

ระบบสองสวาง

จอแสดงผล

มอนิเตอร

ฯลฯ

PTEC

ผลิตภัณฑ เชน

หลอดไฟ

โคมไฟ

E-Ballast

Street lights

ฯลฯ

อุปกรณสองสวาง

NEC

TEC

Electronics Industry

• ตรวจสอบและวิเคราะหหาธาตุท่ีมีปริมาณนอยในตัวอยาง

 โดยไมทำลายตัวอยาง

• ถายภาพพ้ืนผิวท่ีกำลังขยายสูง

• วิเคราะหองคประกอบของพ้ืนผิว

• ดูลักษณะการกระจายตัวของธาตุตางๆ 

  วาอยูท่ีตำแหน�งใดของพ้ืนผิว

• วิเคราะหรอยแยก, รอยแตก, คราบปนเปอนของช้ินงาน

  และความเสียหายของวัสดุ 

• บริการเตรียมช้ินงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม

ตัวอยางเคร�องมือ

NCTC

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC

MTEC

เคร�องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมี

  ของสารอินทรีย และสารอนินทรีย

• การวิเคราะหโครงสรางจุลภาคพ้ืนผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ

  ลักษณะความเสียหายของช้ินสวนตางๆ รวมถึงองคประกอบ

  ธาตุ สารประกอบ สถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก

• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ

- การวิเคราะหขนาดอนุภาค ความหนาแน�น พ้ืนท่ีผิวจำเพาะ

  ขนาดและการกระจายตัวของรูพรุน

- การวิเคราะหสมบัติทางความรอน

- การทดสอบสมบัติทางกล

• การวิเคราะหประสิทธิภาพการยับย้ังการเจริญของเช้ือจุลินทรีย

  ในผลิตภัณฑ เชน ทอแอร ซีลประตูตูเย็น

•  การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก

• บริการวิเคราะหองคประกอบธาตุของวัสดุและฟลมบาง

• บริการวิเคราะหหาจุดบกพรองบนวงจรรวม

• บริการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาแผนวงจรรวม

• บริการวิเคราะหองคประกอบของวัสดุปนเปอนบนผิวช้ินงาน

• บริการสรางฟลมโลหะอะลูมิเนียมดวยเทคนิคสปตเตอริง

• บริการสรางฟลมบางดวยเทคนิคแอลพีซีวีดี

• บริการผลิตตนแบบวงจรรวม

NEC

TEC ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC)

51/4 หมู1 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร 0 3885 7100 http://tmec.nectec.or.th/

ตัวอยางมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง

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

หองทดสอบทางดานความปลอดภัยขอ งเคร�องใชไฟฟา
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PTEC

PTEC

PTEC

PTEC

     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    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

PTEC

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

งานทดสอบทางดานความปลอดภัยและความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

มาตรฐาน เชน

มอก. 1955

CISPR 15

EN 55015

IEC 62612

IEC 62617

IEC 62722-2-1

เคร�องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในท่ีอยูอาศัย

ผลิตภัณฑ เชน 

โทรทัศน 

ตูเย็น 

เคร�องซักผา 

ไมโครเวฟ  

หมอหุงขาว 

ฯลฯ

มาตรฐาน เชน 

CISPR 14-1, 14-2 

EN 55014-1,

EN 55014-2,

IEC 60335-1,

IEC 60335-2-7,

ฯลฯ

ผลิตภัณฑ เชน 

Computer

Fax

Modem

Router

RFID

ฯลฯ

อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐาน เชน

มอก. 1561

มอก. 1956

IEC 60950-1

CISPR 22

EN 55022

ฯลฯ

เคร�องใชไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ เชน 

Machine 

เคร�องตัดเหล็ก

เคร�องซักผาอุตสาหกรรม

ฯลฯ

มาตรฐาน เชน

EN 50370-1,2

CISPR 11,22

IEC 61000-6-1,2,3,4

ฯลฯ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบราง

มาตรฐาน เชน

EN 50121-1,2,3,4,5

CISPR 15

CISPR 22

ฯลฯ

ผลิตภัณฑ เชน

Signaling Station

ระบบสองสวาง

จอแสดงผล

มอนิเตอร

ฯลฯ

PTEC

ผลิตภัณฑ เชน

หลอดไฟ

โคมไฟ

E-Ballast

Street lights

ฯลฯ

อุปกรณสองสวาง

NEC

TEC

Electronics Industry

• ตรวจสอบและวิเคราะหหาธาตุท่ีมีปริมาณนอยในตัวอยาง

 โดยไมทำลายตัวอยาง

• ถายภาพพ้ืนผิวท่ีกำลังขยายสูง

• วิเคราะหองคประกอบของพ้ืนผิว

• ดูลักษณะการกระจายตัวของธาตุตางๆ 

  วาอยูท่ีตำแหน�งใดของพ้ืนผิว

• วิเคราะหรอยแยก, รอยแตก, คราบปนเปอนของช้ินงาน

  และความเสียหายของวัสดุ 

• บริการเตรียมช้ินงาน เชน เคลือบทอง เคลือบแพลทินัม

ตัวอยางเคร�องมือ

NCTC

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท 0 2564 6500 ตอ 4109 www.mtec.or.th

MTEC

MTEC

เคร�องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป

• การวิเคราะหชนิดโครงสรางและองคประกอบทางเคมี

  ของสารอินทรีย และสารอนินทรีย

• การวิเคราะหโครงสรางจุลภาคพ้ืนผิว ตำหนิบนผลิตภัณฑ

  ลักษณะความเสียหายของช้ินสวนตางๆ รวมถึงองคประกอบ

  ธาตุ สารประกอบ สถานะทางเคมี และการเรียงตัวของผลึก

• การวิเคราะหสมบัติกายภาพ

- การวิเคราะหขนาดอนุภาค ความหนาแน�น พ้ืนท่ีผิวจำเพาะ

  ขนาดและการกระจายตัวของรูพรุน

- การวิเคราะหสมบัติทางความรอน

- การทดสอบสมบัติทางกล

• การวิเคราะหประสิทธิภาพการยับย้ังการเจริญของเช้ือจุลินทรีย

  ในผลิตภัณฑ เชน ทอแอร ซีลประตูตูเย็น

•  การทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก

• บริการวิเคราะหองคประกอบธาตุของวัสดุและฟลมบาง

• บริการวิเคราะหหาจุดบกพรองบนวงจรรวม

• บริการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาแผนวงจรรวม

• บริการวิเคราะหองคประกอบของวัสดุปนเปอนบนผิวช้ินงาน

• บริการสรางฟลมโลหะอะลูมิเนียมดวยเทคนิคสปตเตอริง

• บริการสรางฟลมบางดวยเทคนิคแอลพีซีวีดี

• บริการผลิตตนแบบวงจรรวม

NEC

TEC ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC)

51/4 หมู1 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร 0 3885 7100 http://tmec.nectec.or.th/

ตัวอยางมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง

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

หองทดสอบทางดานความปลอดภัยขอ งเคร�องใชไฟฟา
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เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

น้ำปลาแท
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Smart Farm
สัตว์

เกษตรสมัยใหม่
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งานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ ในยุคเกษตรสมัยใหม่  

ปัจจุบันการเกษตรของประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเกษตรสมัยใหม่ท่ีมีการนำานวัตกรรม การวิจัย  
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับต่างประเทศ อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เป็น 
อตุสาหกรรมหน่ึงท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด โรคระบาด 
ในสัตว์จึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีต้องป้องกันและควบคุมอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก 
ปัญหาดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเป็น
อย่างมาก ทั้งนี้การพัฒนาวัคซีนและชุดตรวจวินิจฉัยจึงมีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการป้องกันและ 
ควบคุมโรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจที่สำาคัญของประเทศ เช่น  สุกร โค กระบือ และสัตว์ปีก

 การวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ในยุคเกษตรสมัยใหม่ จึงมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม 
การผลิตวัคซีนและชุดตรวจวินิจฉัย เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจท่ีสำาคัญ 
ของประเทศ โดยการนำานวัตกรรม การวิจัย และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีมาใช้ ได้แก่ การพัฒนาวัคซีนจากพืชเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ท่ีส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ในสัตว์ การออกแบบวัคซีนจากฐานข้อมูลเช้ือไวรัส การพัฒนาระบบนำาส่งวัคซีน รวมท้ังนวัตกรรม 
การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยท่ีง่าย สะดวก และสามารถใช้ได้จริงในฟาร์ม โดยเกษตรกรสามารถ 
ใช้ชุดตรวจวินิจฉัยและวัคซีนที่ผลิตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพภายในประเทศ เพื่อลดการนำาเข้า 
วัคซีนจากต่างประเทศ ลดต้นทุนการผลิตทางปศุสัตว์ ลดภาวะการเกิด โรคระบาดและควบคุม 
โรคระบาดในสัตว์ ลดการสูญเสียจากการเป็นโรค ตลอดจนเพ่ิมผลผลิตและขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ

หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6700  โทรสาร 02 564 6707

สนใจติดต่อ
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บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ 
อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำากัด

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา ทางด้านนวัตกรรมในเครือเวทโปรดักส์ 
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นนวัตกรรม และการบริการทางด้านการวิจัย  
การวิเคราะห์และทดสอบ (Innovative Products & Service) เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการ 
ขับเคล่ือนธุรกิจภายใต้การใช้นวัตกรรมให้สามารถนำามาใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ  
จัดต้ังในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายใต้โครงสร้าง พ้ืนฐานของระบบการจัดการ 
ในด้านต่างๆ ท่ีจำาเป็นต่องานวิจัย การวิเคราะห์และทดสอบ เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมโอกาส 
ทางด้านธุรกิจในกลุ่มเวชภัณฑ์สัตว์ วิตามิน แร่ธาตุ เอนไซม์ ผลิตภัณฑ์สารเสริมสัตว์ทุกชนิด

ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการทางด้านรับจ้างวิจัยและพัฒนา รวมท้ังการให้บริการ ทางด้าน
การวิเคราะห์และทดสอบในกลุ่มเวชภัณฑ์สัตว์ วิตามิน แร่ธาตุ เอนไซม์ ผลิตภัณฑ์สาร
เสริมสัตว์ทุกชนิด และให้บริการลูกค้าทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการ
ทางด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ได้ประสิทธิภาพอันสูงสุด

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม :  นำาเทคโนโลยีท่ีใช้จากงานวิจัย และพัฒนา 
ทางด้านนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร ปศุสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์  
วิตามิน แร่ธาตุ เอนไซม์ ผลิตภัณฑ์สารเสริมสัตว์ ทุกชนิด เพ่ือตอบโจทย์ในการช่วย
แก้ปัญหาของลูกค้าในตลาด และส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริมทางด้าน 
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะธุรกิจทางด้านการเล้ียงสัตว์นับเป็นส่วนหน่ึงของ ห่วงโซ่ 
อาหาร จากผลงานทางด้านนวัตกรรมของบริษัทฯ ท่ีผ่านมา นับว่าได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติในการตอบโจทย์ปัญหา ทางการตลาด รับประกันจากรางวัลชนะเลิศ 
ในการประกวด ผลงานทางด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ

บริษัทเวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำากัด
โทรศัพท์ : 02 117 8068 แฟกซ์ : 02 117 8069

Email : vrivetproducts@gmail.com

สนใจติดต่อ
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Smart Farm
พืช

เกษตรสมัยใหม่
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เมล็ดพันธ์ุท่ีตรงตามพันธ์ุและมีคุณภาพดีเป็นรากฐานสำาคัญสำาหรับการผลิตพืชท่ีให้ผลผลิต 
ที่มีทั้งผลิตภาพและคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค  การผลิตเมล็ดพันธุ์

เพื่อใช้เพาะปลูกในประเทศ และการผลิตพันธุ์เพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ของประเทศไทยมีมูลค่าถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และ
การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก จึงมีความสำาคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ของไทยมีศักยภาพมากขึ้นในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ ในการที่จะเป็นผู้นำาตลาดเมล็ดพันธุ์ใน
อาเซียนนั้นเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชในกลุ่มพืชที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์
ใหม่ๆ และเป็นที่ต้องการของตลาดในภูมิภาคดังกล่าว มีความจำาเป็นต้องพัฒนา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาพันธุ์อย่างรวดเร็ว จึงจะสร้างเสริมความเข้มแข็งและความสามารถ
ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทยให้แข่งขันได้ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะด้านเมล็ดพันธุ์พืช อาทิ เช่น การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล
ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคพืชเพื่อ
ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์

 การที่ประเทศไทยจะเป็นผู้นำา หรือศูนย์กลางในการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชนั้น จะต้อง
มีการทำางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านการวิจัยพัฒนา 
การผลิต การจำาหน่าย การนำาเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายมีคุณภาพดี ในปริมาณ
ที่เพียงพอต่อความต้องการ และทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 
เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรในการสร้างรายได้ ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยให้
มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม :

•  การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์
•  การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคพืชเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธ์ุ

เทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ 
ชุดตรวจวินิจฉัยโรคพืช  

หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี และหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 564 6700 โทรสาร 02 564 6707 เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th/fbu

สนใจติดต่อ
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ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
Embedded System Technology Lab (EST)

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)  
ซึง่ได้นำาไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและ
การเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่ง อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การส่ือสาร การแพทย์และสาธารณสุข  
โดยอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวสามารถนำาไปใช้ ได้กับทุก 
อุตสาหกรรม ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวขึ้นในประเทศไทย  
จะเป็นการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ในด้านการ 
ออกแบบนวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในเวที 
ระดับโลกได้ และก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :

1. เรือนเพาะชำา และแปลงเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm)

 เกษตรกรรมมีบทบาทสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนคเทคจึงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในหน่วยต่างๆ ของห่วงโซ่คุณค่าทางภาคการเกษตร ในเบ้ืองต้นจะใช้เทคโนโลยี 
ไมโครเซนเซอร์เพื่อยกระดับความสามารถของการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้ไปสู่รูปแบบ 
Smart farm โรงเรือนสาธิตประกอบด้วย

1. ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ท่ีติดต้ังระบบควบคุมต่างๆ อาทิ Soil Moisture Sensor, 
Temperature & Humidity Sensor, Solar Sensor, Water Pressure Sensor, 
Chemical Sensor

2. ระบบน้ำาหยดอัจฉริยะของพืชไร่ ด้วยการวัดความดันในระบบท่อน้ำาหยด (Water 
Pressure sensor) ควบคุมแหล่งจ่ายน้ำา (Water Level Sensor) และควบคุมปริมาณ
การให้น้ำา (Soil Moisture Sensor)

3. ระบบติดตามปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเกษตรผ่าน IoT ใช้ควบคุมปัจจัยท่ีเหมาะสม 
ในการผลิต การประยุกต์ใช้ไมโครเซ็นเซอร์และระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรือนเพ่ือ 
ติดตามปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืนอากาศ ความช้ืนดิน ปริมาณการให้น้ำา 
ปริมาณแสง และเซนเซอร์เฉพาะทางอื่นๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ 
และควบคุมปัจจัยหลักทางการเกษตร
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4. ระบบควบคุมการให้น้ำา (Irrigation Valve Control System) สามารถต้ังเวลาเปิด-ปิด
น้ำาได้ตามเวลาท่ีต้องการควบคู่กับความช้ืนดินท่ีเหมาะสม ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน/
แท็บเล็ต

2. Food and Agriculture Revolution Model - Farm Intelligent Technology (FAARM FIT)

 เป็นการนำาเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะสำาหรับการเกษตร ประกอบด้วยผลงานท่ีเก่ียวข้อง 
ดังนี้

1. เซนเซอร์และระบบควบคุม ด้วยขีดความสามารถของเนคเทคท่ีผลิตและออกแบบ 
เซนเซอร์ได้เอง จึงได้นำาตัวอย่างเซนเซอร์ท่ีใช้ในทางการเกษตรมาแสดง อาทิเช่น  
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor), เซนเซอร์วัดความช้ืน (Humidity  
Sensor), เซนเซอร์วัดความดัน (Pressure Sensor), เซนเซอร์วัดความเป็นกรด-ด่าง 
(pH Sensor), เซนเซอร์วัดปริมาณออกซิเจนละลาย (DO Sensor) เป็นต้น

2. ฟาร์มรู้ (FAARMRu) เป็นระบบ Data Visualization ท่ีนำาข้อมูลจากหน่วยงานรับ
ข้ึนทะเบียนภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มานำาเสนอภาพการข้ึนทะเบียนเชิง
สถิติท้ังในแบบแยกหน่วยงานและแบบเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน โดยมีระบบ 
FAARMLink ท่ีเป็นตัวกลางในการเรียกข้อมูลจากหน่วยงานรับข้ึนทะเบียนและนำา
ข้อมูลมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลาง
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3. TraceFarm เป็นระบบสืบย้อนกลับแหล่งผลิตอาหาร โดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก
เกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคผ่านระบบเวปไซต์กลาง ผู้บริโภคสามารถสแกน QR code 
บนฉลากท่ีติดอยู่บนแพ็กเกจ ระบบ TraceFarm จะแสดงข้อมูลแหล่งผลิต รวมถึง
เกษตรกรผู้ปลูก และวันท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต  บนหน้าจอมือถือ ระบบ TraceFarm ได้
รับการทดสอบกับ LemonFarm และ CPRAM แล้ว

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : ทำาให้เกษตรกรสามารถเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมปริมาณและคุณภาพการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยหลักได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว 
สร้างมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภค

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฺBTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399
Emai : business@nectec.or.th

สนใจติดต่อ
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ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
Thai Microelectronics Center (TMEC)

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและพัฒนาด้านไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นโรงงานผลิตวงจรรวมแห่งแรกของประเทศไทย โดยเน้น
ตอบสนองความต้องการในการผลิตวงจรรวมต้นแบบ การฝึกอบรมสำาหรับสถาบัน
การศึกษา และภาคอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเพื่อติดตั้งสายการผลิตและดำาเนินการ
ผลิตวงจรรวมเพื่อประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน (Application-Specific Integrated 
Circuit: ASIC) ระดับ 0.5 ไมครอน อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรและ
ปูพื้นฐานด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการยกระดับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล และเป็นรากฐานใน 
การพัฒนาสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฺBTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399

Emai : business@nectec.or.th

สนใจติดต่อ
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บริษัท ไบโอไซน์ (ไทยแลนด์) จำากัด

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เป็นบริษัทลูกของ VSN International Ltd (VSNi) 
จากประเทศอังกฤษ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ การส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติ เราดำาเนินงานด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มประเทศแถบอาเซียน รวมไปถึง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในปัจจุบัน ได้แก่ Genstat®, ASreml®, BMS

ลักษณะการให้บริการ : จำาหน่ายซอฟต์แวร์, ให้บริการฝึกอบรม และบริการ ให้คำาปรึกษา

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : เป็น ซอฟต์แวร์ที่ช่วยวิเคราะห์
ข้อมูล และจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจด้วยตัวเลข และประหยัดเวลา

• Genstat® Application: เป็นซอฟต์แวร์สถิติท่ีมีฟังก์ชันคลอบคลุมทุกสาขางานวิจัย 
และผู้ใช้งานสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติข้ันพ้ืนฐาน จนกระท่ังสถิติข้ันสูง ได้
อย่างง่ายดาย ด้วย user interface ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง นิยมใช้กับข้อมูล
ทางด้าน Agriculture, Animal, Plant, Biology Genetic, Ecology Environment, 
Forestry, Soil, Food, Medical Pharmaceutical, Science

• ASreml® Application: เป็นตัวเลือกท่ีดีท่ีสุด สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีขนาด
ใหญ่ (Big data) และ Mixed models หรือ สถิติข้ันสูงอ่ืนๆ นิยมใช้กับข้อมูลทางด้าน 
Agricultural, Environmental, Medical, Biological

• BMS Application: เป็นซอฟต์แวร์ท่ีครอบคลุมทุกข้ันตอนและใช้งานง่าย ท่ีออกแบบ 
มาเพ่ือช่วยนักปรับปรุงพันธ์ุพืช ให้สามารถพัฒนาสายพันธ์ุได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Website: www.biosci.global, Email: biosci@vsni.co.uk, Tel.: +66 (0)-2564-7757
สนใจติดต่อ
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Smart Farm
Bio Control

เกษตรสมัยใหม่
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ขีดความสามารถหน่วยวิจัย : มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในด้านต่างๆ  
อาทิ การค้นหาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการแพทย์  
การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี และ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน 
การผลิตเอนไซม์และสารมูลค่าสูงสำาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม 
อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ 
สขุภาพเป็นต้น รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีแบบสหสาขาวิชาในการใช้ประโยชน์จาก 
ชีวมวลทางการเกษตรเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมีในอุตสาหกรรม 
พลังงานและเคมีชีวภาพ

ลักษณะการให้บริการ : วิจัยและพัฒนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : การควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบชีววิธี

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และ
ชีวเคมีภัณฑ์

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6700

การผลิตสปอร์ราบิวเวอเรียจำานวนมากบนอาหารแข็ง (ซ้าย) 
และราบิวเวอเรียที่เจริญอย่างดีหลังเก็บรักษาในสูตร C ที่อุณหภูมิสูงต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือน (ขวา)

สนใจติดต่อ
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ผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV (Spod-e focus และ 
Spod-l focus) กำาจัดหนอนแมลงศัตรูพืช

โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวี
เพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : มุ่งเน้นการผลิตเช้ือไวรัสเอ็นพีวี ในระดับก่ึงอุตสาหกรรม  
โดยเน้นประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด เพื่อให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็นพีวี อยู่ใน 
ระดับที่เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจของเกษตรและธุรกิจทางด้านการเกษตร รวมถึง 
การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิจัยที่นำาเทคโนโลยีทางไวรัส
วิทยาและพันธุวิศกรรมมาปรับปรุงสายพันธุ์ของไวรัสให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ลักษณะการให้บริการ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อไวรัสเอ็นพีวี

การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : ผลิตเช้ือไวรัสเอ็นพีวีเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :

โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช
หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6700 ต่อ 3712

สนใจติดต่อ



Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม44

บริษัท กรีนอินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำากัด

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา GIB Advance Research 
& Development Center สำาหรับวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจุลินทรีย์หรือสาร
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและกระตุ้นภูมิคุ้มกันแก่พืชและสัตว์ และรับจ้างวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ กลุ่ม Organic Fertilizer, 
Crop Protection ในพืช และ Natural Immune Booster สำาหรับสัตว์

ลักษณะการให้บริการ :

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน Food Safety, Food  
Security and Sustainability

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :

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

สนใจติดต่อ
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Smart Functional 
Food

อาหารเพื่ออนาคต

วุนเสน
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 โดยมีความพร้อมทางเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้

• เคร่ืองวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยีแบบหมุน (Rotational Rheometer)
• หัววัดสมบัติไตรโบโลยีของอาหารและวัสดุโพลิเมอร์
• หัววัดความหนืดแบบดึงยืด (Extensional Viscosity)
• เครื่องวิเคราะห์สมบัติการไหลแบบคาปิลลารี (Capillary Rheometer) ที่มีหน่วย

ทดสอบการดึงยืด
• เคร่ืองวิเคราะห์สมบัติเชิงกล (Universal Testing Machine) และเคร่ืองมือเตรียม

ตัวอย่างอาหารต่างๆ เช่น เคร่ืองโฮโมจีไนเซอร์ความดันสูง

ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการรับจ้างวิจัยและร่วมวิจัยในการศึกษาพื้นฐาน และพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพให้มีเน้ือสัมผัสท่ีดี อาหารบดเค้ียวง่ายและกลืนง่ายสำาหรับ 
ผู้สูงอายุ และอาหารสำาหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำาบาก นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบสมบัติรีโอโลยีและสมบัติเชิงกลของอาหารอีกด้วย

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์

ขดีความสามารถห้องปฏิบัติการ : กลุ่มวิจัยรีโอโลยีอาหารในห้องปฏิบัติการฯ ได้นำาความรู้ 
พื้นฐานเชิงวัสดุศาสตร์ ได้แก่ สมบัติรีโอโลยี (การไหลและการเสียรูป) สมบัต ิ
วิสโคอิลาสติก (ความหยุ่นหนืด) และสมบัติไตรโบโลยี (การไหลลื่น) มาใช้ในการปรับ 
เน้ือสัมผัสอาหารเพ่ือสุขภาพ  รวมถึง 
การศึกษากระบวนการบดเคี้ยวและ
กลืนอาหารในช่องปาก เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปรับเนื้อสัมผัส
ให้เค้ียวและกลืนง่ายสำาหรับผู้สูงอายุ

ไส้เบอเกอรเ์หด็ขนมปังปราศจาก
กลูเตนจากข้าว

ไส้กรอกไขมันต่ำา มายองเนสไขมันต่ำา แป้งชุบทอด
ลดการอมน้ำามัน

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ :
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นีตรปโ  

 เม่ือจำานวนผู้แพ้กลูเตนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นความท้าทายท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อาหารปราศจากกลูเตน เพ่ือรองรับกับความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ท่ีมีอาการ 
แพ้กลูเตน โครงการวิจัยน้ีจึงได้นำาฟลาวมันสำาปะหลังมาใช้ในการผลิตขนมปังปราศจากกลูเตน  
โดยทำาการปรับคุณสมบัติวิสโคอิลาสติกของแป้งโด และคุณภาพของขนมปังให้คล้ายคลึงกับ 
ฟลาวสาลีที่มีโปรตีนกลูเตนเป็นองค์ประกอบสำาคัญ โดยอาศัยสมบัติร่วมกันของสารไฮโดร
คอลลอยด์ สตาร์ชดัดแปร และสารประกอบอาหารชนิดอื่นๆ มาทดแทนสมบัติของกลูเตน 
ที่ขาดหายไป การศึกษานี้พบว่าฟลาวมันสำาปะหลังที่แทนที่ด้วยฟลาวข้าวหอมมะลิบางส่วน  
ร่วมกับการเติมโปรตีน ไฮโดรคอลลอยด์ และเอนไซม์ ทำาให้ได้ขนมปังที่มีลักษณะปรากฏ 
ภายนอก และโครงสร้างของเน้ือในท่ีดี เน่ืองจากแป้งโดแสดงสมบัติวิสโคอิลาสติกคล้ายโดจาก
ฟลาวข้าวสาลี และจากการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคพบว่า โปรตีนในเนื้อขนมปังสูตรที่
พัฒนาขึ้นนี้จะอยู่กระจายล้อมรอบเม็ดฟลาว ซึ่งคล้ายคลึงกับโครงสร้างที่พบในขนมปังจาก
ฟลาวข้าวสาลี

 การทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า สมบัติโดยรวมของขนมปังท่ีพัฒนาข้ึนไม่ด้อยกว่า 
ขนมปังท่ีเตรียมจากแป้งสูตรปราศจากกลูเตนท่ีมีจำาหน่ายในต่างประเทศ อีกท้ังยังมีราคาต่ำากว่า
ขนมปังปราศจากกลูเตนท่ีมีจำาหน่ายในต่างประเทศถึง 3 เท่า

หัวหน้าโครงการ : ดร. ชัยวุฒิ กมลพิลาส

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมี 
แนวโน้มสนใจผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจผู้บริโภคมากขึ้น โดยคำานึงถึงรูปลักษณ์ รสชาต ิ
คุณประโยชน์ และความสะดวกต่อการบริโภค การทำาให้อาหารมีสมบัติต่างๆ ตาม 
ความต้องการโดยอาศัยความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติ
ของอาหาร ทำาให้สามารถปรับสูตรหรือพัฒนาสูตรใหม่ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำาปะหลัง (Gluten-free Bread from Cassava Flour) 

กนกพร มั่นสกุล
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02 564 6500 ต่อ 4305  อีเมล: kanokpom@mtec.or.th

สนใจติดต่อ
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ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตว์ของประเทศไทย โดยการบูรณาการความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกไบโอเทคให้อยู่ที่จุดเดียว

ลักษณะการให้บริการและการนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม :
• การวิจัยและพัฒนา ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสร้างนวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อโจทย์และ 

ความต้องการของภาคเอกชน ท้ังการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการพัฒนา 
ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ท่ีได้พัฒนาข้ึนแล้วไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

• การทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตในระดับก่ึงอุตสาหกรรม จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
ท่ีใช้สำาหรับการทดลองในภาคสนามและการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ซ่ึงจะ
ผลักดันผลงานวิจัยให้สามารถถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

• การจัดหาและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างพันธมิตรวิจัยร่วมกับหน่วยงาน 
ตา่งประเทศ เป็นตัวกลางจัดหาและปรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับ 
ผู้ประกอบการในไทย

• การให้บริการทางวิชาการในด้านการเป็นที่ปรึกษา การให้บริการด้านเทคนิค การให้ 
บริการเช่าเครื่องมือสำาหรับภาครัฐและเอกชน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ 
ฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับบุคลากร เพื่อยกระดับความสามารถทางเทคนิคของ 
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและทักษะเพิ่มขึ้น ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้าน 
การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ เพื่อกำาหนดเกณฑ์ควบคุมความปลอดภัยใน 
อาหารตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางการผลิต

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
Food and Feed Innovation Center
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ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 564 6700  โทรสาร 02 564 6707
เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th/fbu

สนใจติดต่อ

ตัวอย่างผลงาน :

• ผลิตภัณฑ์ไก่พร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาช์
• การผลิตใยอาหารละลายน้ำาสายสั้น (MOS) จากกากมะพร้าวเหลือทิ้งจาก

กระบวนการผลิต
• การผลิตไบโอแคลเซียมจากเปลือกไข่
• การผลิตโปรคอลลาเจนจากเย่ือหุ้มเปลือกไข่
• เทคโนโลยีผลิตกรดไขมัน Omega-3 และ Omega-6 จากจุลินทรีย์ 
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ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อ
การดัดแปร สังเคราะห์ และผลิตวัสดุนาโนชีวฐาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
จากการแปรรูปผลิตผลและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีการกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ (Encapsulation technology) และเทคโนโลยีระบบนำาส่ง (Delivery  
System Technology) เพื่อประยุกต์ใช้ทางด้านอาหารและการเกษตร ในการควบคุม
ให้เกิดการปลดปล่อยในอัตราและปริมาณที่กำาหนด รวมทั้งออกแบบขั้นตอนการนำา
นาโนเทคโนโลยีเข้ากับกระบวนการผลิตเดิม ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

ลักษณะการให้บริการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยภายใต้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้บริการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากรผู้เช่ียวชาญ  
อุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบและเคร่ืองมือด้านนาโนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยมีการบริการ 
ใน 3 รูปแบบผ่านงานพัฒนาธุรกิจ ดังนี้

1. โครงการร่วมวิจัย (Collaborative Research) โครงการที่ผู้ประกอบการสนใจร่วม
ลงทุนวิจัยกับศูนย์ฯ โดยมีสิทธิประโยชน์ร่วมกันขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุน

2. โครงการรับจ้างวิจัย (Contract Research) โครงการท่ีผู้ประกอบการว่าจ้างให้ศูนย์ฯ  
เป็นผู้ดำาเนินงานวิจัย โดยผู้ว่าจ้างจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
แต่เพียงผู้เดียว ตามช่วงระยะเวลาที่มีการตกลงกัน

3. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensing) โครงการที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธิ์ 
ในงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์ฯ เพื่อการผลิตและประโยชน์ทาง 
การค้า

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ์
อาหารและการเกษตร

Nano Agro and Food Innovation Laboratory (NAF)
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ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : เทคโนโลยีการกักเก็บสารสำาคัญ  
วติามิน รสและกล่ิน เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
ทางด้านนาโนเทคโนโลยีไปผสมเข้ากับกระบวนการผลิตเดิม นอกจากนี้ยังรวมถึง 
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ ด้วยวิธีการพัฒนาวิธีการกักเก็บและ 
ระบบนำาส่งสารสำาคัญต่างๆ

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพ่ือผลิตภัณฑ์ 
อาหารและการเกษตรพร้อมเปิดรับการให้บริการในเชิงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันกับ
ภาคเอกชนที่สนใจ

ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 564 7100  โทรสาร 02 564 7100
อีเมล์ bdv@nanotec.or.th

เว็บไซต์ http://www.nanotec.or.th

สนใจติดต่อ
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ห้องปฏิบัติการระบบนำาส่ง
Nano Delivery System Laboratory (NDS)

ขดีความสามารถห้องปฏิบัติการ : เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีระบบนำาส่งชนิดใหม่ ในการควบคุม 
การปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอัตราและปริมาณที่กำาหนด และสามารถ
นำาส่งไปยังอวัยวะหรือเป้าหมายได้ตามต้องการ เพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ 
อาหารและการเกษตร อันจะนำาไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในการนำาเข้าเทคโนโลยีและการ 
เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศโดยภาพรวมอย่างสูงสุด

ลักษณะการให้บริการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยภายใต้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้บริการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากรผู้เช่ียวชาญ  
อุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบและเคร่ืองมือด้านนาโนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยมีการบริการ 
ใน 3 รูปแบบผ่านงานพัฒนาธุรกิจ ดังนี้

1. โครงการร่วมวิจัย (Collaborative Research) โครงการที่ผู้ประกอบการสนใจร่วม
ลงทุนวิจัยกับศูนย์ฯ โดยมีสิทธิประโยชน์ร่วมกันขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุน

2. โครงการรับจ้างวิจัย (Contract Research) โครงการที่ผู้ประกอบการว่าจ้างให้ศูนย์ฯ  
เป็นผู้ดำาเนินงานวิจัย โดยผู้ว่าจ้างจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
แต่เพียงผู้เดียว ตามช่วงระยะเวลาที่มีการตกลงกัน

3. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensing) โครงการที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธิ์ 
ในงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์ฯ เพื่อการผลิตและประโยชน์ทาง 
การค้า

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : เทคโนโลยีระบบนำาส่งชนิดใหม่  
เพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอัตราและปริมาณที่กำาหนด 
และสามารถนำาส่งไปยังอวัยวะหรือบริเวณเป้าหมายได้ตามต้องการ เพื่อประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ อาหารและการเกษตร
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ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 564 7100  โทรสาร 02 564 7100
อีเมล์ bdv@nanotec.or.th

เว็บไซต์ http://www.nanotec.or.th

สนใจติดต่อ

ตั วอ ย่างผลงานพร้อมถ่ ายทอด
เทคโนโลยี :

- ผลิตภัณฑ์ ไล่ยุงจากสารสกัด 
จากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์  
อาทิ สเปรย์ไล่ยุง ครีมกันแดด
ไล่ยุง แผ่นแปะนาโนไล่ยุง

- ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจาก
เปลือกมังคุด อาทิ Q-Acne  
(แผ่นแปะสิว) แผ่นแปะแผลใน
ช่องปาก และขี้ผึ้งรักษาแผลใน
ช่องปากสูตรนาโน 
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Smart Food
Processing & Packaging

อาหารเพื่ออนาคต
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ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใน
เอเซียที่ครบวงจร วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการถนอมอาหารโดยใช้ Cryogenic 
freezing, chilling and modified atmosphere packaging เพื่อช่วยยืดอายุวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้นและช่วยลดการสูญเสียเนื่องจากการปนเปื้อนของเช้ือ
ในอาหาร โดยบริษัทฯ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ industrial gas applications และ
ออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการให้บริการ :
• Pre-testing การทดสอบเบื้องต้นสำาหรับเทคโนโลยีการถนอมอาหารที่เหมาะสม
• Customer trials ทดลองในระดับการผลิตจริงสำาหรับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีท่ีจะใช้จริง
• Food freezing and Modified Atmosphere Packaging (MAP) มีเครื่องจักรและ

อุปกรณ์สำาหรับการการแช่เยือกแข็งอาหาร และสำาหรับเทคโนโลยีการบรรจุแบบ
ดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อยืดอายุการเก็บ

• Training and consulting service บริการให้คำาปรึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีถนอมอาหาร 
จากแก๊สอุตสาหกรรม (Industrial Gases)

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : เป็นการนำาเทคโนโลยีใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใช้ในการถนอมอาหารโดยวิธี Cryogenic freezing, chilling 
and modified atmosphere packaging เพ่ือช่วยยืดอายุวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้นานข้ึน

บริษัท แอร์โปรดักส์เอเชีย 
(เทคโนโลยีเซ็นเตอร์) จำากัด

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 : ห้องปฏิบัติการฯ ได้นำาความรู้และความสามารถ 
ในการออกแบบและพัฒนาพลาสติกคอมพาวด์ รวมทั้ง 
ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการข้ึนรูปฟิล์มมาประยุกต์ 
ใช้ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและออกแบบบรรจุภัณฑ์
สำาหรับผักผลไม้สดเขตร้อนชื้น ให้คงคุณภาพความสด
ใหม่และยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น 2-5 เท่า

ลักษณะการให้บริการ : ทางห้องปฏิบัติการฯ ให้บริการรับจ้าง 
วิจัยและร่วมพัฒนากับผู้ประกอบการ (co-creation) เพ่ือให้ 
ได้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้ ใช้ทั้งในด้านรูปลักษณ์และสมบัติใน
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางห้อง 
ปฏิบัติการฯ ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติการผ่าน 
ของก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำา
ของฟิล์มพลาสติกอีกด้วย

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม :  
สภาวะรักษาความสดภายในบรรจุภัณฑ์ ActivaPAK  
เป็นผลมาจากความสามารถของฟิล์มที่สร้างให้เกิด 
บรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุล (EMA) ภายในบรรจุภัณฑ์  
จงึคงความสด คุณค่า รสชาติ ของผักผลไม้สดได้นานข้ึน  
เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกท่ัวไปท่ีมีการเจาะรู 
ทำาให้ผักผลไม้เหี่ยวจากการสูญเสียน้ำา โดยบรรจุภัณฑ์ 
ActivePAK สามารถยืดอายุให้ผักสดนานขึ้น 7-14 วัน 
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดอัตราการเน่าเสียขณะ 
วางจำาหน่ายในร้านค้า และเมื่อนำาไปเก็บรักษาต่อเพื่อ
การบริโภค โดยช่วยลดการสูญเสียของผักลงประมาณ 
7-8% และเพิ่มโอกาสและยืดระยะเวลาการขายผัก 
จากพื้นที่ห่างไกลให้สามารถส่งสินค้าเข้ามาจำาหน่ายใน 
กรุงเทพฯ หรือท่ัวประเทศ สุดท้ายคือผู้บริโภคได้ผักท่ีสด  
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รสชาติดี คงคุณค่าทางโภชนาการ 
เหมือนเก็บมาจากไร่มากที่สุด

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพร้อมใช้งาน :

บรรจุภัณฑ์ ActivePAK สำาหรับผักผลไม้สด
 บรรจุภัณฑ์ ActivePAK มีการนำาไปใช้ประโยชน์ 

จริงแล้วในภาคอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ผลิตฟิล์มบรรจุ- 
ภัณฑ์พลาสติก และผู้ใช้งานคือซูเปอร์มาร์เก็ต  
เพ่ือใช้สำาหรับคงความสดของผักท่ีวางจำาหน่าย 
บนชั้นวางได้ยาวนานยิ่งขึ้นเฉลี่ย 7-8 วัน เทียบกับถุงพลาสติกทั่วไปเจาะรู ที่ใส่ผัก
ได้เพียง 3 วันเท่านั้น

บรรจุภัณฑ์ ActivePAK Ultra สำาหรับเห็ดหอมสด

 บรรจุภัณฑ์ ActivePAK Ultra มีการนำาไปใช้
ประโยชน์จริงแล้วในการบรรจุเห็ดหอมสด  
ในสภาวะอุณหภูมิท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน
กระบวนการบรรจุและการขนส่ง ต้ังแต่ขนส่ง 
จากยอดดอยมายังศูนย์กระจายสินค้า และ 
การขนส่งมายังกรุงเทพฯ จนถึงช้ันวางจำาหน่าย 
สินค้า โดยสามารถยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดยาวนานถึง 10 วัน ซึ่งเดิมการใช้ถาด 
พลาสติกเจาะรูสามารถเก็บเห็ดหอมได้เพียง 3 วันเท่านั้น

ชนิต วานิกานุกูล
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02 564 6500 ต่อ 4386
อีเมล์: chanitw@mtec.or.th

สนใจติดต่อ
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ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำานวณ 
เข้ามาช่วยในการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนบริการฝึกอบรมการ 
วิเคราะห์ปัญหาการออกแบบ การผลิต และการบำารุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยี CAE 
และการใช้ซอฟต์แวร์ CAD/CAE และการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงและพัฒนาฐานความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การออกแบบ และผลิตงานทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธี 
ไฟไนต์เอลิเมนต์ของประเทศไทยให้กับหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม  
จนทำาให้หน่วยงานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมอย่าง 
แพร่หลาย

ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการด้านวิศวกรรม ให้คำาปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้
ปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง การให้บริการของศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบ
และวิศวกรรม แบ่งได้ดังนี้

1. การให้บริการพัฒนาและแก้ปัญหาในงานด้านการออกแบบ กระบวนการผลิต  
และการบำารุงรักษา แบ่งกลุ่มการให้บริการพัฒนาและแก้ปัญหาในงานวิศวกรรม  
ดังนี้

 • งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และช้ินส่วน
 • งานออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
 • งานซ่อมบำารุง

2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรม และอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์เฉพาะทางทั่วไปจนถึงขั้นสูง พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางทั่วไปจนถึง
ขั้นสูง ดังนี้

 • ซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมเพ่ืองานออกแบบ งานผลิต งานวิจัยและพัฒนา 
งานบำารุงรักษา

 • งานขายและการบริการ
 • งานควบคุมอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ให้กับอุตสาหกรรม เพ่ือทดแทนการใช้คน ลดข้ัน

ตอนการทำางานและลดความผิดพลาดจากคนทำางาน
 • การทำานายปรากฏการณ์ฉพาะด้าน เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด 

อย่างย่ังยืน

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
Design&Engineering Consulting Service Center (DECC)
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3. การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบ การผลิต 
และการบำารุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยี CAE และการใช้ซอฟต์แวร์ CAD/CAE 
หลักสูตรอบรม แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

 • หลักสูตรการออกแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต และการบำารุงรักษาผลิตภัณฑ์  
เคร่ืองจักร และช้ินงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี CAE

 • งานฝึกอบรมสำาหรับบุคคลท่ัวไป/งานแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
 • In - house Training ตามความต้องการ

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม :  ออกแบบ และแก้ไขปัญหา 
ทั้งในด้านการผลิต และกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี : ผลงานท่ีผ่านมา ให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรม 
ต่างๆ ดังนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน  
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมทางแพทย์  
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

 ตัวอย่างผลงาน เช่น วิเคราะห์การกระจายตัวของความดัน  
(Pressure distribution) ในถังปฏิกรณ์ เพื่อเปรียบเทียบ
หาความสัมพันธ์ระหว่าง Pilot plant และ Production 
plant

 การวิเคราะห์พลศาสตร์ของไหล เพื่อคำานวณประสิทธิภาพ
การระบายความร้อนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ผล 
เป็นลักษณะขนาดและตำาแหน่งติดตั้งของพัดลมที่ช่วยให้
ระบายความร้อนในระบบได้ดี ส่งผลให้ยืดอายุการใช้งาน
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

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

สนใจติดต่อ
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Smart Food Safety
อาหารเพื่ออนาคต

น้ำปลาแท
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ขดีความสามารถห้องปฏิบัติการ : เพ่ือให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบเคร่ืองมือ  
เป็นท่ีปรึกษาทางด้านระบบมาตรฐาน 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/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : เป็นผู้ ให้บริการที่มีชื่อเสียง
และมาตรฐานระดับโลก มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ 
ให้มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และทางบริษัทฯ มีการพัฒนาบริการ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมภายในประเทศ

สำานักงานและห้องปฎิบัติการทดสอบ Wet & Dry Lab
บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำากัด
TUV SUD (Thailand) Limited
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ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เนื่องจากในการดำาเนินชีวิตประจำาวันนั้นมีเหตุการณ์ 
ที่ต้องตัดสินใจในหลายๆ เรื่อง อย่างไรก็ดี การตัดสินใจที่ดีนั้นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรา 
สามารถพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดตามมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำา ซึ่งการพยากรณ์คือ 
การคาดการณ์เหตุการณ์เก่ียวกับอนาคต โดยการพยากรณ์ท่ีดีน้ันสามารถส่งผลให้เกิด 
การตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือแนวทางการทำางานที่ ดีมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล สำาหรับในวงการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมน้ันความสามารถในการพยากรณ์ 
ที่ถูกต้องแม่นยำานั้นนอกเหนือจากเป็นประโยชน์ต่อผลประกอบการขององค์กร
แล้วในบางทีอาจส่งผลถึงความยั่งยืนขององค์กรนั้นๆ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ความ
สามารถในการพยากรณ์ท่ีดีนั้นย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพโดยรวมของการบริหาร
จัดการทรัพยากรต่างๆ ของประเทศก่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน การพยากรณ์
ด้วยแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์โดยเทคโนโลยีการจำาลองข้ันสูงนั้นมีความจำาเป็น 
และมีบทบาทสำาคัญ เพราะจะทำาให้การตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือแนวทางการทำางาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำาลองเพื่อให้ได้ผลพยากรณ์ที่ 
ถูกต้องแม่นยำาขึ้นนั้น จำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลแบบ near real-time ตลอด
จนคณิตศาสตร์ชั้นสูงเพื่อการผสานข้อมูลให้เข้ากับแบบจำาลองเพ่ือลดความไม่ 
แน่นอนของผลพยากรณ์ ท้ังน้ีเพ่ือให้ได้ผลพยากรณ์ท่ีถูกต้องแม่นยำาสามารถนำาไปใช้ 
ในระบบช่วยการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือนำาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ใหม่ๆ ได้ต่อไป

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี : ระบบทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
ของการอบ อบแห้ง และแช่แข็ง ในอุตสาหกรรม (Heat and Freeze)-เป็นบริการ 
ทดสอบและวิเคราะห์การอบ อบแห้ง และแช่แข็ง ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยผสม 
ผสานเทคโนโลยีในการตรวจวัด ร่วมกับการจำาลองทางคณิตศาสตร์ ท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
ดังนี้

• อุปกรณ์ตรวจวัด
 - ใช้เทคโนโลยีในการตรวจวัดภายในตู้อบ ตู้อบแห้ง เคร่ืองแช่แข็ง ตลอดสายพาน 

การผลิต เพ่ือความแม่นยำา รวดเร็วและแก้ไขปัญหาตรงจุด อุปกรณ์ตรวจวัด
สามารถทนอุณหภูมิได้ต้ังแต่ -50°C ถึง 260°C

 - สามารถทำาการตรวจวัดระหว่างการผลิตได้ เม่ือทำาการตรวจวัดแล้วเสร็จ สามารถ 
วิเคราะห์ผลเบ้ืองต้นได้ทันที

 ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำาลองขนาดใหญ่
Large Scale Simulation Research Laboratory (LSR)
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• แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์
 - มีการผนวกแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือนำาไปสู่การวางแผนเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพของตู้อบ ตู้อบแห้ง เคร่ืองแช่แข็ง ได้อย่างถูกต้อง และแก้ไข 
ปัญหาตรงจุด

 - มีการใช้แบบจำาลอง Computational fluid dynamics: CFD เพ่ือให้สามารถ 
อธิบายพฤติกรรมการไหลของกระแสอากาศภายในตู้อบ ตู้อบแห้ง เคร่ืองแช่แข็งได้

 - มีการใช้แบบจำาลอง Reduced order models: ROMs ทำาให้สามารถคำานวณ
ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพของตู้อบ 
ตู้อบแห้ง เครื่องแช่แข็ง จึงเหมาะสำาหรับกลุ่มผู้ ใช้งานที่เกี่ยวข้องดังนี้

• กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหาร
• กลุ่มนักวิจัย/วิศวกร
• กลุ่มผู้ผลิตตู้อบ ตู้อบแห้ง 

เครื่องแช่แข็ง

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ( ฺBTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399

Emai : business@nectec.or.th

สนใจติดต่อ
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Smart Beauty
สุขภาพ/การแพทย์
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ให้บริการวิจัยพัฒนาด้านการผลิตอนุภาคนาโนสมุนไพร การพัฒนาสูตรเวชสำาอางจาก
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ

และจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์

 บริการผลิตอนุภาคนาโนสมุนไพร ผลิตนาโนเวชสำาอาง เวชสำาอาง เครื่องสำาอาง 
จากสมุนไพรและจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประเภท Skin care Products, Hair care  
Products, Face Products กลุ่มครีม เจล และโลชั่น มีขนาดกำาลังการผลิตขั้นต่ำา 5 กิโลกรัม 
โดยมีกำาลังการผลิต 200 กิโลกรัมต่อวัน

โรงงานผลิตเคร่ืองสำาอาง (ต้นแบบ)
Cosmetic Production Plant (Pilot Scale)

ตามมาตรฐาน GMP ASEAN cosmatics

ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 564 7100 โทรสาร 02 564 7100
อีเมล์ iss@nanotec.or.th

เว็บไซต์ http://www.nanotec.or.th

สนใจติดต่อ
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ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำาอาง
Nano-cosmeceuticals Laboratory (NCM)

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำาอางชนิดใหม่โดยเฉพาะ 
ผลิตภัณฑ์เวชสำาอางจากสมุนไพรไทยจากการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี มุ่งเน้น 
การพัฒนาสูตรตำารับท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เวชสำาอางด้วย 
การห่อหุ้มสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบนาโนพาร์ทิเคิล (Nanoparticles) นาโนลิโปโซม  
(Nanoliposomes) นาโนอิมัลชั่น (Nanoemulsions) เป็นต้น รวมถึงการวิจัยและ 
พัฒนาทางด้านการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพและประสิทธิศักย์ของผลิตภัณฑ์ในการ
ให้ความชุ่มชื้น ชะลอความแก่ ทำาให้ผิวกระจ่างใส ลดการเกิดสิว ต้านเชื้อแบคทีเรีย 
ต้านการอักเสบ และอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ลักษณะการให้บริการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยภายใต้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้บริการ 
วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากรผู้เช่ียวชาญ อุปกรณ์ 
วิเคราะห์ทดสอบและเครื่องมือด้านนาโนเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีการบริการใน  
3 รูปแบบผ่านงานพัฒนาธุรกิจ ดังนี้

1. โครงการร่วมวิจัย (Collaborative Research) โครงการที่ผู้ประกอบการสนใจร่วม
ลงทุนวิจัยกับศูนย์ฯ โดยมีสิทธิประโยชน์ร่วมกันขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุน

2. โครงการรับจ้างวิจัย (Contract Research) โครงการที่ผู้ประกอบการว่าจ้างให้
ศูนย์ฯ เป็นผู้ดำาเนินงานวิจัย โดยผู้ว่าจ้างจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์แต่เพียงผู้เดียว ตามช่วงระยะเวลาที่มีการตกลงกัน

3. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensing) โครงการที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธิ์
ในงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์ฯ เพื่อการผลิตและประโยชน ์
ทางการค้า

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : เทคโนโลยีการสกัดสารสำาคัญ
จากสมุนไพรไทยและวิธีการกักเก็บสารสำาคัญต่างๆ ในรูปแบบของอนุภาคนาโน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิศักย์ของผลิตภัณฑ์เวชสำาอาง รวมทั้งการประเมินความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
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ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี : 

- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางผสมอนุภาค 
นาโนสารสกัดมะขามป้อม (สูตรตำารับ 
ครีมบำารุงผิวและเจลทำาความสะอาด
ผิวหนัง)

ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 564 7100  โทรสาร 02 564 7100
อีเมล์ bdv@nanotec.or.th

เว็บไซต์ http://www.nanotec.or.th

สนใจติดต่อ
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กองยาไทยและสมุนไพร

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : 

1. รับผลิตยาแผนไทยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ

2. รับแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรสำาหรับนำาไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

3. รับผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพรโดยใช้เทคนิคต่างๆ

4. รับตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ชั้นสูง เช่น TLC-  
densitometer, HPLC และ GC/MS

5. รับตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ความคงตัว สารออกฤทธิ์ (Active  
ingredients) ฯลฯ

6. รับวิจัยและพัฒนาสูตรตำารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

7. บริการให้คำาปรึกษาโดยคณะที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ 

 - งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่น สูตรตำารับ, อาหารเสริม และ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ 

 - งานผลิตยาแผนไทยและสมุนไพร 
 - แหล่งออกนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 - การปรับปรุงกระบวนการผลิตยาแผนไทยผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 - แนะนำาแนวโน้มงานด้านการตลาดผลิตสมุนไพรต่างๆ

ลักษณะการให้บริการ : งานบริการและให้คำาปรึกษา
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กองยาไทยและสมุนไพร
เลขที่ 117 อาคาร Biotec Pilot Plant หน่วยปฏิบัติการที่ 1 

อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 02 564 7889 โทรสาร : 02 564 7889 ต่อ 26
E-Mail : tdc.dtam@hotmail.com

สนใจติดต่อ

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :
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บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำากัด

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สำาหรับบริการรับทำางาน
วิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ และรับจดทะเบียนอย. ในผลิตภัณฑ์ประเภทยา ผลิตภัณฑ์ 
เสริมอาหาร สมุนไพร และเครื่องสำาอาง ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้าน Dietary  
Supplements, Pharmaceuticals, Herbal medicines, Skin care products โดยบริษัทฯ  
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
เครื่องสำาอางในรูปแบบเม็ด, แคปซูล, ไซรัป,อิมัลชั่นและผง

• บริการรับวิเคราะห์ผลของยา, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, สมุนไพร และเคร่ืองสำาอาง
• ให้บริการข้ึนทะเบียนกับองค์การอาหารและยา, การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า,  

การจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
• บริการให้คำาปรึกษาในการแก้ปัญหาการผลิตยา, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, สมุนไพร  

และเครื่องสำาอาง ที่เกิดขึ้นจากการ scale up

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : เป็นการให้บริการที่ครบวงจร 
one-stop solution สำาหรับผู้ประกอบการท่ีมีต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ซ่ึง 
บริษัทให้บริการ ครอบคลุมต้ังแต่บริการคิดค้นสูตร (Formulation)  
บริการรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับองค์กรอาหารและยา
(อย.) (FDA Registration) บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนา  
(Research and Development) บริการรับจ้างผลิต (OEM 
Service) และออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Artwork Design) บริการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Training)

Email : pichchakarn.cdip@gmail.com
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 5204, +66 564 7200 ต่อ 5227

สนใจติดต่อ
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Smart Health
สุขภาพ/การแพทย์
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ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนางานทั้งในด้านการส่งเสริม 
สุขภาพและการรักษา ในด้านการส่งเสริมสุขภาพเน้นการนำาเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือ 
ในการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการติดตามและแนะนำาการปฏิบัติ 
ตนให้มีสุขภาพดี ในด้านการรักษาเน้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านงานวิจัยและพัฒนา 
อุปกรณ์การแพทย์ของไทย โดยพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการประมวลผล วิเคราะห์  
และการแปลความหมายของสัญญาณต่างๆ ที่ตรวจวัดได้ทางการแพทย์ เพื่อเป็น 
องค์ประกอบให้แพทย์สามารถตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วยได้ดีข้ึน โดยมุ่งหวังท่ีจะเป็น 
ส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ก้าวหน้า

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี : 

ระบบติดตามน้ำาหนักและความสูงในเด็กเล็ก

 การติดตามการเจริญเติบโตในเด็กเล็กเป็นส่ิงจำาเป็น โดยสามารถติดตามได้จากน้ำาหนัก 
และความสูงของเด็กซึ่งต้องมีการวัดอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการวัดความสูงและ 
ชั่งน้ำาหนักจะทำาโดยครูผู้ดูแลเด็ก และนำาค่าที่วัดได้มาจดบันทึกหรือเปรียบเทียบกับ 
กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต ซ่ึงข้ันตอนการจดบันทึกและเปรียบเทียบน้ันใช้ระยะ 
เวลาค่อนข้างนาน ดังนั้น เพื่อช่วยให้การตรวจวัดค่าต่างๆ ทำาได้สะดวกและรวดเร็ว 
จึงได้พัฒนาระบบในลักษณะที่เป็น Kiosk เพื่อให้การชั่งน้ำาหนักและการวัดความสูง
ทำาได้สะดวก เป็นการลดภาระของครูผู้ดูแลเด็ก อีกทั้งข้อมูลที่วัดได้ยังสามารถส่ง
ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อติดตามการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง Kiosk มีส่วน
ประกอบสำาคัญดังนี้

1. ระบบแนะนำาการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย
2. อุปกรณ์การวัด ซ่ึงประกอบด้วยเคร่ืองช่ังน้ำาหนักและเคร่ืองวัดส่วนสูงแบบละเอียด
3. ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบการยืนของเด็กเพ่ือให้การวัดส่วนสูงมีความคลาดเคล่ือน 

น้อยที่สุด หากการยืนมีลักษณะตัวไม่ตรง แผ่นหลังและส้นเท้าไม่แนบชิดกับ 
เสาวัดความสูง ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงตำาแหน่งท่ีต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้อง

4. แสดงผลการวัดให้แก่ผู้ ใช้งาน

ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ 
Biomedical Signal Processing (BSP)
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ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของ 
เด็กเล็ก โดยสามารถเก็บข้อมูลผลการวัดและนำาไปบันทึกในฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ( ฺBTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399

Emai : business@nectec.or.th

สนใจติดต่อ
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ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :

ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงรุก  
(ทันระบาด)
Software Suite for the Prevention and Control of Infectious Diseases  
(TanRabad)

 ทันระบาด คือชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 
การป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ โดยปัจจุบันนำาร่องที่โรคไข้เลือดออก  
ประกอบด้วย 4 แอปพลิเคชันหลัก ได้แก่
- ทันระบาดติดตาม (TanRabad-WATCH) นำาเสนอสถานการณ์ระบาดของโรค

ติดต่อและดัชนีทางกีฏวิทยาแบบเรียลไทม์ ในรูปแผนที่ และตาราง
- ทันระบาดสำารวจ (TanRabad-SURVEY) สนับสนุนการบันทึกข้อมูลการสำารวจ

ลูกน้ำายุงลาย ระบุพิกัดสถานที่ และรายงานค่าดัชนีทางกีฏวิทยาทันที พร้อมจัด
เก็บข้อมูลบน Cloud

- ทันระบาดรายงาน (TanRabad-REPORT) สนับสนุนการสร้างรายงานการระบาด 
ของโรคติดต่อและดัชนีทางกีฏวิทยาที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจำา ในรูปกราฟ  
ตาราง และแผนที่

- ทันระบาดวิเคราะห์ (TanRabad-BI) สนับสนุนการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคและดัชนีทางกีฏวิทยาตามมุมมองที่สนใจ

 ทันระบาดมีคุณสมบัติพิเศษที่สะดวกต่อการใช้งาน ดังนี้
• การประมวลผลดัชนีทางกีฏวิทยาแบบเรียลไทม์
• การแนะนำาหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานของข้อมูลที่สกัดได้จากแผนที่ เช่น ถนน 

และโรงเรียน
• การประมวลผลการจัดกลุ่มผู้ป่วยอย่างพลวัตรตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

ระบาดวิทยา
• การประเมินพิกัดบ้านในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีความคลาดเคล่ือนไปจากพิกัดส่วนใหญ่
• การบูรณาการข้อมูลระบาดวิทยา ตามประเภทข้อมูล พื้นที่ และระดับพื้นที่ที่

สนใจ

ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำาลองขนาดใหญ่
Large Scale Simulation Research Laboratory (LSR)
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ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม :

• ระบุแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำายุงลายท่ีมีความเส่ียงสูง เพ่ือการกำาจัดอย่างมีประสิทธิภาพ  
และการป้องกันการระบาดในพื้นที่เสี่ยง

• รายงานสถานการณ์เชิงบูรณาการแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันการระบาดซ้ำาซาก
และควบคุมพื้นที่ระบาด

• สร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ในหลายมิติ เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ในการป้องกันควบคุม 
การระบาด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ( ฺBTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399

Emai : business@nectec.or.th

สนใจติดต่อ



Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม76

สำานักงานประสานงานวิจัย 
เพื่อพัฒนาเครื่องมือแพทย์ (ทันตกรรม)
บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เป็นสำานักงานประสานงานวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จากการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิประโยชน์  
จากผลงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์แบบพับได้สำาหรับใช้บนเก้าอ้ีทางทันตกรรม ซ่ึงเป็น 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ลักษณะการให้บริการ : โครงการเก้าอี้ทันตกรรมสำาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ (Unit Dental  
Platform) เป็นการพัฒนาเครื่องต้นแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลักษณะการใช้
งานจะเป็นการเข็นเก้าอี้นั่งสำาหรับคนพิการ ไปที่ยูนิต แล้วทันตแพทย์จะนำาสายรัด
รัดตัวเก้าอี้เข็นเพื่อความปลอดภัย และสามารถดำาเนินการรักษาได้เป็นปกติ โดยที่
ทันตแพทย์ หรือผู้ช่วยไม่ต้องยกตัวผู้ป่วยขึ้นบนเตียงเพื่อทำาการรักษาเหมือนในอดีต

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์
เก้าอี้ทันตกรรมสำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (Unit Dental Platform) กำาลังเป็น
ที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงมีความจำาเป็นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นไป โดยเป็นเก้าอี้ทำาฟันสำาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
เพื่อที่จะทำาการส่งออกไปยังต่างประเทศ

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :

สนใจติดต่อ THAI DENTAL INTERNATIONAL Co.,Ltd
บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จะกัด
113 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคารกลุ่นวัตกรรม ถนนพหลโยธิน 
ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Call center : 02 533 0141 โทรสาร : 02 533 0142
E:mail: thai.dental1@hotmail.com
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Bio Based Economy

เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ
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บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนา อ้อยและน้ำาตาล จำากัด

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : เป็นศูนย์ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาทางด้านน้ำาตาล 
และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งงานวิจัยของบริษัทจะอยู่ในขอบข่ายทางด้าน;

- CANE / CROP PRODUCTION
- IISB นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
- SUGAR TECHNOLOGY & SPECIALTY
- BIO-BASED CHEMICALS & ENERGY

ลักษณะการให้บริการ :

ประโยชน์/การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : เป็นการนำาเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาทั้งด้านอุตสาหกรรมน้ำาตาล, พันธุ์อ้อย, อุตสาหกรรมชีวพลังงาน และ
พลาสติกชีวภาพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไร่อ้อย การสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม

ตัวอย่างผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี :

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

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : การบริการชีววัสดุพร้อมข้อมูลและเทคโนโลยีการใช้
ประโยชน์ในระดับมาตรฐานของนานาชาติ โดยเป็นศูนย์กลางการให้บริการชีววัสดุ 
ประเภทต่างๆ เช่น จุลินทรีย์ ดีเอ็นเอ พลาสมิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี ไฮบริโดรมา  
เซลล์สัตว์ และเน้ือเย่ือพืช รวมท้ังให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับชีววัสดุแบบครบวงจร

 การบริหารจัดการเครือข่ายคลังชีววัสดุของประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ม ี
การเก็บรักษาและศึกษาวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ชีววัสดุให้เหมาะสมกับความต้องการ 
ของอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ประเทศและท้องถ่ิน โดยสร้างความร่วมมือผ่านเครือข่าย 
ศนูย์จุลินทรีย์และชีววัสดุต่างๆ ท้ังในสถาบัน การศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นฐานข้อมูลเชิงบูรณาการสำาหรับชีววัสดุของประทศ เพื่อ
สนับสนุนความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากชีววัสดุได้อย่างยั่งยืน

ลักษณะการให้บริการ :

1. กลุ่มงานด้านชีววัสดุ
 • การให้บริการชีววัสดุที่มีคุณภาพ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
 • บริการการรับฝากเก็บรักษา รวมทั้งการให้บริการเช่าพื้นที่เก็บรักษาจุลินทรีย์
 • บริการด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาและจัดจำาแนกจุลินทรีย์
 • การจัดฝึกอบรมการเก็บรักษาและการจัดจำาแนกเชื้อ
2. กลุ่มงานด้านข้อมูลชีววัสดุ
 • เป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูลชีววัสดุโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบซอฟแวร์ให้แก่สมาชิกเครือข่าย
3. กลุ่มงานด้านกฎหมายชีวภาพ
 • บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพในเชิงกฎหมาย อาทิ การเข้าถึงและการแบ่ง

ปันผลประโยชน์ เป็นต้น
 • บริการให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายชีวภาพ และฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง
อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02 117 8000-1  

โทรสาร 02 117 8003 อีเมล์ tbrc@biotec.or.th  เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th/tbrc

สนใจติดต่อ
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ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ : มีเป้าหมายในการดำาเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนา 
กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเคม ี
สังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสารมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมแบบสหสาขา
วิชา รวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ในด้านต่างๆ ทั้ง
ด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการแพทย์ เพื่อตอบสนองการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ

ลักษณะการให้บริการ : วิจัยและพัฒนา ให้คำาปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี และการถ่ายทอด 
เทคโนโลยี

การนำาเทคโนโลยีไปใช้สำาหรับอุตสาหกรรม : มุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรจุลินทรีย์ในการผลิตเอนไซม์ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดกรองจุลินทรีย์ใน 
ธนาคารจุลินทรีย์ BIOTEC การสร้างฐานข้อมูลสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural  
product chemical library) และ ฐานข้อมูลเอนไซม์ (Enzyme library) จากจุลินทรีย์ 
การพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม และ 
การพัฒนากระบวนการผลิตต้นแบบเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ ใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม รวมถึงการพัฒนาการสังเคราะห์สารมูลค่าสูงด้วยวิธีการทางเคมี 
อินทรีย์ นอกจากนี้ยังได้ทำาการพัฒนาเทคโนโลยีทางเมตาจีโนมิกส์เพื่อค้นหายีนจาก
จุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงไม่ได้ รวมทั้งการใช้เทคนิค Multi-omics technology ในการ
ค้นหาและศึกษากลไกการทำางานของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขยายฐาน
การศึกษายีนที่สร้างเอนไซม์และสารมูลค่าสูงจากทรัพยการจุลินทรีย์ในประเทศ
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ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง 
อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 564 6700  โทรสาร 02 564 6707

ตัวอย่างผลงาน :
• ENZease: เอนไซม์ดูโอสำาหรับการลอกแป้งและกำาจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบ

ขั้นตอนเดียว

สนใจติดต่อ

• ENZbleach : เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำาหรับฟอกเยื่อกระดาษ



สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง 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 ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6700 โทรสาร 02 564 6701-5
http://www.biotec.or.th/

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6500 โทรสาร 02 564 6501-5
http://www.mtec.or.th/

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6900 โทรสาร 02 564 6901-2
http://www.nectec.or.th/

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 7100 โทรสาร 02 564 6985
http://www.nanotec.or.th/

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี(ที เอ็ม ซี)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 7000 โทรสาร 02 564 7002-5

NSTDATHAILAND NSTDA Call Center : 02 564 8000





พันธมิตรร่วมทาง 
พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

STI Solutions Provider






