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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ดําเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. 

๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในสาขาท่ี สวทช. มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนา 

ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของ สวทช. ในสาขาท่ีตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ และรองรับแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและ

พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน ด้วยการปรับปรุงกลไกสนับสนุนการลงทุนในด้านนวัตกรรม สร้างการ

เชื่อมโยงกับพันธมิตรภาคีสถาบันการศึกษา ในการนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไป

ขยายผลในภูมิภาค โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี EECi ตลอดจนเพ่ิมสมรรถภาพในการปรับตัวขององค์กรเพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลง โดยในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 

สวทช. กําหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มภายใต้ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด Objective and Key Results 
(OKRs) ดังนี้ (๑) บุคลากรภาคอุตสาหกรรมท่ีได้รับการ Reskill เท่ากับ ๑๑๐ หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 
๔,๕๙๔ คน-วัน (๒) นักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก ท่ีร่วมทํางานวิจัยกับ สวทช. มีความก้าวหน้า 
ผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของแผน (๓) สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย เท่ากับ 
๔.๖๔ คําขอ/๑๐๐ คน (๔) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการ 
นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ ๔,๖๑๒.๙๗ ล้านบาท (๕) มูลค่าการลงทุนด้าน วทน. ในภาค 
การผลิตและภาคบริการ เท่ากับ ๒,๒๓๗.๙๔ ล้านบาท (๖) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอนาคต ๕ 
อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) เท่ากับ ๘๖ ราย (๗) การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตาม
มาตรฐานสากล จํานวน ๒,๙๔๖ รายการ (๘) นวัตกรรมใหม่ท่ีไปสู่เชิงพาณิชย์ มีจํานวน active 
license สะสม ๒๗๓ รายการ และ (๙) การนําผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ใน 
ภาคเกษตรกรรมและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต จํานวน ๑๒ เรื่อง มีเกษตรกรท่ีนําผลงานวิจัยและ
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ จํานวน ๒,๙๙๑ คน  

มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามกลุ่มภารกิจต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  สวทช. ดําเนินงานพัฒนาขีดความสามารถด้าน วทน. โดยมีบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติท่ีมี SCIE ๖๖ ฉบับ ย่ืนขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๖๒ คําขอ ได้รับรางวัล
และเกียรติยศในด้านต่าง ๆ ๒๗ รางวัล มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(NSTI) ๕ หน่วยงาน ท่ีดําเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ ๙๑ โครงการ และการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คุณภาพของประเทศ (NQI) ของ ๔ ศูนย์บริการ โดยให้บริการวิเคราะห์และทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
จํานวน ๒๒,๓๔๙  รายการ 
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กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research Development Innovation: RDI) 

สวทช. มีการบริหารงานวิจัยภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน ท่ีเน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาท่ีสําคัญของประเทศ 

ใน ๑๐ กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย ผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ โดยมี

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยข้ึนทะเบียนหน่วยงานรับทําโครงการ ๑๓ หน่วยงาน พัฒนาโจทย์วิจัย

ร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่/บริษัทข้ามชาติ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๕ หน่วยงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ เช่น ร่วมกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนนโยบาย BCG Model ให้เป็นรูปธรรม เป็นต้น 

กลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สวทช. มีกลไกสนับสนุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้

ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและ

บริการ ๘๔ รายการ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ๙๐ หน่วยงาน ดําเนินการตรวจสอบรับรองผลงานวิจัยของ

ผู้ประกอบการไทยเพ่ือข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสํานักงบประมาณได้ประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมแล้ว 

จํานวนท้ังสิ้น ๓๗๕ ผลงาน ดําเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ียื่นขอสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ จํานวน ๒๒๔ โครงการ มูลค่า  ๑,๑๙๖ ล้านบาท มีการสนับสนุน SMEs 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (โครงการ ITAP) จํานวน ๕๘๐ ราย พัฒนาบุคลากรเพ่ือ

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ๑,๙๐๙ คน ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในด้าน วทน. ๓,๒๗๐ 

คน นอกจากนี้ สวทช. ยังส่งเสริมกลไกการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการ เช่น การสร้าง

ธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลงานของ สวทช. การบ่มเพาะผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม การพัฒนาเครื่องมือ

ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนา Supply Chain ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน สวทช. มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรให้มี

ความรู้ความสามารถ ในการนํา วทน. มายกระดับการทําการเกษตรของตัวเอง โดยได้ดําเนินการคัดเลือก

เทคโนโลยี ท่ีพร้อมถ่ายทอด ๗ กลุ่ ม เทคโนโลยี  สู่ ชุมชน จํ านวน ๑๖๗ ชุมชน ใน ๓๔ จั งหวัด  

มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี จํานวน ๒,๙๙๑ คน พัฒนาทักษะเกษตรกรแกนนํา จํานวน 

๕๑๕ คน เพ่ือขยายผลเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) สร้างความสามารถในการเก็บรักษาและ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาสถานีสาธิตทดสอบเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร 

(Training Hub & Learning Station) จํานวน ๑๓ แห่ง และยังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ

ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีพัฒนาพ้ืนท่ีนําร่อง Smart Tambon Model ๗ พ้ืนท่ีใน ๕ จังหวัด 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม สวทช. ให้บริการพ้ืนท่ีเช่าแก่บริษัทเอกชนท่ีสนใจจะ

ทํางานวิจัย พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ประเทศไทย จํานวน ๑๕๓ ราย รวมท้ังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการพัฒนาเขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ให้เป็นพ้ืนท่ีสําหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ออกไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยเริ่มดําเนินการก่อสร้างอาคารกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A  

มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และดําเนินการขับเคล่ือนกิจกรรม

หลักและเตรียมความพร้อม BIOPOLIS และ ARIPOLIS ได้แก่ การเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรและ 

SMEs ในพ้ืนท่ีให้มีความพร้อมในการยกระดับเทคโนโลยีของตัวเอง ติดต้ังต้นแบบระบบเกษตรอัจฉริยะ 

(เครื่องตรวจวัดเกษตรแม่นยํา) เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานพัฒนาเมืองนวัตกรรม

อาหาร (Food Innopolis) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ผ่าน ๙ แพลตฟอร์มบริการ 

เช่ือมโยงและอํานวยความสะดวกผู้ประกอบการในการทําธุรกิจนวัตกรรมอาหาร จํานวน ๖๙ ราย  

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย สวทช. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่อาชีพนักวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา ต้ังแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี-เอก) รวม จํานวน ๕๒๐ คน  และสนับสนุน

นักศึกษาและบุคลากรวิจัยท้ังในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ จํานวน ๕๐๗ 

คน รวมท้ังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ จํานวน ๓๐ ครั้ง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๑,๔๑๗ คน  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ท้ังสิ้น ๕,๖๖๙.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๐ ของแผนรายจ่าย 

๙,๕๗๗.๐๐ ล้านบาท และมีรายได้จากการดําเนินงาน ท้ังสิ้น ๘๑๕.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๐ 

ของแผนรายได้จากการดําเนินงาน จํานวน ๒,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท ซ่ึงรายได้ส่วนใหญ่ มาจากอุดหนุนรับ 

จํานวน ๕๒๒.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๖ ของรายได้จากการดําเนินงาน โดยปัจจุบัน สวทช. มี

จํานวนบุคลากรท้ังสิ้น ๓,๐๕๙  คน เป็นบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ จํานวน ๒,๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ 

๗๐.๐๒ ของบุคลากรท้ังหมด และบุคลากรท่ีไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จํานวน ๙๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ 

๒๙.๙๘ ของบุคลากรท้ังหมด   

 สรุปภาพรวมการดําเนินงานของ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แม้มีปัจจัย

ภายนอกจากสถานการณ์โรคระบาดท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยรวมและท่ัวโลก สวทช. ยังคงสามารถ

ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องตามทิศทางท่ีวางไว้ 
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ 

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระบบการบริหารงานท่ีเป็นอิสระภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ 

มุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัว สามารถดึงดูดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) กํากับ ดูแลทิศทางการดําเนินงาน และบริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากําลังคน  

และโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบริหารงานวิจัยในหัวข้อสําคัญ ๆ ของประเทศอย่างครบวงจร 

วิสัยทัศน์ของ สวทช. คือ การเป็นพันธมิตรร่วมทางท่ีดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

“พันธมิตรร่วมทางท่ีดี” หมายถึง ความรับผิดชอบกับคําม่ันสัญญาท่ีมีร่วมกันกับพันธมิตร ในการ

ดําเนินการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์ โปร่งใส และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ  

และพึงพอใจท่ีจะทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นแนวร่วม และเครือข่ายระหว่างองค์กร 

“สังคมฐานความรู้” หมายถึง การอยู่ร่วมกันโดยใช้ ความรู้ สติปัญญา และเหตุผล เป็นเครื่องมือ 

ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมท้ังมีการจัดเก็บความรู้ และเรียนรู้ 

ต่อยอดร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่จํากัด 

 

 

  

๑.  วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเปา้หมายการดําเนินงานของ สวทช. 
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ค่ านิ ยมหลักของ  สวทช .  “NSTDA”  ประกอบด้ วย  N : Nation First , S : Science and 

Technology Excellence , T : Teamwork , D : Deliverability และ A : Accountability and Integrity 

สวทช. ยังคงใช้หลัก (principles) ๔ เรื่อง ได้แก่ Impact, Visibility, Relevance และ Excellence 

เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน กล่าวคือ สวทช. มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญและความสามารถ นําไปสู ่

การสร้างความเก่ง การสร้างความสามารถในการต่อยอดขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ 

และสังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (excellence) การดําเนินงานของ สวทช. ดังกล่าวต้องเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ ผลักดันประเทศไปสู่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสร้างคนไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(relevance) ตลอดจนเกิดการรับรู้ในความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

(visibility) และเกิดผลกระทบท้ังด้านเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน สั งคม คุณภาพชีวิต  

และสิ่งแวดล้อม (impact) ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายของสวทช.  

เป้าหมายการดําเนินการของ สวทช.  เพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจาก

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ได้มากยิ่งข้ึน จึงมีเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ซ่ึงกําหนดไว้ ๒ เรื่อง ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับท่ี ๖ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑. สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ํากว่า ๕ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ 

สวทช. 

๒. เพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต 

ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ํากว่า ๒ เท่าของการลงทุนใน ปี ๒๕๕๙ 
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ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  สวทช. มีการกําหนดกลยุทธ์ ๔ เรื่องท่ี สวทช. ต้องการผลักดันเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกําหนดในแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนท่ี ๖.๓  

 

กลยุทธ์ ท่ี ๑ วิจัยและสร้างนวัตกรรมในสาขาท่ี สวทช. มีความเช่ียวชาญ และพัฒนา 
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของ สวทช. ในสาขาท่ีตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ และรองรับแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

สวทช. พัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้วยกลยุทธ์ ๖-๖-๑๐ คือ 
๖ Research pillars, ๖ Frontier research และ ๑๐ Technology Development Groups (TDGs) โดยจะ
ใช้กลยุทธ์ ๖-๖-๑๐ เป็นกรอบการพัฒนาเพ่ือมุ่งสร้างความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ข้ันสูง  

ซ่ึง ๖ ตัวแรก หมายถึง หน่วยวิจัยใน ๕ Research pillars รวมกับหน่วยวิจัยตาม Agenda–based 
เน้นสร้างความสามารถ (Capacity building) ตาม ๕ สาขาวิจัยหลักท่ีเป็นความเชี่ยวชาญ ซ่ึงประกอบด้วย ๘ 
Research Sub Pillars และ ๒๘ Research Groups และ ๓ หน่วยวิจัยเพ่ือตอบโจทย์อุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้น 
(Focus Center)   

๖ ตัวท่ีสอง หมายถึง ๖ Frontier research หรือ ๖ สาขาวิจัยข้ันแนวหน้า เป็นการพัฒนา 
องค์ความรู้และขีดความสามารถสําหรับรองรับอนาคต  

๑๐ ตัวสุดท้าย หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย เรียกว่า Technology Development Groups 
(TDGs) คือกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสังคมฐานนวัตกรรมแบบจับต้องได้ เป็น
แนวทางการนําผลงานด้าน วทน. ออกไปใช้ประโยชน์ตาม ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

ในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สวทช. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
จัดทําแผน BCG in Action ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สวทช. จึงได้นํา
แผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์ ๖-๖-๑๐ คือ ๖ research pillars, ๖ frontier research และ ๑๐ Technology 
Development Groups (TDGs) มาตอบสนองโจทย์และเป้าหมายการดําเนินงานของ BCG Model ซ่ึงมี
แผนการดําเนินงาน เช่น Precision agriculture, Food and Feed, Biochemicals, Cosmeceutical, Energy, 
Precision medicine, Medical devices and Implants รวมท้ังการพัฒนา Frontier research กลุ่มต่างๆ 
เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา BCG Model ในอนาคตด้วย 

  

๒. กลยุทธ์ของ สวทช. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
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กลยุทธ์ท่ี ๒ ผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

ผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนด้วย
การพัฒนากลไกสนับสนุนด้านนวัตกรรม ได้แก่ ๑) กระตุ้นให้เกิดคลัสเตอร์นวัตกรรมในลักษณะ Consortium 
เพ่ือเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง นําเสนอภาพเขตนวัตกรรมของประเทศไทยผ่าน International 
symposium/conference เพ่ือสร้างการรับรู้ และดึงดูดนักลงทุน ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ๒) พัฒนา
กลไกนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (RDI for Government Demand) เพ่ือเชื่อมโยงโจทย์วิจัยจาก
หน่วยงานภาครัฐให้เกิดโครงการท่ี สวทช.หรือสถาบันการศึกษาร่วมดําเนินการ โดยข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงาน 
รับทําโครงการ ๓) สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลงานของ สวทช. (Deep-tech startups) โดยบุคลากรสวทช. 
ผ่านโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ๔) จัดต้ัง NSTDA holding ในรูปแบบบริษัท ตาม
กฎหมายและข้อกําหนด เพ่ือรองรับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ๕) พัฒนากลไกบัญชีนวัตกรรมไทยเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๓ เช่ือมโยงกับพันธมิตรในภูมิภาค ภาคี สถาบันการศึกษา ในการนํา วทน. ไปขยายผล
ในภูมิภาค สร้าง showcase ของประเทศในพ้ืนท่ี EECi, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้ 

นําผลงานวิจัย เทคโนโลยี องค์ความรู้ ซ่ึงปรับให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ไปขยายผลและถ่ายทอดใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ โดยดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีผ่านโครงการ Smart Tambon Model  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย 
วทน. แบบองค์รวม รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นแกนนําสู่
การพัฒนาเป็นเครือข่ายขยายผลในวงกว้าง 

ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ อันได้แก่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) สําหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi และโรงงานต้นแบบ 
Biorefinery รวมถึงเตรียมความพร้อม BIOPOLIS และ ARIPOLIS  บริหารจัดการและดําเนินการพัฒนา
นวัตกรรมอุตสาหกรรมระดับประเทศ รวมถึง จัดทํา Industrial Technology Roadmap วางแผนจัดต้ังศูนย์
นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน  (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ในเขต EECi  

กระตุ้นการลงทุนด้าน วทน. ในเขตนวัตกรรมท่ีดูแล ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เมืองนวัตกรรมอาหาร โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนมาลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ิมข้ึน 
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กลยุทธ์ท่ี ๔ เพ่ิมสมรรถภาพในการปรับตัวขององค์กรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 

เพ่ิมสมรรถภาพขององค์กร โดยพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ยิ่งข้ึน เช่น นําระบบ Webex/KhunSe/myPage รวมถึงระบบการรายงานผลการดําเนินงาน WorkReport  
มาใช้สนับสนุนการดําเนินงานแบบ Work-From-Home จัดให้มีทีม i-service เพ่ือสนับสนุนการทํางานท่ี
เก่ียวข้องกับระบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับการทํางานท่ีต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19
รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงรายบุคคลของบุคลากร สวทช. ในการติดโรค COVID-19  และดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ ภายในสํานักงาน และสื่อสารแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงเว็บไซต์ 
สวทช. เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และบริการของ สวทช. 
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๓.๑ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด OKRs (Objective and Key Results) 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  สวทช. มีการกําหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ ๔ แพลตฟอร์ม ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีจํานวนตัวชี้วัดตาม OKRs ท้ังสิ้น ๙ ตัว 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

OKR-1 จํานวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมท่ีได้รับการ Reskill (เป้าหมายปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒๒๐ หลักสูตร และ ๑๓,๐๐๐ คน-วัน)  

การยกระดับระบบพัฒนาความรู้และทักษะสําหรับบุคลากรวัยทํางานผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น 
(Upskill/Reskill) เป็นหนึ่งในหัวข้อภายใต้แพลตฟอร์มท่ี ๑ การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู้ของกระทรวง 
อว. สวทช. จึงได้กําหนดตัวชี้วัดนี้เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว บุคลากรภาคอุตสาหกรรมท่ีได้รับการ 
Reskill หมายถึง ผู้ท่ีเข้าฝึกอบรมหลักสูตรในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือสร้างอาชีพ
ในอนาคต ท้ังนี้ ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีจํานวนหลักสูตรภาคอุตสาหกรรมท่ี
ได้รับการ Reskill รวมท้ังสิ้น ๑๑๐ หลักสูตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย และมีจํานวนบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมท่ีได้รับการ Reskill รวมท้ังสิ้น ๔,๕๙๔ คน-วัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๔ ของเป้าหมาย  

OKR-2 จํานวนนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก ท่ีร่วมทํางานวิจัยกับ สวทช. (เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒๒๐ คน)   

การพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ สวทช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สวทช. มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรวิจัยด้าน วทน. ให้กับประเทศผ่านกลไกการทํางานร่วมกันระหว่าง สวทช. กับ
มหาวิทยาลัย โดยมีนักวิจัย สวทช. ดูแลบุคลากรวิจัย และพัฒนากําลังคนวิจัยรุ่นใหม่ให้กับประเทศ โดยมี
แผนการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษาเพ่ือรับทุน ในช่วงไตรมาส ๑ - ๒ และคัดเลือกนักศึกษา 
ทําสัญญาในช่วงไตรมาส ๓ – ๔ ท้ังนี้  ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ทุนและส่งเสริมให้มีจํานวนนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก ท่ีร่วมทํางานวิจัยกับ สวทช. ผ่าน
ศูนย์แห่งชาติ และ Focus Center ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ JAIST ,TAIST-Tokyo Tech และ 
Roadshow ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพ่ือเตรียมโจทย์วิจัยและความต้องการรับนักศึกษาร่วมวิจัยและขอรับการ
สนับสนุนทุนคิดเป็นความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนโดยรวมเป็นร้อยละ ๑๕ และอยู่ระหว่างการดําเนิน
กิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนตามแผนในไตรมาส ๓ – ๔ ซ่ึงเริ่มมีการคัดเลือกนักศึกษาท่ีได้รับทุน 
ปริญญาโท/ปริญญาเอก แล้วจํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย นักศึกษาท่ีได้รับทุนปริญญาเอก จํานวน ๙ คน และ
นักศึกษาท่ีได้รับทุนปริญญาโท จํานวน ๒ คน  

๓. ผลการดําเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 
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OKR-3 สัดส่วน IP ต่อบุคลากรวิจัย (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒๗ คําขอ/
๑๐๐ คน/ปี)  

สวทช.  ให้ความสํ า คัญกับเรื่ องการสร้ า งองค์ความรู้ ท่ี เ กิดจากการวิจั ยและนวัตกรรม 
มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า 
การคุ้มครองพันธุ์พืช และ ผังภูมิวงจร เพราะถือเป็นภารกิจหนึ่งท่ีมีความสําคัญขององค์กรวิจัยและพัฒนา ท้ังนี้ 
ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังสิ้น ๖๒ คําขอ 
แบ่งเป็น สิทธิบัตร ๒๗ คําขอ อนุสิทธิบัตร ๒๘ คําขอ ความลับทางการค้า ๕ คําขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๒ 
คําขอ  เม่ือคํานวณสัดส่วนเทียบกับจํานวนบุคลากรวิจัยของ สวทช. จํานวนท้ังสิ้น ๑,๓๓๗ คน คิดเป็นสัดส่วน
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน เท่ากับ ๔.๖๔ คําขอ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๗ ของเป้าหมาย 

OKR-4 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ 
๓๔,๘๐๐ ล้านบาท)  

สวทช. มุ่งเน้นนําความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสร้าง
ผลงานท่ีก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
ภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ให้สร้างนวัตกรรมท่ีทําให้มูลค่าของสินค้าและบริการ รายได้ของ
ผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน หรือต้นทุนการผลิตลดลง ท้ังนี้ ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. 
มีมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ ๔,๖๑๒.๙๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๖ ของ
เป้าหมาย 

OKR-5 มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒๑,๕๐๐ 
ล้านบาท)  

สวทช. นําผลงานไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม จนก่อให้เกิด 
ความเชื่อม่ัน และตัดสินใจเพ่ิมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการ
ของตนเอง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ท้ังนี้ ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. 
มีจํานวนเงินลงทุนท่ีเกิดจากค่าใช้จ่ายของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ภายใต้ผลงานวิจัยของ 
สวทช. เท่ากับ ๒,๒๓๗.๙๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๑ ของเป้าหมาย 

OKR-6 จํานวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอนาคต (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เท่ากับ ๒๐๐ ราย)  

สวทช. ให้ความสําคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของ
ผู้ ประกอบการธุ ร กิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิ สาห กิจเริ่ ม ต้น (Startup) ด้วยการกระ ตุ้น 
ให้มีการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการใน ๕ อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) ได้แก่ 
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๑) หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม (Robotics) ๒) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
๓) อุตสาหกรรมดิจิ ทัล (Digital) ๔) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels And 
Biochemicals) และ๕) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)  ท้ังนี้  ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอนาคตจํานวน ๘๖ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
๔๓ ของเป้าหมาย 

OKR-7 การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เท่ากับ ๓,๕๐๐ รายการ)  

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศนับเป็นฐานสําคัญในการต่อยอดสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนและ
สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ดังนั้น สวทช. จึงได้พัฒนาการบริการวิเคราะห์ทดสอบด้วย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองได้ตามมาตรฐานสากล และห้องปฏิบัติการท่ี 
ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ือเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ 
ตรวจสอบ รับรองผลิตภัณฑ์ และยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ท้ังนี้ ณ สิ้นไตรมาส 
ท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ รวมจํานวน ๒๒,๓๔๙ 
รายการ ซ่ึงประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นบริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐานสากล จํานวน ๒,๙๔๖ 
รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๗ ของเป้าหมายท่ีวางไว้จํานวน ๓,๕๐๐ รายการ  

OKR-8 นวัตกรรมใหม่ท่ีไปสู่เชิงพาณิชย์ (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๓๐๐ 
Active licenses)   

สวทช. ให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการนําทรัพย์สินทาง
ปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า การคุ้มครองพันธุ์พืช และผังภูมิวงจร รวมท้ัง
เทคโนโลยีและผลงานวิจัยของ สวทช. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคสังคมชุมชน ท่ีผ่านมา สวทช. มีจํานวน Active licenses สะสม ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังสิ้นจํานวน ๒๕๐ 
รายการ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม Active licenses เป็น ๓๐๐ รายการ ท้ังนี้ 
ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สวทช. มีจํานวน Active licenses สะสม จํานวน ๒๗๓ รายการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของเป้าหมาย 

OKR-9 การนําผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคม เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๘๐ เรื่อง และ ๘,๐๐๐ คน)    

ภาคเกษตรกรรมและสังคมเป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของ สวทช. ในการนําผลงานวิจัย 
และองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่า/รายได้ และนําไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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ของเกษตรกร ชุมชนและสังคม ท้ังนี้ ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สวทช. มีผลงานวิจัยและ 
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตจํานวน ๑๒ เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมาย และมีเกษตรกรท่ีนําผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ฯ จํานวน ๒,๙๙๑ คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๙ ของเป้าหมาย 

 

ตารางท่ี ๑ สรุปตัวช้ีวัด OKR ค่าเป้าหมาย และผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

Platform 
ตัวชี้วัดของ สวทช.  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

การพัฒนากําลังคน 
และสถาบันความรู้ 

OKR-1 จํานวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมท่ีไดร้ับ
การ Reskill 

๒๒๐ หลักสูตร  
๑๓,๐๐๐ คน-วัน 

๑๑๐  หลักสูตร และ 
๔,๕๙๔ คน-วัน 

OKR-2 จํานวนนักศึกษา ป.โท/ป.เอก ท่ีร่วมทํางาน
วิจัยกับ สวทช. 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๕ 

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบ

โจทย์ท้าทาย 
ของสังคม 

OKR-3 สัดส่วน IP ต่อบุคลากรวิจยั 
๒๗  

คําขอ/๑๐๐ คน/ปี 
๔.๖๔  

คําขอ/๑๐๐ คน/ปี 

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถ 

การแข่งขัน 

OKR-4 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ๓๔,๘๐๐ ล้านบาท ๔,๖๑๒.๙๗  ล้านบาท 

OKR-5 มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท   ๒๑,๕๐๐ ล้านบาท ๒,๒๓๗.๙๔ ล้านบาท 

OKR-6 จํานวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อนาคต 

๒๐๐ ราย ๘๖ ราย 

OKR-7 การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตาม
มาตรฐานสากล 

๓,๕๐๐ รายการ ๒,๙๔๖ รายการ 

OKR-8 นวัตกรรมใหม่ท่ีไปสู่เชิงพาณิชย ์
๓๐๐  

Active Licenses 
๒๗๓  

Active Licenses 

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ีและลดความ

เหลื่อมล้ํา 

OKR-9 การนําผลงานวิจัยและองค์ความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคม 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

๘๐ เรื่อง และ 
๘,๐๐๐ คน 

๑๒ เรื่อง และ 
๒,๙๙๑ คน 
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๓.๒ ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

๓.๒.๑ การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ 

๓.๒.๑.๑ บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

สวทช. เป็นองค์กรท่ีมีบทบาทต่อการผลักดันและเสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ซ่ึงจํานวนบทความตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัดหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของ สวทช. ต้ังแต่ปี ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน สวทช. มีจํานวน
บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๘,๒๘๖ 
ฉบับ  

ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตาม
รายชื่อของ SCIE จํานวน ๖๖ ฉบับ ในจํานวนดังกล่าวเป็นบทความท่ีบุคลากร สวทช. มีส่วนร่วม (Intramural) 
จํานวน ๖๔ ฉบับ (หรือคิดเป็น ๔.๗๙ ฉบับต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) รายชื่อบทความตีพิมพ์ฯ แสดงดัง
ภาคผนวก ก 

 

 
รูปท่ี ๑ จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช. 

  

๕๙๕
๖๔๒

๕๘๕ ๕๗๘
๕๔๖ ๕๔๔

๖๖

๔๓๘ ๔๓๑ ๔๓๘ ๔๓๘ ๔๑๙ ๔๒๑

๖๔

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

๗๐๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒/
๒๕๖๓

บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทั้งหมด บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Intra)

จํานวนบทความ 

ปีงบประมาณ 
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๓.๒.๑.๒ ทรัพย์สินทางปัญญา 

สวทช. ให้ความสําคัญกับการปกป้องผลงานวิจัยและพัฒนาท้ังในเชิงองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
โดยดําเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามลําดับ 
สวทช. มีผลงานวิจัยและพัฒนาท่ียื่นขอจดสิทธิบัตรท้ังสิ้น ๒,๔๔๓ คําขอ (เป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตร
ภายในประเทศ จํานวน ๒,๓๖๐ คําขอ และยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ จํานวน ๘๓ คําขอ) ได้รับคู่มือ
สิทธิบัตรแล้วจํานวน ๔๒๙ คําขอ (เป็นคู่มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จํานวน ๓๗๙ คําขอ และต่างประเทศ 
จํานวน ๕๐ คําขอ) ซ่ึงกระบวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรจนได้รับคู่มือสิทธิบัตรท่ีผ่านมาใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 
๔ ปี และมีผลงานวิจัยและพัฒนาท่ียื่นขอจดอนุสิทธิบัตรจํานวน ๑,๒๑๔ คําขอ ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตรแล้ว จํานวน 
๗๗๘ คําขอ นอกจากนี้  สวทช. ยังดําเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ได้แก่ ผังภูมิวงจรรวม 
ความลับทางการค้า และการคุ้มครองพันธุ์พืช โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มี
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจํานวนท้ังสิ้น ๒๕, ๑๔๓ และ ๑๗๗ คําขอ ตามลําดับ ณ ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญารวมท้ังสิ้น ๖๒ คําขอ (หรือคิดเป็น ๔.๖๔ คําขอ 
ต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) ได้แก่ สิทธิบัตร ๒๗ คําขอ อนุสิทธิบัตร ๒๘ คําขอ ความลับทางการค้า ๕ คําขอ 
และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๒ คําขอ รายชื่อทรัพย์สินทางปัญญาท่ียื่นขอจดและได้รับคู่มือ แสดงดังภาคผนวก 
ข – ช 

 

 
รูปท่ี ๒ จํานวนทรัพย์สินทางปัญญาท่ียื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.   
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๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๔๕๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ไตรมาสที� 
๒/๒๕๖๓

ทรัพยส์นิทางปัญญาทั �งหมด สทิธบัิตร

จํานวนทรัพย์สินทางปัญญา 

ปีงบประมาณ 



 
 

๒๐ | สวทช. 
 

นอกจากบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ณ ไตรมาสท่ี ๒ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นักวิจัย/ผลงานวิจัยของ สวทช. ยังได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ รวม

ท้ังสิ้น ๒๗ รางวัล แบ่งเป็น รางวัลระดับนานาชาติ ๘ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๑๙ รางวัล รายละเอียดแสดง

ดังภาคผนวก ซ  

ตัวอย่างรางวัลและเกียรติยศท่ีน่าสนใจ 
งาน “วันนักประดิษฐ์” จัดข้ึนเป็นประจําทุกปี โดยในปีนี้เป็นครั้งท่ี ๒๒ เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพ่ือนําเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และ
ความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล และนําไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ 
สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ 
ในการนําการวิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ 
โดยผลงานวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับหลายรางวัลด้วยกัน ดังนี้ 

 นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) 
ได้ร ับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์   
ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และคณะ จาก
ผลงานวิจัยเรื่อง “มายแอร์” เป็นเครื่องประดับตรวจวัดฝุ่นด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 แบบกระเจิงแสง
ขนาดเล็ก โดยเทคนิคการส่งผ่านฝุ่นด้วยไมโครป๊ัมชนิดเปียโซเพ่ือใช้ในการออกแบบเครื่องประดับสําหรับ
ตรวจวัดค่าฝุ่น และดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index หรือ AQI) แบบฐานเวลาจริง โดยงานวิจัยนี้ได้
มุ่งเน้นไปท่ีการนําเสนอรูปแบบในการพัฒนาเซนเซอร์เพ่ือให้เกิดเซนเซอร์ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดสําหรับนํามาใช้ ด้วย
การออกแบบเป็นเครื่องประดับหรืออุปกรณ์ติดตัวขนาดเล็ก ท่ีใช้ในการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5  ในอากาศ 
รวมไปถึง ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เพ่ือให้เกิดการนําไปใช้งานท่ีง่ายและสะดวกในการพกติดตัว นอกจากนี้
นวัตกรรมดังกล่าวยังถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงาน โดยทํางานผ่าน Bluetooth Low energy และออกแบบ
ให้เหมาะกับการใช้งาน สําหรับการสวมใส่ สามารถใช้งานร่วมกับโมบายแอปพลิเคชัน เพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนใน
กรณีท่ีมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงกว่าปกติ ช่วยให้ทราบถึงความอันตรายของอากาศท่ีอยู่รอบๆ ตัวของผู้ใช้งาน
แบบเรียลไทม์ และโมบายแอปพลิเคชัน  จะแนะนําให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในทันที 

 นักวิจัย MTEC ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา นางฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ นักวิจัยกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง จากผลงานวิจัยเรื่อง 
“นวัตกรรมสารป้องกันน้ํายางพาราสดบูดเน่า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควัน และคุณภาพชีวิต
เกษตรกรชาวสวนยาง” สารบีเทพ (BeThEPS) เป็นของเหลวสีเหลืองอ่อน ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน ป้องกัน 
น้ํายางพาราสดบูดเน่าได้นาน ๑-๓ วัน (ข้ึนอยู่กับปริมาณการใช้) ปริมาณการใช้ ๒-๘ กรัม ต่อ น้ํายางสด ๑ 
กิโลกรัม ลดความเสี่ยงต่อการบูดเน่าของน้ํายางสดก่อนการผลิตเป็นยางแผ่น น้ํายางพาราสดท่ีเติมสารบีเทพ 
มีค่า pH อยู่ในช่วง ๙-๑๑ โดยสารบีเทพ จะปลดปล่อยสารฆ่าเชื้อจุลชีพออกมาทีละน้อยในปริมาณท่ีเหมาะสม 



 
 

๒๑ | สวทช. 
 

พร้อมกับทําหน้าท่ีรักษาเสถียรภาพของอนุภาคยางในน้ํายางพาราสด แผ่นยางจับตัวรีดง่าย ลายดอกได้ชัดเจน 

เพ่ิมปริมาณยางแผ่นรมควันคุณภาพดี ลดปริมาณยางตกเกรด ยางแผ่นรมควันมีคุณภาพดี นําไปใช้เป็นวัตถุดิบ
สําหรับผลิตล้อยาง ชิ้นส่วนยานยนต์ สายพานลําเลียง พ้ืนรองเท้า ยางปูพ้ืน และกาวยาง สร้างรายได้เพ่ิมให้กับ
เกษตรกรสวนยางและผู้แปรรูปยางแผ่น ประหยัดค่าเชื้อเพลิงเพราะลดความถ่ีในการขนส่งน้ํายางสดได้ ช่วยให้
เกษตรกรมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากข้ึน และมีเวลาเหลือไปทํางานอ่ืนได้อีก 

 นักวิจัย NECTEC ได้รับ ๓ รางวัล ได้แก่  
๑)  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  

ดร.พิทักษ์ เอ่ียมชัย และคณะ นักวิจัยกลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง 
“OnSpec VULCAN: เครื่องเคลือบฟิล์มบางสําหรับชิปขยายสัญญาณรามาน” OnSpec VULCAN เป็นต้นแบบ
การผลิตชิปขยายสัญญาณรามานเครื่องแรกของประเทศไทยด้วยเทคนิคการเคลือบฟิล์มชั้นสูง OnSpec 
VULCAN สามารถเคลือบฟิล์มบางโครงสร้างนาโนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
การผลิตเซนเซอร์ชนิดชิปขยายสัญญาณรามานแบบฟิล์มบางโลหะเงินได้เป็นจํานวนมากเพ่ือรองรับการจําหน่าย
เชิงพาณิชย์ 

๒)  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาการศึกษา นักวิจัยกลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ 
ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว จากผลงานวิจัยเรื่อง “KidBright: บอร์ดส่งเสริมการเรียนโค้ดด้ิงและ STEM 
Education” KidBright ได้รับการออกแบบและพัฒนาท้ังฮาร์ดแวร์ (บอร์ด KidBright) และซอต์ฟแวร์  
(KidBright IDE) โดยคํานึงถึงความง่ายของการใช้งานเหมาะสําหรับนักเรียนระดับประถมปลายและมัธยมต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ช่วยลดความซับซ้อนของการเชื่อมต่อเซนเซอร์ท่ีต้อง
อาศัยความรู้ระดับสูงเก่ียวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาส่วน Device Manager ท่ีคอยบริหารจัดการ
เรื่องการรับส่งข้อมูลจากเซนเซอร์และอุปกรณ์ท่ีมาเชื่อมต่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีในบอร์ด 
สมองกลฝังตัวท่ัวไป เช่น การแก้ไขปัญหาภาวะ blocking จากการรับส่งข้อมูลของเซนเซอร์และอุปกรณ์ท่ีมา
เชื่อมต่อมากกว่า ๑ ชนิด การสอนการเขียนโปรแกรมแบบ Multi-tasking การสอนความรู้เรื่อง IoT (Internet 
of Things) เป็นต้น โดยบล็อก IoT จาก KidBright ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย พร้อมกันนี้ KidBright IDE รองรับ
การเพ่ิมบล็อกท่ีพัฒนาข้ึนโดยผู้อ่ืน หรือ Plugins เพ่ิมเติมอีกด้วย นวัตกรรมนี้ส่งผลให้มีการพัฒนาเยาวชนให้มี
ศักยภาพกระบวนการคิด พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยกระดับการศึกษาของ
ประเทศ และกระตุ้นให้เกิดสังคมนวัตกรรม 

๓)  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
วิจัย ดร.ขวัญชีวา แตงไทย นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาระบบอ่าน
ปากโดยใช้เทคโนโลยีโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกร่วมกับแบบจําลองมาร์คอฟซ่อนเร้น” การสร้างระบบอ่าน
ปากให้ใช้งานได้จริงเป็นความท้าทายมากเหตุผลหลักเนื่องมาจากข้อมูลท่ีเห็นจากการขยับปากเป็นข้อมูลเพียงแค่ 
ร้อยละ ๓๐ ของระบบการออกเสียงท้ังหมดของมนุษย์ หลายงานวิจัยได้รายงานประสิทธิภาพความถูกต้องของ
การอ่านปากในระดับสูง โดยจํากัดการทํางานไว้ท่ีจํานวนคําศัพท์ไม่เกิน ๕๐ คํา แต่สิ่งท่ียังขาดคือการพัฒนาให้
ระบบอ่านปากทํางานรองรับจํานวนคําศัพท์ขนาดใหญ่ งานวิจัยชิ้นนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบอ่านปาก 



 
 

๒๒ | สวทช. 
 

เพ่ือใช้งานจริง โดยมีเป้าหมายรองรับจํานวนคําศัพท์ขนาดมากกว่า ๕,๐๐๐ คําข้ึนไป โดยใช้เทคโนโลยีโครงข่าย
ประสาทเทียมเชิงลึกร่วมกับแบบจําลองมอร์คอฟซ่อนเร้น (DNN-HMMs) เม่ือทําการทดสอบกับคลังข้อมูลเสียง
ภาษาอังกฤษทีซีดี-ทีมิด (TCD-TIMIT) มีคําศัพท์ขนาด ๖,๐๐๐ คํา พบว่าเราสามารถสร้างระบบอ่านปาก
อัตโนมัติท่ีมีความถูกต้องสูงถึงร้อยละ ๕๙.๔๒ เม่ือใช้ DNN-HMMs ร่วมกับการประมวลผลข้อมูลแบบ 
ดีฟออโต้เอนโค้ดเดอร์ (Deep autoencoder) ซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้ได้รายงานผลความถูกต้องท่ีสูงท่ีสุดของระบบ
อ่านปากท่ีรองรับคําศัพท์ขนาดใหญ่ท่ีเคยรายงานบนฐานข้อมูล TCD-TIMIT  

 นักวิจัย NANOTEC ได้รับ ๔ รางวัล ได้แก่  

๑) รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ดร.กันตพัฒน์ 

จันทร์แสนภักด์ิ นักวิจัยกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซนเซอร์ระดับนาโน จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“สารประกอบโบรอนอินทรีย์สําหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวรับฟลูออรีน-๑๘” ซ่ึงฟลูออรีน-๑๘ เป็นธาตุ

กัมมันตรั งสี ท่ีนิยมใช้อย่ างแพร่หลายในเทคนิคโพซิตรอนอีมิสชันโทโมกราฟี (Positron Emission 

Tomography; PET) หรือเรียกสั้นๆว่าเทคนิคเพท ส่วนหนึ่งเนื่องจากฟลูออรีนเป็นธาตุท่ีพบมากในสารประกอบ

อินทรีย์ และสามารถเติมเข้าไปในโครงสร้างโมเลกุลท่ีสนใจได้โดยง่าย จึงสะดวกท่ีจะนํามาใช้ในการติดฉลากรังสี

สําหรับเทคนิคเพท นอกจากนี้การติดฉลากรังสีในสารชีวโมเลกุล เช่น โอลิโกนิวคลิโอไทด์ เปปไทด์ และโปรตีน 

กําลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากโมเลกุลเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการตรวจวินิจฉัย 

และการรักษาโรคในทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม การเติมฟลูออรีนเข้าไปในโมเลกุลของเปปไทด์หรือโปรตีน

โดยตรงทําได้ยาก เนื่องจากสภาวะท่ีรุนแรงท่ีใช้ในปฏิกิริยาการเติมฟลูออรีนเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตกัมมันตรังสี 

เช่น การใช้อุณหภูมิสูง หรือการใช้สภาวะท่ีเป็นกรดหรือเบสท่ีแรง สามารถทําลายโมเลกุลเปปไทด์หรือโปรตีนได้ 

การแก้ปัญหาดังกล่าว สามารถทําได้โดยการติดฉลากในสารตัวกลางท่ีเป็นตัวรับฟลูออรีน-๑๘ ก่อน แล้วจึงนําไป

ต่อกับโมเลกุลเปปไทด์หรือโปรตีนโดยใช้สภาวะท่ีไม่รุนแรงภายหลัง 

๒) รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์  

ดร.อิทธิ ฉัตรนันทเวช นักวิจัยกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซนเซอร์ระดับนาโน จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์” โดย

กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ การ

สร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging) หรือ เอ็มอาร์ไอ (MRI) เป็นเทคนิคสําหรับ

การตรวจวินิจฉัยและทําวิจัยทางการแพทย์ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องเอ็มอาร์ไอสามารถ

เก็บข้อมูลและสร้างภาพเสมือนจริงของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของผู้เข้ารับการตรวจได้โดยท่ีไม่ต้องผ่านการใช้

คลื่นรังสีใด ๆ นอกจากเอ็มอาร์ไอจะสามารถเก็บข้อมูลทางกายวิภาคท่ีมีความคมชัดและมีความละเอียดสูงได้

แล้ว การใช้เอ็มอาร์ไอชนิดพิเศษยังสามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมทางสรีรวิทยาได้อีกด้วย 
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๓) รางวัลวิทยานิพนธ์  ระดับดี  สาขาวิทยาศาสตร์การภาพและคณิตศาสตร์   

ดร.อนุศิษย์ แก้วประจักร์ นักวิจัยกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง  

“การปรับปรุงคุณสมบัติของโฟโตวอลเทอิกของเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีประกอบด้วยฟิล์มบางสารอินทรีย์และ 

อนินทรีย์ท่ีทําการเตรียมโดยเทคนิคการเคลือบแบบสารละลายรูปวงเดือน” ปัจจุบันมีเทคนิคการเคลือบแบบ

สารละลายหลายแบบได้ถูกนําเสนอเพ่ือประยุกต์ใช้สําหรับการเคลือบแบบสารละลายรูปวงเดือนสําหรับการ

เคลือบฟิล์มบางสารก่ึงตัวนําไฟฟ้าแบบสารละลาย ซ่ึงสามารถนําไปขยายขนาดการเคลือบบนพ้ืนผิวขนาดใหญ่

แบบโรลทูโรล (roll to roll) ได้ เช่น dip coating, doctor blading และ slot-die coating  เทคนิคการเคลือบ

เหล่านี้มีข้อเสียบางประการ เช่น ใช้สารละลายจํานวนมากในการเคลือบ มีสารละลายท่ีสูญเสียไปมากระหว่างทํา

การเคลือบ บางเทคนิคการเคลือบมีการติดต้ังท่ีซับซ้อนและต้นทุนในการติดต้ังสูง นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการ

เคลือบเพ่ือจัดเรียงอนุภาคท่ีน่าสนใจคือ เทคนิคนําพาการระเหย (convective deposition) เทคนิคนี้มีข้อดี

หลายประการ เช่น สามารถจัดเรียงอนุภาคระดับไมโครเมตรถึงนาโนเมตรได้อย่างเป็นระเบียบ ทําการเคลือบได้

อย่างรวดเร็ว ใช้สารละลายในการเคลือบน้อย ติดต้ังง่าย และสามารถเคลือบฟิล์มบางบนพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ได้ โดย

งานวิจัยนี้จะประยุกต์ใช้เทคนิคนําพาการระเหยในการปรับปรุงสภาพพ้ืนผิว คุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสง

ของฟิล์มบางสารก่ึงตัวนําไฟฟ้าแบบสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในระหว่างกระบวนการเคลือบเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ 

๔) รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  

ดร.นพดล อรุณยะเดช จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “วัสดุนาโนสําหรับการประยุกต์ใช้งานด้านวงจร

อิเล็กทรอนิกส์และการตรวจการรับรู้” กระบวนการสังเคราะห์วัสดุนาโนท่ีมีคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี

ท่ีเหมาะสม โดยเป็นกระบวนการสังเคราะห์ท่ีสามารถขยายกําลังการผลิตได้ง่ายและมีต้นทุนตํ่า และศึกษา

กระบวนการสร้างอุปกรณ์ (Device Fabrication) จากวัสดุนาโนท่ีสังเคราะห์ข้ึนให้มีกระบวนการท่ีสามารถ

ขยายกําลังการผลิตได้ง่าย มีความสมํ่าเสมอมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าท่ีดี มีเสถียรภาพท่ีดี และมีต้นทุนในการผลิตท่ี

ตํ่า รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้งานเป็นเซนเซอร์ความไวสูงสําหรับการจับแสงการตรวจก๊าซมี

พิษ และการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น การติดเชื้อไวรัส HIV และการเกิดสภาวะหัวใจขาดเลือด และเพ่ือ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ ใช้งานเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง 
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๓.๒.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
 

สวทช. ไม่เพียงแต่ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แต่มุ่งผลักดันให้เกิดการนําผลงานวิจัยและพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกภาคส่วนให้มากข้ึน โดยให้ความสําคัญต้ังแต่การรับโจทย์หรือความต้องการจาก
กลุ่มเป้าหมาย จนถึงกลไกการส่งมอบผลงาน เพ่ือให้ สวทช. สามารถสร้างผลงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดย
ดําเนินการหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการนําผลการวิจัยและพัฒนาสู่ 
เชิงพาณิชย์ การรับจ้างวิจัย การให้บริการปรึกษาอุตสาหกรรม และเชิงสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการนําเทคโนโลยีไป
ปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดต้นทุน และเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้
ประโยชน์ รวมท้ังสิ้น จํานวน ๘๓ รายการ ให้แก่ ๘๙ หน่วยงาน แสดงดังรูปท่ี ๓  โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ภาคผนวก ฌ  

 

 
รูปท่ี ๓ จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์ของ สวทช. 
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ตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ดังนี้ 

หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
บริษัทเกรนาเดส ไบโอเทค จํากัด “ผลิตภัณฑ์น้ํามันออริกาโนในรูปแบบผงแห้งเพ่ือผลิตและขาย”นํ้ามัน       

ออริกาโน (oregano essential oils) เป็นนํ้ามันหอมระเหยท่ีสกัดได้จากใบ 
ของออริกาโน ท่ีถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและยา 
เน่ืองจากมีประโยชน์ท่ีหลากหลาย เช่น ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ป้องกันโรคบิด 
บรรเทาการอักเสบ ช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน ซ่ึงพบว่า 
การใช้สารสกัดนํ้ามันออริกาโนมีฤทธ์ิเทียบเท่ากับการใช้สารแอนติไบโอติก 
ซ่ึงก่อให้เกิดผลข้างเคียงท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้สารแอนติไบโอติก 
อย่างไรก็ตาม นํ้ามันออริกาโนน้ันสามารถเกิดการระเหยและสลายตัวได้ง่าย 
อีกท้ังยังมีค่าการละลายนํ้าท่ีต่ํา ทําให้มีข้อจํากัดในการนําไปใช้งานและ 
เก็บรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพของสารออกฤทธ์ิชีวภาพ ดังน้ัน การพัฒนาระบบท่ีสามารถ
นําส่งสารสําคัญในนํ้ามันออริกาโน จึงเป็นแนวทางท่ีมีความน่าสนใจอย่าง
มากในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบนําส่งอิมัลชันข้ึนและ
ประยุกต์ใช้กับนํ้ามันออริกาโนเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการละลายของ 
สาร นํ้ามันออริกาโนซ่ึงละลายนํ้าได้ยาก และทําให้การดูดซึมและ
ประสิทธิภาพของสารออกฤทธ์ิดีข้ึน นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาสารให้อยู่ใน
รูปแบบผงแห้งเพ่ือให้ง่ายในการใช้งานและการจัดเก็บ 
 

บริษัทเทรดดิ้ง เทค เอเซีย จํากัด “ระบบควบคุมเคร่ืองเติมอากาศสําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ําพร้อมเฟิร์มแวร์
และเว็บบริการข้อมูล Agritonics เพ่ือผลิตและขายผลิตภัณฑ์” เป็น
ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (Aerator 
Control System for Aquaculture) เ ช่น บ่อเลี้ ยง กุ้ง ทํางานโดยการ
ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในนํ้าและเปิดปิดเครื่องเติมอากาศให้มีระดับ
ออกซิเจนท่ีเหมาะสม แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการทํางานและการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บบราว์เซอร์ และ 
แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนได้ โดยระบบฯ สามารถตรวจวัดค่าออกซิเจนท่ี
ละลายในนํ้าได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการท่ี
ระดับ ท่ีออกซิเจนต่ํ ากว่าระดับ ท่ีเหมาะสม ควบคุมเครื่องตี นํ้าตาม 
ค่าออกซิเจนละลาย เพ่ิมจํานวนการตีนํ้าเมื่อออกซิเจนลดต่ําลง และลด
จํานวนการตีนํ้าเมื่อค่าออกซิเจนสูงเพียงพอ ช่วยประหยัดพลังงานให้กับ
เครื่องตีนํ้า สามารถกําหนดรูปแบบและเวลาการเปิดเครื่องตีนํ้าในรูปแบบ
พิเศษ เช่น เปิดเมื่อมีการรวมตะกอนของเสียในบ่อโดยอัตโนมัติ  
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หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

 หรือควบคุมการหมุนเวียนของนํ้าในบ่อ คํานึงถึงช่ัวโมงการทํางานของ 
เครื่องตีนํ้าให้มีช่ัวโมงการทํางานท่ีสมดุลย์เพ่ือยืดอายุเครื่องตีนํ้า และภาระ
การซ่อมบํารุงระหว่างรอบการเลี้ยง มีการบันทึกข้อมูลการทํางานและค่าการ
ตรวจวัดทําให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการเลี้ยงในรอบถัดๆไปได้อย่าง
สะดวก แจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ผ่านข้อความสั้นทาง
โทรศัพท์ และไฟฉุกเฉินหน้าบ่อ เช่น ค่าออกซิเจนละลายต่ํา เครื่องตีนํ้า 
ตัดการทํางานจากกระแสเกิน สะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์นํ้า 
เช่น กุ้งขาว กุ้งกุลาดํา ปลากะพง รวมถึงสถาบันวิจัย นักวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
การเลี้ยงสัตว์นํ้า 

• บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รเีสริ์ช (เอส.อี.เอเชีย) 
จํากัด  
• บริษัทแวนด้า ซีดส์ จํากัด 
 

“เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมันและสายพันธุ์ฟ้ืนฟูความเป็น
หมัน”ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีการผลิตพริกข้ีหนูผลใหญ่ คิดเป็นร้อยละ ๖๑ 
ของพ้ืนท่ีการปลูกพริกท้ังหมด พริกท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย
ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ เ ป็ น พ ริ ก ใ น ก ลุ่ ม  Capsicum annuum โ ด ย เ ฉ พ า ะ 
พริกข้ีหนูผลใหญ่ รองลงมาได้แก่ พริกมัน และพริกหนุ่ม  ซ่ึงแหล่งผลิต 
พริกข้ีหนูผลใหญ่ท่ีสําคัญของประเทศไทยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พันธ์ุท่ีใช้มีท้ังพันธ์ุผสมเปิดและพันธ์ุลูกผสม ซ่ึงพริกพันธ์ุผสมเปิดจะมี
ลักษณะประจําพันธ์ุไม่สม่ําเสมอ ผลผลิตต่อไร่ต่ํา  ส่วนในพริกพันธ์ุลูกผสม
จะให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพสม่ําเสมอกว่าพริกพันธ์ุผสมเปิดท่ัวไป โดยการผลิต
เมล็ดพันธ์ุพริกลูกผสม ในอดีตทําได้โดยเกษตรกรกําจัดเกสรตัวผู้ออก โดยวิธี 
hand – emasculation เพ่ือให้เหลือแต่เกสรตัวเมียสาํหรับผสมข้ามกับพันธ์ุ
พ่อท่ีต้องการ ปัจจุบันมีการนําลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมันในพริกมาใช้ในการ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุลูกผสมในพริกอย่างกว้างขวาง ข้อดีของการนําลักษณะเกสร
ตัวผู้เป็นหมันมาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุ คือ ลดต้นทุน ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุ
พริก และเพ่ิมความบริสุทธ์ิของเมล็ดพันธ์ุพริกลูกผสม เพ่ิมโอกาสให้
เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธ์ุพริกลูกผสมท่ีมีคุณภาพ  

ด้านอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

บริษัทสยามรับเบอร์ จํากัด ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) ระบบจัดการการเก็บ
ขยะอัจฉริยะได้พัฒนาข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของการ
จัดเก็บขยะในพ้ืนท่ี โดยการบริหารและจัดการตั้งแต่จุดท้ิงขยะจากการ
ตรวจวัดโดยเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณขยะผ่านโมบายแอปพลิเคชันรายงาน
ขยะเกลื่อนกลาด รถขยะอัจฉริยะมีการติดตั้งระบบติดตามความละเอียดสูง 
ระบบแดชบอร์ดแสดงภาพรวมพร้อมทํานายและจัดเส้นทางการเก็บขยะให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีจุดเด่นของเทคโนโลยีท่ีช่วยลดเวลาในการจัดการขยะ 
ล้นถัง ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บขยะ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมือง 
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หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

การประปานครหลวง “ระบบพยากรณ์และจําลองเหตุการณ์เพ่ือการบริหารจัดการปัญหาการ 
รุกล้ําของน้ําเค็ม หรือ “ระบบรักษ์น้ํา” เกิดข้ึนภายใต้โครงการเงินกู้เพ่ือ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าฯ ระยะเร่งด่วนซ่ึงได้รับการ
สนับสนุนทุนจากสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง เพ่ือ
บริหารจัดการการลุกล้ําของนํ้าเค็ม ซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีใช้ นํ้าในการอุปโภค บริโภคโดยตรง โดยระบบรักษ์นํ้า 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๔ ส่วนได้แก่ (๑) รักษ์นํ้า Monitor : ซ่ึงทํา
หน้าท่ีแสดงข้อมูลคุณภาพนํ้า ปริมาณนํ้าท่า นํ้าฝน และนํ้าข้ึน-นํ้าลง (๒) 
รักษ์นํ้า Forecast : พยากรณ์ความเค็มครอบคลุมท้ังลํานํ้าและนํ้าข้ึน-นํ้าลง 
ล่วงหน้า ๗ วัน (๓) รักษ์นํ้า Scenario : สนับสนุนการบริหารจัดการปัญหา
การรุกล้ําของนํ้าเค็มให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (๔) รักษ์นํ้า Optimize :  
หาแนวทางการจัดการปัญหาการรุกล้ําของนํ้าเค็มท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม
วัตถุประสงค์ 

ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 

บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จํากัด “องค์ประกอบสําหรับเตรียมสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์” เน่ืองด้วยโรคท่ีเกิดจาก
การติดเช้ือแบคทีเรียในฟาร์มสัตว์จําเป็นจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะชนิดต่าง ๆ ใน
การรักษาซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีควรพิจารณาคือ ควรเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสัตว์
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามยาปฏิชีวนะมักมีข้อเสียคือ ระยะเวลาออกฤทธ์ิ
ช้า อาจเกิดการดื้อยาของเช้ือแบคทีเรีย และการสะสมหรือตกค้างของยาซ่ึง
ต้องใช้ระยะเวลานานในการสลายตัว จึงเป็นท่ีมาของการพัฒนาสาร 
ฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ซึ่งมีส่วนประกอบของซิงค์ไอออน ท่ีจะพัฒนาโลหะในรูปของ
ไอออนจากเกลือโลหะให้มีความเสถียรมากข้ึน เน่ืองจากโลหะในรูปของ
ไอออนมีคุณสมบัติในการยับยั้งเช้ือโรคต่าง ๆ ได้ดี แต่มีข้อเสียคือมีความ
เสถียรต่ํากว่าโลหะท่ีเป็นอนุภาคนาโนมากเน่ืองจากโลหะในรูปของไอออน
สามารถทําปฏิกิริยากับแสง ออกซิเจน หรือจับตัวกับสารอ่ืนได้ง่ายโดยเฉพาะ
ประจุลบในสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการตกตะกอนและทําให้โอกาสท่ีโลหะ
ไอออนจะไปจับกับพ้ืนผิวของเช้ือแบคทีเรียลดลง จึงได้พัฒนาองค์ประกอบ
สารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ ท่ีมีลักษณะเฉพาะคือสารประกอบไคโตซาน และ
กรรมวิธีเตรียมองค์ประกอบดังกล่าวโดยการใช้ไคโตซานซิเตรตให้อยู่ในรูป
ของสารคีเลตเพ่ือใช้เป็นสารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคในปศุสัตว์และสิ่งแวดลอ้ม
ท่ีมีการเติมสารเพ่ิมความเสถียร (stabilizing agent) เพ่ือเพ่ิมความคงตัว
ของไอออนโลหะ (metal ion) ให้เสถียรต่อออกซิเจน หรือต่อการจับตัวกับ 
สารอ่ืนได้ง่ายโดยเฉพาะประจุลบซ่ึงก่อให้เกิดการตกตะกอนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ เพ่ือใช้เป็นสารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์
ก่อโรคในปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม  
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หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

 ข้อดีของไอออนโลหะฆ่าเช้ือจุลินทรีย์น้ีคือมีความเป็นพิษน้อยกว่า เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้เป็นธาตุอาหารรองของพืชและสัตว์ได้ มีราคาถูก 
เน่ืองจากใช้เกลือของโลหะ ทดแทนการใช้ยาปฎิชีวนะในการระบาดของเช้ือ 
มีความคงตัว ใช้ได้แม้นํ้ากระด้าง มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ เช้ือราได้หลากหลาย
ชนิดรวมถึงไวรัส 

ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
บริษัทดิจิตอล ปิกนิก จํากัด “เกมฝึกสมอง (MONICA)”ผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อมควรได้รับการ

กระตุ้นและฝึกสมอง พยายามคงระดับความสามารถของสมองในด้านต่าง ๆ 
รวมถึง สมาธิ  ความจํา การเรียนรู้ การรับรู้และตอบสนอง ถึงแม้ในตลาดจะ
มีผลิตภัณฑ์เกมฝึกสมองอยู่เป็นจํานวนมาก แต่มักอยู่ในรูปแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็ปเล็ต ซ่ึงใช้งานยากสําหรับผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยสมองเสื่อม เกมกระตุ้นสมอง MONICA ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์
เกม และอุปกรณ์สําหรับควบคุมไร้สาย ซ่ึงมีส่วนประกอบคือ ปุ่มกด 
แท่นรองปุ่ม เบาะวางตัก และหูห้ิว โดยท่ีอุปกรณ์ได้รับการออกแบบให้
ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ง่าย จุดเด่นของเทคโนโลยี ได้แก่ ปุ่มมีขนาดใหญ่
จับถนัดมือและกดง่าย ตัวเบาะเว้ารับกับลําตัวผู้สูงอายุ ทําให้สามารถวาง
อุปกรณ์บนตักได้มั่นคงไม่ตอ้งถือ วางมือบนปุ่มได้ถนัด และลดโอกาสเกิดการ
เมื่อยล้า ช่วยกระตุ้นและฝึกสมองของผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อมในด้าน
สมาธิ ความจํา การเรียนรู้ การรับรู้ การตอบสนองการคิดวางแผน และการ
ตัดสินใจ รวมถึงด้านภาษา ช่วยเพ่ิมความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
ด้วยการเอาชนะระดับความยากท่ีเพ่ิมข้ึนของเกม ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้งาน ผู้ดูแล และครอบครัว เหมาะสมกับการนําไปใช้ได้ท้ังท่ีบ้าน 
สถานดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล 

มูลนิธิ สากลเพ่ือคนพิการ “แพลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสําหรับคนพิการทาง 
การได้ยิน และคนพิการทางการพูด” ประกอบด้วยบริการท้ังหมด ๙ 
รายการประกอบด้วย (๑) บริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านข้อความสั้น (SMS) 
(๒) บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS 
Message (๓) บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่าน 
แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat (๔) บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนา
ข้อความผ่านเว็บไซต์ (๕) บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่าน
เว็บไซต์ (๖) บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน 
TTRS Video (๗) บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่อง
บริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (๘) บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ
ปรับปรุงเสียงพูดสําหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ท่ีปากแหว่งเพดานโหว่ 
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หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

 (๙ )  บริการ ถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียง เ ป็นข้อความผ่าน 
แอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone ซ่ึงใช้บริการผ่านโทรศัพท์ เว็บไซต์ 
และ/หรือ แอพพลิเคชัน ตามแต่ละประเภทของบริการ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

“เคร่ืองต้นแบบดิจิทัลเอกซเรย์สําหรับถ่ายทรวงอก (BodiiRay S)” เป็น
ผลงานวิจัยท่ีถูกพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องเอกซเรย์ดิ จิทัลบอดี เรย์  
(BodiiRay) เดิมโดยมีการปรับปรุงการเช่ือมต่อกับส่วน X-ray ให้สามารถทํา
ได้ง่ายข้ึนและควบคุมได้สะดวกมากข้ึนผ่านคอมพิวเตอร์ ส่วนของการ
ประมวลผลภาพ ให้มีความรวดเร็วมากข้ึน และมีคุณภาพของภาพท่ีได้สูงข้ึน 
บอดีเรย์ เอส (BodiiRay S) เป็นระบบท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้สําหรับถ่ายภาพ
เอกซเรย์ทรวงอกในการตรวจสุขภาพ สามารถติดตั้งในโรงพยาบาลหรือบน
รถตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สามารถแสดงภาพดิจิทัลเอกซเรย์ได้อย่างรวดเร็ว 
เพ่ือความสะดวกในการวินิจฉัยโรค บอดีเรย์ เอส ประกอบด้วยตัวกําเนิด 
รังสี เอกซ์ (high frequency generator) หลอดรังสีเอกซ์ (x-ray tube)  
ฉากรับรั งสี แบบดิ จิ ทัล  (digital flat panel detector) คอมพิว เตอร์   
จอแสดงผลภาพ  และบอดีเรย์ ซอฟต์แวร์ (BodiiRay Software) ท่ีใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย ตั้งค่าควบคุมการฉายรังสี ประมวลผลภาพ และ
แสดงภาพเอกซเรย์ บอดีเรย์ เอส มีระบบควบคุมการปรับระดับความสูงของ
หลอดรังสีและฉากรับรังสี ท่ีทํางานประสานงานกันแบบอัตโนมัติ (auto 
synchronization) เพ่ือให้เหมาะกับความสูงของผู้ ท่ีเข้ามารับการตรวจ  
ส่วน บอดีเรย์ ซอฟต์แวร์ มีการควบคุมการเข้าสู่ระบบ การสื่อสารข้อมูล
ผู้ป่วยและภาพกับระบบ PACS การแนะนําการตั้งค่าการถ่ายเอกซเรย์, การ
ให้ข้อมูลภาพแบบ DICOM, การเพ่ิมความคมชัดของภาพเอกซเรย์ และ 
บอดีวิว ซอฟต์แวร์ (BodiiView Software) ท่ีใช้แสดงผลภาพ ปรับแต่งภาพ 
และเพ่ิมคําอธิบายประกอบภาพ (annotation) เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

ด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรและเวชสําอาง 

บริษัทศิริบัญชา จํากัด 
 

“อนุภาคนาโนท่ีกักเก็บสารสกัดพริกท่ีมีแคปไซซินและน้ํามันไพล” 
ปัจจุบันรูปแบบของยาหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการรักษาและบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือมีในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาเป็น
รูปแบบแผ่นแปะ ครีม เจล เพ่ือให้มีการนําส่งทางผิวหนังมากข้ึน แต่อย่างไร
ก็ตามยังขาดข้อมูลสําคัญและอยู่ในรูปแบบท่ีไม่สามารถใช้งานได้จริง ดังน้ัน 
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสารสกัดจากธรรมชาติในรูปแบบสเปรย์
ฟิล์มและอิมัลเจลของสารด้วยอนุภาคนาโนมีความจําเป็นและจะช่วยเพ่ิม
มูลค่าและต่อยอดการศึกษาให้สามารถนําองค์ความรู้และต้นแบบท่ีสามารถ
นําไปใช้ได้จริง โดยนําสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยและแก้
อักเสบท่ีโดดเด่นในกลุ่มของ พริก ซ่ึงมีฤทธ์ิในการแก้ปวด แก้อักเสบ  
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หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

 และมีสารฟลาโวนอยด์ท่ีช่วยทําให้เส้นเลือดแข็งแรง ท้ังในส่วนของกล้ามเน้ือ 
รวมถึงการปวดเมื่อยท่ีเกิดจากการเสื่อมของข้อ งานวิจัยน้ีเป็นการใช้อนุภาค
นาโนในกลุ่มของนาโนอิมัลชัน และนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคร์ริเออร์ท่ีมีการ
กักเก็บสารสกัดพริกท่ีมีฤทธ์ิในการรักษา บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ทดแทนการใช้ยา และสามารถเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของ
การบําบัดของแพทย์ทางเลือก “Alternative and Complementary 
Medicine” เก่ียวข้องกับการพัฒนาอนุภาคนาโนไขมันเพ่ือกักเก็บสารสกัด
พริกและนํ้ามันไพล โดยอนุภาคดังกล่าวจะช่วยควบคุม การกักเก็บและ
ปลดปล่อยสารออกฤทธ์ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถเพ่ิม
ความสามารถและระยะเวลาในการปลดปล่อยสารสมุนไพรได้ดี ข้ึน 
นอกจากน้ันขนาดของอนุภาคท่ีกักเก็บอยู่ในระดับของนาโนเมตร จึงสามารถ
ช่วยในการซึมผ่านผิวหนังได้ดีข้ึน 

บริษัท ๘๖๔ ดีพร้อม จํากัด “องค์ประกอบของอนุภาคนาโนสําหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้
ภายนอก”กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่มีความตระหนักและต้องการหลีกเลี่ยง
สารเคมี จึงหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจากธรรมชาติมากข้ึน โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม การแพทย์ และสุขภาพ จึงได้วิจัยพัฒนาอิมัลเจลท่ีมี
อนุภาคนาโนกักเก็บนํ้ามันหอมระเหยและสมุนไพร เพ่ือช่วยบรรเทาอาการ
อักเสบและคัน โดยนําเอานวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต และใช้อนุภาคนาโนไขมันเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงไม่
ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ด้วยเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน 
สารสําคัญจากสมุนไพรท่ีถูกกักเก็บไว้ จะค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกมา และ
ซึมซาบลงสู่ช้ันผิวอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพัฒนามาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์
เจลทาผิวบรรเทาอาการคัน ท่ีมีองค์ประกอบของอนุภาคนาโนท่ีบรรจุด้วย
สารสําคัญทางเภสัชกรรม สําหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย 
โดยมีเมนทอลเป็นสารออกฤทธ์ิหลัก อนุภาคนาโนดังกล่าวสามารถกักเก็บ
อนุภาคเมนทอล เพ่ือให้มีประสิทธิภาพของความเย็นได้ยาวนานข้ึน และมี
ความสามารถในการซึมผ่านเข้าสู่ ช้ันผิวหนังท่ีดี ช่วยเสริมฤทธ์ิและเสริม
คุณสมบัติของสารสําคัญท่ีกักเก็บ และมีความคงตัวท่ีดี เหมาะสําหรับนําไป
เตรียมเป็นสูตรตํารับเภสัชภัณฑ์โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง 

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต 

บริษัทไดร์ฟ แพสช่ัน จํากัด “แม่แบบร่างสําหรับผลิตไส้แบบและโฟมโลหะ, อุปกรณ์ผลิตวัสดุจาก
แม่แบบร่างท่ีมีโครงสร้างพรุนด้วยความดันสุญญากาศท่ีมีอัตราการผลิต
สูงและกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ผลิตโฟมโลหะเพ่ือผลิตและขาย
ผลิตภัณฑ์”โฟมโลหะโดยเฉพาะโฟมอลูมิเนียมมีการนําเข้าจากต่างประเทศ
หรือจําหน่ายในประเทศในราคาสูง ซ่ึงสะท้อนถึงต้นทุนวัตถุดิบท่ีมีราคาสูง 
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 ได้แก่ สารก่อฟอง สารเพ่ิมความหนืด และผงอลูมิเนียม ข้ันตอนการผลิตท่ี
ต้องใช้พลังงานสูง ได้แก่ การอบสารก่อฟองท่ีอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน เพ่ือ
หน่วงการสลายตัวเป็นก๊าซของสารก่อฟอง เป็นต้น ทําให้มีต้นทุนการผลิต 
โฟมอลูมิเนียมสูง ดังน้ัน การผลิตโฟมอลูมิเนียมโดยตรงจากนํ้าโลหะแทนการ
ใช้ผงอลูมิเนียม และการใช้สารท่ีมีจุดหลอมเหลวสูงกว่าโลหะอลูมิเนียมท่ี
สามารถแยกออกด้วยการละลายในตัวทําละลายเป็นสารท่ีช่วยทําให้เกิด
โพรงแทนการใช้สารก่อฟอง จะสามารถช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบ และการผลิต
ของโฟมอลูมิเนียม จุดเด่นของเทคโนโลยี ได้แก่ ๑) สามารถกําหนดขนาด
และการกระจายตัวของโพรง โดยการข้ึนรูปแม่แบบร่างทรงกลมได้หลาย
ขนาด หลายรูปทรง ๒) ลดต้นทุนวัตถุดิบและลดพลังงานการผลิตโฟมโลหะ 
และ ๓) สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้บรรจุวัตถุภายในโพรงเปิดได้ 

• บริษัทคอมพิวเตอร์โลจี จํากัด 
• บริษัทเทลวอยซ์ เทคโนโลยี จํากัด 

“โปรแกรมวิเคราะห์โซเซียลมิเดีย : เอสเซนส์ เวอร์ชัน ๒ (S-Sense 
version 2)” เป็นเครื่องมือสําหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นและจุดประสงค์
ของข้อความบนเว็บไซต์เครือข่ายเชิงสังคมและเว็บบอร์ด โดยการทําหน้าท่ี
วิเคราะห์อารมณ์ของคนไทยจากความคิดเห็นบนโซเชียลเน็ตเวิร์กท่ีมี
เครือข่ายใหญ่ๆ และได้รับความนิยมอย่าง Twitter, Facebook, Youtube 
หรือ Pantip.com เป็นต้น โดยตัวโปรแกรมจะทําการจับคีย์เวิร์ดคําสําคัญท่ี
แสดงอารมณ์ต่าง ๆ และมานําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย 
คือ ความรู้สึกในแง่บวกไปจนถึงความรู้สึกในแง่ลบ เน่ืองจากข้อความส่วน
ใหญ่ในโลกไซเบอร์ นิยมใช้ภาษาท่ีไม่เป็นทางการ หรือภาษาพูด รวมท้ังมี
โครงสร้างประโยคท่ีไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย จึงทําให้ยากต่อ
การวิเคราะห์ ดังน้ัน เทคโนโลยีของ S-Sense จึงถูกคิดค้นและพัฒนาข้ึนมา
ด้ วย เทค นิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  (Natural Language 
Processing) การทําเหมืองข้อความ (Text Mining) และการวิเคราะห์
อารมณ์และความรู้สึก จากข้อความ (Sentiment Analysis) 
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ตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 
 

หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

สถานีควบคุมไฟป่าพ้ืนท่ีทรงงานดอยตุง  “เคร่ืองห่ันย่อยวัสดุจากแนวกันไฟแบบติดต้ังบนรถบรรทุกขนาดเล็ก” 
AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแบบและพัฒนาเครื่องห่ันย่อยวัสดุ
จําพวกแนวกันไฟแบบติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็ก สําหรับย่อยเศษวัสดุจาก
การทําแนวกันไฟท่ีอยู่ตามริมถนนบนพ้ืนท่ีดอยตุงซ่ึงในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา
ดอยตุงมีวัชพืชตามแนวถนนเป็นจํานวนมาก คิดเป็นความยาวประมาณ ๒๐ 
กิโลเมตร กว้าง ๘ เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ี ๑๖๐,๐๐๐ ตรม. หรือ ๑๐๐ ไร่ และ
วัชพืชดังกล่าวเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีมักทําให้เกิดไฟป่าในช่วงเดือนมกราคม - 
มีนาคม ของทุกปี เกิดปัญหาหมอกควัน ส่งผลต่อสุขภาพของคนในพ้ืนท่ี 
และส่งผลต่อการท่องเท่ียว หลักการทํางานของเครื่องห่ันย่อยฯ คือ นําวัสดุท่ี
จะย่อยวางลงบนสายพานลําเลียงในปริมาณท่ีพอเหมาะ สายพานลําเลียงจะ
ลําเลียงวัสดุเข้าสู่ห้องย่อย เครื่องห่ันย่อยฯประสิทธิภาพสูงสามารถย่อยวัสดุ
แนวกันไฟได้อย่างรวดเร็ว เมื่อวัสดุถูกย่อยแล้ว จะถูกปล่อยออกทางด้านท้าย
เครื่อง เพ่ือรวบรวมนําไปทําปุ๋ยหมักและวัสดุก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า เพ่ือเพาะ
จําหน่ายได้ โดยจากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวทําให้มีรายได้
เพ่ิมจากการจัดการผลผลิตวัสดุแนวกันไฟโดยผ่าน เครื่องห่ันย่อยฯ ดังน้ี (๑) 
ทําปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในการเกษตร มีผลผลิต ๖๙,๐๐๐ กิโลกรัม (๒,๓๐๐ 
กระสอบ ๆ ละ ๓๐ กิโลกรัม) ราคาขาย ๕ บาท /กิโลกรัม มูลค่าขาย 
๓๔๕,๐๐๐ บาท (๒) การทําก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า มีผลผลิต ๑,๕๐๐ ก้อน (ให้
ผลผลิตเห็ด ๑ กิโลกรัม/ก้อน) ราคาขาย ๖๐ บาท /กิโลกรัม มูลค่าขาย 
๙๐,๐๐๐ บาท 

• กลุ่มผู้เลี้ยงโคเน้ือ  อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย 
• กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงโคขุน บ้านหนองทุ่ม  
ตําบลบ้านค้อ อําเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลําภ ู

“การผลิตอาหารโคเพ่ือความย่ังยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม แก่เกษตรกร จ.เชียงราย และจ.หนองบัวลําภู” AGRITEC
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ถ่ายทอด 
นวัตกรรมการประกอบสูตรอาหารสําหรับการเลี้ยงโคท่ีราคาถูก ท่ีเรียกว่า 
อาหารผสมสําเรจ็รูป Total Mixed Ration (TMR) หรือ Complete Ration 
(CR) ซ่ึงเป็นอาหารท่ีผลิตข้ึนมาจากการนําอาหารหยาบและอาหารข้นมา
ผสมกันในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม แล้วนําไปเลี้ยงโค เน่ืองจากราคาถูก และ
เกษตรกรสามารถผลิตได้เองโดยใช้วัตถุดิบเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ี
สามารถหาได้ง่ายในท้องถ่ิน ให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนา
อาชีพผู้เลี้ยงโคขุน บ้านหนองทุ่ม ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู และ
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเน้ือ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย รวมจํานวน ๗๔ คน เน่ืองจาก
ประสบปัญหาต้นทุนค่าอาหารข้นในการเลี้ยงโคท่ีสูง และวัตถุดิบท่ีนํามาผสม
อาหารโคหายากข้ึน หลังจากการถ่ายทอดฯ พบว่าโคมีการตอบสนอง 



 
 

๓๓ | สวทช. 
 

หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

 ต่ออาหารค่อนข้างดี อัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเน้ือ และคุณภาพ
ซากดีข้ึนทําให้เกษตรกรใด้ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จากการลดต้นทุน
ค่าอาหารได้กิโลกรัมละ ๕ บาท ส่งผลให้กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน บ้านหนองทุ่ม ต.
บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู มีต้นทุนการผลิตลดลง เท่ากับ ๗๒,๕๐๐ 
บาท และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเน้ือ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย มีต้นทุนการผลิตลดลง 
เท่ากับ ๕,๐๐๐ บาท 

• เกษตรกร ไร่เพ่ือนคุณ ตําบลโคกม้า  
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์

• เกษตรกร สวนมังคุด ตําบลพลวง  
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร ี

“ระบบฟาร์มไวมาก (Farm Wimac)” AGRITEC ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ฟ า ร์ ม ไ ว ม า ก  ณ  ไ ร่ เ พ่ื อ น คุ ณ  อ . ป ร ะ โ ค น ชั ย  
จ.บุรีรัมย์ และสวนมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เพ่ือจัดทําเป็น 
จุดเรียนรู้และทดสอบเทคโนโลยี ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความ 
ไม่เสถียรของสภาพแวดล้อม โดยการนําเทคโนโลยีง่าย ๆ ได้แก่ การวัด
อุณหภูมิ วัดความความช้ืนและการวัดค่าแสง มาช่วยในการมอนิเตอร ์
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของเกษตรกร จึงเป็นอีกก้าวหน่ึงท่ีจะทําให้
เกษตรกรยุคใหม่เป็น Smart farmer ลดการสูญเสียอย่างท่ีผ่านมา หลังจาก
การติดตั้งเทคโนโลยีทําให้เกษตรกรมีความแม่นยําในการบริหารจัดการแปลง 
จากเซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดค่าความช้ืนในดิน เซนเซอร์วัด 
ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ เซนเซอร์วัดค่าความเข้มแสง อุปกรณ์วัดความเร็วลม 
และอุปกรณ์วัดปริมาณนํ้าฝน ท่ีแสดงผลตามเวลาจริง (real time) และเก็บ
บันทึกในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศ แทนการใช้ประสบการณ์ของ
ตัวเองในการให้นํ้า ปุ๋ย และสารเคมี ช่วยเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้แก่
เกษตรกร  ดังน้ี (๑) ไร่เพ่ือนคุณ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ติดตั้งระบบฯ 
ดังกล่าวในฟาร์มเมล่อนและแตงโม ซ่ึงมีจํานวนผลผลิตท่ีได้หลังการติดตั้ง
เทคโนโลยีดังกล่าวในฟาร์เมล่อนเพ่ิมข้ึนจาก ๓๗๘ ลูก เป็น ๔๒๐ ลูก และมี
นํ้าหนักต่อลูกเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้รายได้เพ่ิมข้ึน ๒๗๗,๒๐๐ บาท สําหรับ
ผลผลิตแตงโม มีผลิตผลเพ่ิมข้ึนหลังการติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ิมข้ึนจาก 
๓๒๔ ลูก เป็น ๓๖๐ ลูก และมีนํ้าหนักต่อลูกเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้รายได้เพ่ิมข้ึน 
๗๕,๖๐๐ บาท และ (๒) สวนมังคุด ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  ติดตั้ง
ระบบฯดังกล่าวในโรงเรือนสวนมังคุด จํานวน ๓๐ หลัง ซ่ึงหลังจากติดตั้ง
ระบบฯดังกล่าวทําให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนรวมจาก ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม เป็น 
๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม ส่งผลให้รายได้เพ่ิมข้ึน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

“การใช้ประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือกําจัดกลิ่นก๊าซแอมโมเนียในฟาร์ม
สุกร ในพ้ืนท่ี อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่” AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลยั
แม่โจ้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเช้ือจุลินทรีย์เพ่ือ
กําจัดกลิ่นก๊าซแอมโมเนียในฟาร์มสุกร”เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพ้ืนท่ี อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พร้อมท้ังให้
คําปรึกษาในการขยายหัวเช้ือจุลินทรีย์และการนําจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 



 
 

๓๔ | สวทช. 
 

 
หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในฟาร์มสุกร เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น และการ
นําจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในการลดกลิ่นก๊าซแอมโมเนียในฟาร์มสุกร ช่วย
ลดปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นรบกวนในชุมชน ผลการดําเนินงานหลังจาก 
จัดอบรม พบว่าหลังจากท่ีได้นําเช้ือจุลินทรีย์กําจัดกลิ่นก๊าซแอมโมเนียมาใช้
อย่างต่อเน่ืองภายในฟาร์ม ช่วยให้ฟาร์มสามารถลดปัญหาการส่งกลิ่นเหม็น
ลงได้ร้อยละ ๘๐ จนเป็นท่ีน่าพอใจ สามารถวัดค่าก๊าซแอมโมเนียได้ในระดับ 
ความเข้มข้นเพียง ๕ ppm ในระยะ ๒๐๐ เมตร บริเวณหลังพัดลมและม่าน
นํ้า ค่าท่ีวัดได้ต่ํากว่าค่ามาตรฐานท่ีกําหนด ๓๐ ppm (ท่ีมีผลกระทบต่อ
มนุษย์ในระยะรัศมี ๑ กิโลเมตร) ทําให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มสุกรมีรายได้
จากโรงเรือนเลี้ยงสุกร จํานวน ๓ โรงเรือน (ท่ีนําเช้ือจุลินทรีย์กําจัดกลิ่นก๊าซ
แอมโมเนียมาใช้) สามารถเลี้ยงสุกรได้ประมาณ ๖๐๐-๖๕๐ ตัว/โรงเรือน ซ่ึง
ใน ๑ ปี จะสามารถเลี้ยงสุกรได้ ๒ รอบการผลิต และสามารถสร้างรายได้
เท่ากับ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี 

• บริษัทกัมปอ จํากัด  

• บริษัทไทยแทมมารีน ฮันน่ี เฮิร์บ จํากัด  

• บริษัทพาร์แคร์เฮิร์บ จํากัด  

• บริษัทละอองทองเฮิร์บ จํากัด  

• บริษัทวริษา เฮริ์บ จํากัด  

• ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซิกส์ทีม เนเชอรัล  
โปรดักส์  

• ห้างหุ้นส่วนจํากัด โอมเฮริ์บ 

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางจากสารสกัดข้าวก่ําดอยสะเก็ด” 
AGRITEC ร่วมกับผู้เช่ียวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องสําอางและสมุนไพร จากสมาคมการค้า
เครื่องสําอางสมุนไพรล้านนา จัดทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
จากสารสกัดข้าวกํ่าดอยสะเก็ด ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ๑๑ เดือน ตั้งแต่
วันท่ี ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ – ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาฤทธ์ิ
ทางเครื่องสําอางของข้าวกํ่าดอยสะเก็ด ได้แก่ ฤทธ์ิต้านริ้วรอย ฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอิสระ ฤทธ์ิทําให้ผิวขาว ฤทธ์ิยับยั้งการเกิดสิว และฤทธ์ิยับยั้งการเกิด
รังแค พร้อมท้ังพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในรูปแบบครีม เซรั่ม และ
แชมพู เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าของข้าวกํ่าดอยสะเก็ดซ่ึงเป็น
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน ท้ังยังได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางท่ีมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอีกด้วย จากการติดตามหลังจบโครงการ พบว่า มี
ผู้ประกอบการจํานวน ๗ ราย จาก ๑๕ ราย เริ่มทําผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความรู้
จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท้ังน้ีมีผู้ประกอบการ ๖ ใน ๗ รายวางจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการฯ แล้ว รวมยอดขายตั้งแต่เริ่มวางจําหน่ายจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จํานวน ๖๘๖,๓๗๘ บาท ๑) บริษัทละอองทอง 
จํากัด มียอดขายรวม ๓๐,๐๐๐ บาท ๒) ห้างหุ้นส่วนจํากัด โอมเฮิร์บ มี
ยอดขายผลิตภัณฑ์รวม ๕๔,๐๐๐ บาท ๓) บริษัทพาร์แคร์เฮิร์บ จํากัด มี
ยอดขาย ๔๐,๐๐๐ บาท ๔) ห้างหุ้นส่วน จํากัด ซิกส์ทีม เนเชอรัล โปรดักส์ 
มียอดขายรวม ๕๐๒,๓๗๘ บาท ๕) บริษัทวริษา เฮิร์บ จํากัด มียอดขายรวม 
๓๕,๐๐๐ บาท และ ๖) บริษัทไทยแทมมารีน ฮันน่ี เฮิร์บ จํากัด มียอดขาย
รวม ๒๕,๐๐๐ บาท 



 
 

๓๕ | สวทช. 
 

หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเขียวใน จังหวัดอุทัยธานี “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวถั่วเขียว บ้าน
ดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี” AGRITEC ร่วมกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเขียวสายพันธ์ุ KUML1-5 
ให้กับเกษตรกรบ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี จํานวน 
๑๐ คน พ้ืนท่ีปลูก ๑๐๐ ไร่ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธ์ุ ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม 
ราคารับซ้ือ ๕๐ บาทต่อกิโลกรัม และมีการเก็บเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียวจํานวน 
๕,๒๘๖ กิโลกรัม แต่เกษตรกรพบปัญหาเรื่องการดูแลรักษาเมล็ดพันธ์ุหลัง
การเก็บเก่ียว เน่ืองจากขาดความรู้ วิ ธีการลดความช้ืนของเมล็ดพันธ์ุ
มาตรฐานตามหลักวิชาการ และขาดความรู้เรื่องการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม โดยใช้กระสอบบรรจุเมล็ดพันธ์ุท่ีไม่มีคุณภาพ ทําให้เมล็ดพันธ์ุ
ถ่ัวเขียวท่ีเก็บไว้มีการเปลี่ยนสี และถูกมอดทําลาย ส่งผลให้เมล็ดพันธ์ุ
เสียหายเป็นจํานวนมาก ทาง AGRITEC จึงร่วมกับคณะเกษตรกําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการเมล็ดพันธ์ุ 
ถ่ัวเขียวหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูป ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับ การทดสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียว การสุ่มตัวอย่างเมล็ด การตรวจสอบความบริสุทธ์ิ
ของเมล็ด การทดสอบความงอก และการใช้สารรมเมล็ดถ่ัวเขียวทําลาย 
แมลงศัตรูถ่ัวเขียว หลังการถ่ายทอด พบว่าเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการ
เก็บเก่ียวผลผลิตจากการใช้เครื่องจักร มาเป็นการเก็บเก่ียวด้วยมือแทน เพ่ือ
คัดพันธ์ุปน และคัดแยกขนาดเมล็ดได้ง่าย อีกท้ังเกษตรกรได้นําองค์ความรู้ท่ี
ได้รับกลับไปบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุหลังการเก็บเก่ียวได้ผลผลิตเมล็ดพันธ์ุ
รวม ๑๓๒,๐๐๐ กิโลกรัม ราคารับซ้ือเพ่ิมข้ึนเป็น ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม  
เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ ๗,๙๒๐,๐๐๐ บาท 

• บริษัทไทยเปเปอร์โมเดล จํากัด  

• บริษัทวาย.พัฒนา จํากัด 

“เทคโนโลยีกระดาษกันน้ํา ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้า กลุ่ม
ของฝากของ ท่ีระลึก เชิ งส ร้างสรร ค์  (Northern Gift & Lifestyle 
Industry Creation)”  AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เ ป็น 
ท่ีปรึกษาให้คําปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการท่ีผลิตสินค้า
จากกระดาษและการดาษสาภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของ
ฝากของท่ีระลึกเชิงสร้างสรรค์ จากการลงพ้ืนท่ีมีผู้ประกอบการท่ีผลิตสินค้า
จากกระดาษ จํานวน ๒ บริษัท ท่ีประสบปัญหาเมื่อกระดาษโดนนํ้าทําให้
เป่ือยยุ่ย จึงต้องการนําเทคโนโลยีกระดาษและกระดาษสากันนํ้ามาใช้
แก้ปัญหาดังกล่าวจากการติดตามหลังจบโครงการ บริษัทวาย.พัฒนา จํากัด 
ผลิตท่ีรองรับประทานอาหารแบบกันนํ้า จําหน่ายในราคา ๒๕๐ บาท (ท่ีรอง
รับประทานอาหารเดิมท่ีไม่กันนํ้าขายในราคา ๒๐๐ บาท) โดยมีต้นทุน 
สารกันนํ้าเพ่ิมข้ึนมาเพียง ๒ บาท/แผ่น คิดเป็นกําไรท่ีเพ่ิมข้ึน ๔๘ บาท/แผ่น 
มีออเดอร์เพ่ิมจากตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เป็นต้น  
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หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 
 ส่วนบริษัทไทยเปเปอร์โมเดล จํากัด ผลิตโมเดลกระดาษคราฟท์กันนํ้า 

จําหน่ายในราคา ๑,๐๐๐ บาท/ช้ิน (จากราคาขายแบบเดิม ๗๐๐ บาท แบบ
ไม่กันนํ้า) โดยมีต้นทุนสารกันนํ้าเพ่ิมข้ึนมา ๒๐๐ บาท/ช้ิน คิดเป็นกําไรท่ี
เพ่ิมข้ึน ๑๐๐ บาท/ช้ิน บริษัทฯ คาดว่าจะต่อยอดโดยการนํากระดาษคราฟท์
กันนํ้า ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น โมเดลเฟอร์นิเจอร์ในสวนถาด เพ่ือ
ตกแต่งในส่วนรองรับออเดอร์ลูกค้าต่อไป 

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปลงใหญบ้่านเสดจ็  
อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการยกระดับการผลิตสับปะรดปลอดภัย 
วิถีอินทรีย์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือระดับชุมชน” 
AGRITEC ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลล้านนา กลุ่ม เกษตรกรแกนนํา และ ศูนย์ เรียนรู้การเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
จัดอบรมเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการยกระดับการผลิตสับปะรด
ปลอดภัยวิถีอินทรีย์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อระดับ
ชุมชน” ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.ลําปาง จํานวน ๔๐ คน โดยเน้น
หลักสูตรการผลิตสับปะรดปลอดภัยวิถีอินทรีย์  เทคโนโลยีการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการปลูก/ดูแลรักษาในระบบเกษตรปลอดภัย การ
ควบคุมการออกดอก และการจัดการผลผลิตคุณภาพตามเป้าหมายความ
ต้ องการของตลาดนอกฤดู  พร้ อม ท้ั ง ใ ห้ คํ าแนะ นํา ในการ จัดการ
ห้องปฏิบัติการของชุมชน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ภายหลังการ
อบรมเกษตรกรฯ มีทักษะในการจัดการแปลงเพ่ือการผลิตสับปะรดปลอดภัย
มากข้ึน มีข้ันตอนการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อท่ีมีคุณภาพมากข้ึน การปนเป้ือน
ลดลง มีการจัดการห้องปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐาน ช่วยเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร 
สามารถสร้างรายได้เพ่ิม ดังน้ี การจําหน่ายสับปะรดปลอดภัย (ผลสด) (เม.ย. 
– ส.ค. ๒๕๖๒) ก่อนอบรม : ผลผลิตต่อไร่ ๒๐๐ ผล/ไร่ มีรายได้ ๔๘๐,๐๐๐ 
บาท (๑๒ บาท/ผล) หลังอบรม : ผลผลิตต่อไร่ ๓๒๐ ผล/ไร่ มีรายได้ 
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (๒๕ บาท/ผล) และ การจําหน่ายผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ (เม.ย. – ส.ค. ๒๕๖๒) ก่อนอบรม : ผลผลิตต่อเดือน 
๒,๐๐๐ ต้น มีรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (๑๐ บาท/ต้น) หลังอบรม : ผลผลิต
ต่อเดือน ๔,๕๐๐ ต้น มีรายได้ ๒๒๕,๐๐๐ บาท (๑๐ บาท/ต้น)  

สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว “พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและ
พันธุ์หลัก” ปัจจุบันกรมการข้าวยังไม่มีระบบฐานข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวช้ันพันธ์ุคัดและพันธ์ุหลัก รวมถึงจัดการการผลิตท่ีมีการวางแผน ติดตาม 
ดูแล กํากับการปฏิบัติ ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุทุกข้ันตอน
ของกระบวนการผลิต ให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ เหมาะสมและรวดเร็ว 
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หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

 ทันสถานการณ์ โดย NECTEC ร่วมกับกรมการข้าวได้ร่วมวิจัยระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลเมล็ดพันธ์ุมาประยุกต์ใช้ในการติดตามกระบวนการ
ผลิตในแต่ละข้ันตอนของการผลิต ประโยชน์การนําระบบฐานข้อมูลมาใช้
เป็นดังน้ี ๑) กรมการข้าวมีระบบสารสนเทศเมล็ดพันธ์ุข้าวอย่างเป็นระบบ
เพ่ือการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวช้ันพันธ์ุคัดและพันธ์ุหลัก โดยมี
ฐานข้อมูลกลางท่ีมีการนําเข้าข้อมูลอย่างเป็นระบบ และระบบสารสนเทศ
สําหรับเจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารระดับสูงของกรมการข้าวเพ่ือการประเมิน
สถานการณ์เมล็ดพันธ์ุข้าว ทําให้เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร ระดับสูงของ
กรมการข้าว มีข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์เบ้ืองต้นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
วางทิศทางการผลิตเมล็ดพันธ์ุ ๒) เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับสูงของ
กรมการข้าวได้มีข้อมูลท่ีทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทําให้สามารถ
บริหารจัดการผลิตเมล็ดพันธ์ุ การขยายเมล็ดพันธ์ุ และการกระจาย 
เมล็ดพันธ์ุในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ๓) เจ้าหน้าท่ีสามารถให้
ข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการทราบแหล่งผลิตและจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุท่ี
ตนเองต้องการ นําไปใช้เพาะปลูกได้ ๔) ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาข้ึนจัดเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการสร้างศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะของ
กรมการ ข้าวท่ีมีความครอบคลุมถึงตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทานของข้าวในระยะ
ต่อไป 

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สํานักวิจยัและพัฒนา
ข้าว กรมการข้าว 

“ระบบตรวจวัดและประมวลผลสัณฐานวิทยาต้นข้าวด้วยเทคโนโลยี 
สามมิติ” NECTEC ร่วมกับกรมการข้าว ได้พัฒนาระบบตรวจวัดและ
ประมวลผลสัณฐานวิทยาต้นข้าวด้วยเทคโนโลยีสามมิติ เพ่ือติดตามการ
เจริญเติบโตของต้นข้าวสําหรับในการจําแนกสายพันธ์ของต้นข้าว รวมถึงการ
ทนต่อโรคหรือแมลงท่ีเป็นศัตรูต่อข้าว หรือแม้แต่สามารถคัดสายพันธ์ุให้ตรง
กับความต้องการของตลาด การใช้เทคโนโลยีสามมิติจะช่วยทําให้ลดเวลา
สําหรับข้ันตอนการคัดสายพันธ์ุของต้นข้าว เพราะแต่เดิมการคัดจําเป็นต้อง
ใช้ผู้เช่ียวชาญท่ีต้องใช้เวลานาน ดังน้ันการคัคสายพันธ์ุได้เร็วจะสามารถนํา
พันธ์ุข้าวไปเผยแพร่และสนับสนุนการเพาะปลูกได้ซ่ึงจะมีผลต่อการส่งออก
ของข้าว ทําให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศ ช่วยลดระยะเวลาในการออกข้าวพันธ์ุ
ใหม่ได้รวดเร็วกว่าเดิม (โดยปกติระยะเวลาการออกพันธ์ุข้าวใหม่ใช้
ระยะเวลาข้ันต่ํา ๑๐ ปี หากมีเครื่องมือน้ีเข้ามาช่วยจะลดระยะเวลา 
การออกพันธ์ุข้าวลงต่ํากว่า ๑๐ ปี) มีการขยายผลไปสู่การศึกษาข้อมูล 
ฟีโนไทป์ จีโนไทป์ และสรีรวิทยาเก่ียวกับการพัฒนาของรากสะสมอาหาร
ของมันสําปะหลัง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา 
 
 
 



 
 

๓๘ | สวทช. 
 

หน่วยงานท่ีรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

สภากาชาดไทย “ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิสําหรับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการ
เพ่ือใช้งาน” NECTEC ร่วมกับสภากาชาดไทย คิดค้นระบบเฝ้าอุณหภูมิ
สําหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้งานกับตู้แช่แข็ง 
ห้องเย็น หรือห้องแช่แข็ง สําหรับแช่ผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ สําหรับ
ใช้งานในห้องปฎิบัติการ งานเวชภัณฑ์หรืองานโรงพยาบาล โดยมีระบบ 
ส่งสัญญาณเสียงเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติของอุณหภูมิ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบถึงสิ่งผิดปกติท่ีเกิดข้ึน และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที มีการ
แจ้งเตือนแบบข้อความสั้น SMS ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน เพ่ือช่วยติดตาม
อุณหภูมิของอุปกรณ์ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทดแทน
การนําเข้าจากต่างประเทศ ลดการสูญเสียด้านต่าง ๆ เช่น ยาสําหรับผู้ป่วย 
เลือดผู้ป่วย และสิ่งส่งตรวจท้ังหมดของผู้ป่วย รวมท้ังการเก็บยาสําหรับ
งานวิจัยในปริมาณท่ีมาก  

  



 
 

๓๙ | สวทช. 
 

๓.๒.๓ การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

สวทช. มุ่งพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระดับโลก บน

ความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีฐานมาจากการวิจัยและพัฒนา โดยกําหนดวิสัยทัศน์ในการ

เป็นพันธมิตรร่วมทางท่ีดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไป

ประยุกต์ใช้จนเกิดการลงทุน เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการ

เกษตรกรรม ผลการดําเนินงานในส่วนนี้พิจารณาจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ท่ีมีกิจกรรมร่วมกับ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ ด้านการ

ลงทุนมีมูลค่ารวมท้ังสิ้น ๒,๒๓๗.๙๔ ล้านบาท และมุ่งม่ันผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพ่ิมท่ีมา

จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลผลทางเศรษฐกิจท่ีเกิด

ข้ึนกับผู้รับประโยชน์จากการดําเนินงานของ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. 

สามารถสร้างผลลัพธ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม ๔,๖๑๒.๙๗ ล้านบาท แสดงดังรูปท่ี ๔ โดยมี

ตัวอย่างผลงาน ในหน้าถัดไป 

 

 
รูปท่ี ๔ มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ของภาคการผลิตและบริการ 

 
 

๑๘,๙๐๐ ๑๙,๕๒๙

๒๗,๕๔๖

๔๕,๓๑๐
๔๘,๗๔๓

๔,๖๑๓

๙,๕๘๐
๑๑,๔๐๘

๙,๔๕๖

๑๓,๙๕๖
๑๒,๑๗๙

๒,๒๓๘

๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๓

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

การลงทุนด้าน ว และ ท ของภาคการผลิตและบริการ

หน่วย: ล้านบาท 



 
 

๔๐ | สวทช. 
 

ตัวอย่างผลงานท่ีสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

  (๑) โครงการส่ือการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน (KidBright) 

ปัจจุบันท่ัวโลกกําลังให้ความสําคัญต่อการสอนเทคโนโลยีในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการสอน

โปรแกรมม่ิง โดยส่วนใหญ่จะมีการสอนในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ แต่โรงเรียนใน

ภูมิภาคและโรงเรียนด้อยโอกาสในชนบทส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนเนื่องจากการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ท่ีจะถ่ายทอดความรู้ และขาดเครื่องมือการสอนท่ีเหมาะสม การส่งเสริมให้เกิดการเรียนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน

จําเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสื่อการสอนท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในเด็กในระดับมัธยมต้น ซ่ึงเป็นช่วงวัยท่ีควรได้รับ

การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  

ทาง NECTEC จึงได้พัฒนาบอร์ดส่งเสริมการเรียนโปรแกรมม่ิง KidBright ข้ึนมาเพ่ือสนับสนุน

การเรียนรู้ดังกล่าว และริเริ่มโครงการ “Coding at School” ข้ึน โดยในโครงการฯ ได้พัฒนาและผลิตบอร์ด 

KidBright จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ชุด ให้กับโรงเรียนมัธยมนําร่อง จํานวน ๑,๐๐๐ โรงเรียนท่ัวประเทศ พร้อมอบรม

การสอนโปรแกรมม่ิงให้กับบุคลากรผู้ฝึกสอน (Trainer) ตามภูมิภาคจํานวน ๕๐๐ คน เพ่ือทําหน้าท่ีกระตุ้นและ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียนมัธยมของไทย โดยได้มีการส่งมอบไปยังโรงเรียนต่าง ๆ 

แล้ว จํานวน ๗๖,๑๒๐ บอร์ด (ข้อมูล ณ เดือน ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓) มีครูท่ีเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมการอบรม

การเขียน Coding จํานวน ๑,๙๐๐ คน (ข้อมูล ณ เดือน ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓)  โดยครูจะนําองค์ความรู้ท่ีได้ไป

พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักเรียนท่ีได้รับบอร์ดตามโรงเรียนต่าง ๆ ดังกล่าว ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีสามารถ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนท่ัวประเทศในการจัดหาบอร์ดส่งเสริมการเรียนโปรแกรมม่ิง และลดค่าใช้จ่ายใน

การส่งบุคลากรผู้ฝึกสอนไปอบรมเอง คิดเป็นมูลค่าผลกระทบรวมท้ังสิ้น ๑๘๓.๒๗ ล้านบาท และสร้างให้เกิด

มูลค่าการลงทุนด้าน วทน. รวมท้ังสิ้น ๒๒.๘๖ ล้านบาท 

 

 

 

   



 
 

๔๑ | สวทช. 
 

(๒) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งต่อผู้ ป่วย (e-Referal Healthcare 

System) 

เนื่องด้วยสัดส่วนประชากรต่อโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีมีความหนาแน่นหนามาก 
โดยเฉพาะในเมืองถึงกว่าแสนคน ทําให้แต่ละวันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการจํานวนมาก โดยเฉพาะบริการผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยท่ีรับส่งต่อมีปริมาณสูงในแต่ละวัน ดังนั้นจึงจําเป็นต้องกระจายผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีอยู่
โดยรอบเพ่ือลดความแออัดและการรอคิวรับบริการ แต่ก่อนอ่ืนจําเป็นต้องสร้างความม่ันใจให้กับผู้ป่วยก่อน โดย
แก้ไขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคการส่งต่อระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาล จึงได้มีการพัฒนาระบบการ
ส่งต่อผู้ป่วยทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเชื่อมโยงการรักษาแบบไร้ร้อยต่อข้ึน  

NECTEC ได้ร่วมกับมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโรงพยาบาล 
ต่าง ๆ เครือข่ายสถานคลินิกเอกชน และศูนย์บริการสาธารณสุข เพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งต่อ
ผู้ป่วย หรือ e-Referal Healthcare System ข้ึน ซ่ึงเป็นระบบท่ีพัฒนาเพ่ือปรับปรุงแก้ปัญหาความไม่สะดวก
และความไม่ม่ันใจของประชาชน ให้มีการกระจายประชากรไปอยู่ท่ีคลินิก และศูนย์บริการสาธารณสุข ลดความ
แออัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาล รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยจากคลินิกไปสู่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว 
ประหยัดเวลา ซ่ึงระบบจะทําหน้าท่ีเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยบริการปฐมภูมิ 
เช่น ประวัติการรักษา ข้อมูลนัดหมาย ข้อมูลการแพ้ยา และข้อมูลสิทธิการรักษา โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยัง
ห้องตรวจซ่ึงผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยํา 
อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลในการตรวจสอบเอกสารและคัดกรองผู้ป่วย 
ลดระยะเวลาในการวินิจฉัยโรค ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมท้ังสิ้น ๑๐๗.๑๘ ล้านบาท  

 

 

  



 
 

๔๒ | สวทช. 
 

(๓) โครงการวิจัยการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานน้ํามันปาล์ม 

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสําคัญท่ีหลายภาคส่วนให้ความสนใจและหาแนวทางป้องกันแก้ไข การ

ดําเนินธุรกิจท่ีช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเป็นสิ่ง 

ท่ีสําคัญ และเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมในฐานะผู้ผลิต 

สิ่งท่ีบ่งชี้ถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ "คาร์บอนฟุตพริ้นท์" (Carbon Footprint, CF) คือ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่การ

ได้มาซ่ึงวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดย

คํานวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์นี้จะติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ จะสามารถแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่ ซ่ึงจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ

ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน การใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ยังช่วยเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วย 

 ทาง MTEC และ TIIS สวทช. ได้ร่วมมือกับโรงงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมปาล์มดําเนิน

โครงการวิจัยการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานน้ํามันปาล์มข้ึน เพ่ือศึกษาและประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ของผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มในอุตสาหกรรมโรงสกัดน้ํามันปาล์มดิบและโรงกลั่นน้ํามันปาล์ม รวมถึงเสนอแนวทาง

ในการลดก๊าซเรือนกระจกให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว ซ่ึงหลังจากท่ีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าร่วม

โครงการและได้รับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงดําเนินการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ส่งผล

ให้โรงงานอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์องค์กรท่ีดีข้ึน ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้า เกิดการยอมรับอย่าง

แพร่หลาย ส่งผลให้ยอดขายในผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหลังจากเริ่มดําเนินโครงการเป็นต้นมา คิดเป็น

มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมท้ังสิ้น ๑,๒๑๓ ล้านบาท 
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๓.๓ ผลการดําเนินงานกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 

 

๓.๓.๑ การพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ ๕ หน่วยวิจัย 
(Research Pillars) ได้แก่ (๑) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ (Bioscience and Biotechnology) 
(๒) เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม (Materials and Manufacturing Technology) (๓) เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (Electronics and Information Technology) (๔) นาโนศาสตร์และนาโน
เทคโนโลยี (Nanoscience and Nanotechnology) และ (๕) เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) 
ร่วมกับ ๓ หน่วยวิจัยเพ่ือตอบโจทย์อุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้น (Focus Center) ได้แก่ (๑) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี 
สิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) (๒) ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการ
ประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) และ (๓) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (RMT) ด้วย ๑๐ กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย หรือ Technology Development Groups (TDGs) ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน ์
เชิงเศรษฐกิจแบบจับต้องได้ ประกอบด้วย (๑) Biopharmaceutical (๒) PrecisionAgriculture (๓) Food and 
Feed (๔ )  Biochemicals (๕ )  Energy (๖ )  Medical Devices and Implants (๗ )  Precision Medicine  
(๘) Cosmeceutical (๙) Mobility and Logistics และ (๑๐) Dual-use defense ผ่านกลไกการสนับสนุนและ
บริหารงานวิจัยของกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) ภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน 
คือ (๑) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) ด้านพลังงาน (๓) ด้านสุขภาพและการแพทย์ (๔) ด้าน
อุตสาหกรรม และ (๕) ด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีสําคัญ
ตามกรอบวิจัย ดังนี้ 

 
(๑) กรอบการวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

“ข้าวหอมนาคา” ข้าวเหนียวสะเทินน้ําสะเทินบก สายพันธุ์แรกของไทย (ภายใต้กลุ่ม

เทคโนโลยีเป้าหมาย Precision Agriculture) : ทีมวิจัย BIOTEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนา “ข้าวหอมนาคา” ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ท่ีทนทานต่อภาวะ 

น้ําท่วมฉับพลัน ทนแล้ง และทนโรค ถือเป็น “ข้าวเหนียวสะเทินน้ําสะเทินบก” สายพันธุ์แรกของไทย เนื่องจาก

ปัญหาหลักของการปลูกข้าวเหนียวท่ีชาวนาต้องเผชิญ คือ ข้าวล้ม เพราะข้าวเหนียวพันธุ์ไทยเป็นข้าวต้นสูง เวลา

ลมฝนมาแรงข้าวจะล้มนอนแม้ยังออกไม่เต็มรวง ปีไหนแล้งผลผลิตจะออกน้อย อีกท้ังยังต้องเผชิญกับ “โรคไหม้

และโรคขอบใบแห้ง” ทําให้การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ดังนั้นทีมวิจัย BIOTEC จึงศึกษาและพัฒนาพันธุกรรม

ของข้าวเหนียวไทย เพ่ือชูยีนเด่น ลดยีนด้อย ผ่านการผสมและคัดเลือกพันธุ์อย่างเหมาะสม จนได้ผลงาน 

ข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ท่ีสามารถจมอยู่ในน้ําได้นาน ๑–๒ สัปดาห์ ทนทานต่อการขาดน้ําในบางระยะของการ

ปลูกข้าว สอดรับกับสภาพพ้ืนท่ี และยังทนทานต่อโรคไหม้และขอบใบแห้ง ซ่ึงเป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้ชาวนา

สูญเสียผลผลิตอีกด้วย โดยข้าวเหนียวหอมนาคาสามารถปลูกได้ตลอดท้ังปี เพราะเป็นข้าวไม่ไวแสง  
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ปลูกได้ท้ังนาปีและนาปรัง มีระยะเวลาในการปลูกประมาณ ๑๓๐–๑๔๐ วัน โดดเด่นด้วยลักษณะลําต้นไม่สูง 

เก็บเก่ียวง่าย สามารถเก็บได้ด้วยเครื่องทุ่นแรง สอดรับกับการทํานาสมัยใหม่และแนวโน้มการทํานาในอนาคตท่ี

เครื่องจักรจะเข้ามาแทนท่ี ท้ังนี้จากการทดลองปลูกพบว่า ในพ้ืนท่ีภาคเหนือมีผลผลิต ๘๐๐–๙๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ 

และภาคอีสานมีผลผลิต ๗๐๐–๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ต่างจากเดิมท่ีมักมีผลผลิตเพียง ๔๐๐–๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่

เท่านั้นส่วนในด้านกระแสตอบรับจากผู้บริโภค ข้าวเหนียวหอมนาคาเป็นท่ีชื่นชอบ เนื่องจากเม่ือนํามานึ่ง

รับประทานข้าวจะมีความหอมและนุ่ม ถูกปากคนไทย อีกท้ังเม่ือหยิบทานข้าวจะไม่ติดมือ วางต้ังท้ิงไว้ข้าวไม่แข็ง 

และเม่ือนําไปอุ่นซํ้าข้าวไม่เละ ถือเป็นความโดดเด่นทางพันธุกรรม ดังนั้นการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวครั้งนี้ 

ถือเป็นผลงานสําคัญของการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยกระดูกสันหลังของชาติฝ่าฟัน

อุปสรรคในการทําการเกษตร ท่ามกลางสถานการณ์ธรรมชาติท่ีแปรปรวน 
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"NPV ไวรัสกําจัดหนอนศัตรูพืช ไร้สารเคมี ไม่ตกค้าง ไม่ดื้อยา” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี
เป้าหมาย Precision Agriculture) : ทีมวิจัย BIOTEC ขยายผลการนําผลงานวิจัย ไวรัสเอ็น พี วี (NPV) เพ่ือใช้
ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพ้ืนท่ีริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม อําเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของฟาร์มออร์แกนิค รวมถึงต้ังเป้านําเทคโนโลยีด้านจีโนมมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือรองรับความต้องการภาคเกษตรกรรมในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันคนยุคใหม่ 
หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากข้ึน ดังนั้นการทําให้พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษจึงเป็นแนวทางสําคัญ ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะห้ามนําเข้าสารเคมีทางการเกษตร ๓ ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และ 
คลอร์ไพริฟอส โดยเฉพาะสารคลอร์ไพริฟอส ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีเกษตรกรนิยมนํามาใช้กําจัดแมลงศัตรูพืช 
ไวรัส NPV ย่อมาจาก Nuclear Polyhedrosis Virus เป็นไวรัสท่ีเกิดโรคกับแมลงชนิดหนึ่งจากหลายชนิด ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพในการทําลายแมลงศัตรูพืชได้สูงสุด เนื่องจากมีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมาย มีความ
ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยท่ีสุด อีกท้ัง BIOTEC ยังมีการพัฒนาผลิต
ไวรัส NPV ของแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ ๓ ชนิด ได้แก่ ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอม ไวรัส NPV 
ของหนอนเจาะสมอฝ้าย และไวรัส NPV ของหนอนกระทู้ผัก โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ไวรัส NPV จะเริ่มต้นจาก
กลไกการก่อโรคท่ีไวรัส NPV จะทําให้แมลงเป็นโรคและตาย โดยการท่ีตัวอ่อนของแมลงต้องกินไวรัสท่ีปะปนอยู่
บนใบพืช เม่ือไวรัสเข้าสู่กระเพาะอาหาร ผลึกโปรตีนท่ีห่อหุ้มอนุภาคของไวรัสจะถูกย่อยสลายโดยน้ําย่อยใน
กระเพาะอาหารของแมลงท่ีมีฤทธิ์เป็นด่าง อนุภาคไวรัสจะหลุดออกมาและเข้าทําลายเซลล์กระเพาะอาหาร 
ลักษณะอาการโรคเริ่มต้นจากการท่ีหนอนจะลดการกินอาหารลงเม่ือไวรัสไปทําลายเซลล์กระเพาะอาหาร 
อนุภาคของไวรัสจะขยายพันธุ์ทวีจํานวนมากข้ึนแพร่กระจายเข้าสู่ภายในลําตัวของแมลง และเข้าไปทําลายอวัยวะ
ส่วนต่าง ๆ ทําให้หนอนตายในท่ีสุด โดยได้มีบริษัทเอกชน นําไวรัส NPV ของ BIOTEC เข้ามาใช้ในการป้องกัน
กําจัดหนอนศัตรูพืชโดยเฉพาะหนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย และหนอนกระทู้หอม ซ่ึงได้ผลเป็นอย่างดี 
และใช้มาเป็นเวลา ๔-๕ ปีแล้ว ประกอบกับได้รับการช่วยเหลือจาก BIOTEC สําหรับการให้ข้อมูลเพ่ือให้ใช้งาน
ไวรัส NPV ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทําให้สามารถลดการสูญเสียผลผลิตท่ีถูกหนอนเข้าทําลายได้ประมาณ 
ร้อยละ ๑๐ – ๑๕ 
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“ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือจุลินทรีย์และไวรัสจากธรรมชาติด้วยไอออนประจุบวกของซิงค์” :  
ทีมวิจัย NANOTEC พัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และไวรัสจากธรรมชาติด้วยไอออนประจุบวกของซิงค์ เพ่ือ
ทดแทนยาปฏิชีวนะ ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาเชื้อด้ือยา จากการสํารวจพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากกว่า
ร้อยละ ๘๐ ในประเทศไทย เลือกใช้ยาปฏิชีวนะตลอดวงจรการเลี้ยงสัตว์ ต้ังแต่การรักษาโรค ป้องกันโรค และ
เร่งการเจริญเติบโตในสัตว์ อีกท้ังยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ ท้ังมี
การออกกฎหมายห้ามใช้หรือการควบคุมท่ีเข้มงวดสําหรับยาปฏิชีวนะ รวมถึงการระงับการนําเข้าและส่งคืน
สินค้าท่ีมาจากประเทศไทยและมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า ดังนั้นนาโนเทคโนโลยีจึงเป็นท่ีน่าสนใจในการ
นํามาใช้จัดการสุขาภิบาลในโรงเรือนสัตว์ โภชนาการอาหารและน้ําด่ืม เพ่ือทําให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ และยังสามารถเป็นผลิตภัณฑ์รองรับแผนการยกเลิกการใช้ยาปฏิชีวนะ 
ได้ในอนาคต ทีมวิจัย NANOTEC จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และไวรัสจากธรรมชาติด้วย 
ไอออนประจุบวกของซิงค์ โดยไอออนประจุบวกของซิงค์สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียท้ังแกรมบวกและแกรมลบ 
รวมถึงฆ่าเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever virus, ASFV) ได้ เป็นผลิตภัณฑ์แรกท่ีพัฒนาจาก
งานวิจัยไทยสําหรับผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และไวรัสจากธรรมชาติด้วยซิงค์ไอออน และ
สามารถต่อยอดไอออนจากธาตุอาหารเสริมสู่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในโรงเรือน ฟาร์มสัตว์ และสัตว์ โดยเฉพาะต้านการ
อักเสบของเต้านมโค รวมไปถึงวัตถุดิบในอาหารสัตว์ เพ่ือทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ยังสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และไวรัส เพ่ือสุขอนามัยสําหรับฉีดพ่นมือ หรือบริเวณพ้ืนผิวท่ีต้องการ 
เพ่ือรักษาความสะอาดได้ เป็นต้น ปัจจุบันผลงานนี้เป็นต้นแบบเชิงพาณิชย์ โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จํากัด เพ่ือผลิตและจําหน่ายซิงค์ไอออนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และไวรัสจากธรรมชาติ 
ในชื่อของ “Naxzon” นวัตกรรมซิงค์ไอออนสามารถแก้ปัญหาเชื้อจุลินทรีย์และไวรัสท่ีมีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ได้ สามารถนําไปฆ่าเชื้อและป้องกันเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรอัฟริกันได้ในอุตสาหกรรม 
การเลี้ยงสุกร ซ่ึงมีมูลค่าตลาดรวม ๗๔,๖๐๐ ล้านบาทต่อปี หากไม่มีการป้องกันเชื้อดังกล่าว จะทําให้สุกร
เสียชีวิตมากกว่าร้อยละ ๕๐ โดยได้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว เลขท่ีคําขอ ๑๙๐๓๐๐๑๔๒๖ องค์ประกอบ
สําหรับฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 
 

  
 

  



 
 

๔๗ | สวทช. 
 

 
“ระบบนําส่งระดับนาโนกักเก็บสารสกัดสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ชะลอวัยเพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอาง” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Cosmeceutical) : ทีมวิจัย NANOTEC พัฒนาระบบนําส่ง
ระดับนาโนกักเก็บสารสกัดสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ชะลอวัยเพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง เนื่องจากปัญหาหลักในการ
นําสมุนไพรมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือสารออกฤทธิ์ในเครื่องสําอางท่ีผ่านมาพบว่า ยังมีข้อจํากัดเรื่องเสถียรภาพของ 
สารส กัด  ดั งนั้ นการปรับปรุ งหรือแ ก้ ไข ปัญหาเหล่ านี้ ด้ วย เทคโนโลยี ด้ านการห่อหุ้ มระ ดับนาโน  
(Nano-Encapsulation) ระบบนําส่งท่ีเหมาะสมกับสารสําคัญท่ีมีข้ัวสูงละลายน้ําได้ดี มีฤทธิ์ชะลอวัย ต้านริ้วรอย 
เพ่ือใช้เป็นระบบนําส่งสําหรับผิวหนัง และเป็นวัตถุดิบออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ซ่ึงข้อได้เปรียบในการ
นําส่งสารสําคัญโดยการกักเก็บไว้ในระบบนําส่งอนุภาคนาโน คือ ความสามารถในการเพ่ิมการละลาย เพ่ิมการ
ดูดซึม ป้องกันการเสื่อมสลายของสารสําคัญ ควบคุมการปลดปล่อยสารสําคัญ เกิดความรู้สึกสัมผัสท่ีดีบนผิวหนัง
หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ อีกท้ังยังปลอดภัยแก่ผู้ใช้และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ดังนั้นทีมวิจัย NANOTEC จึงได้
พัฒนาสูตรตํารับอนุภาคทรานสเฟอร์โซมท่ีกักเก็บสารสกัดบัวบกและว่านเพชรหึงท่ีมีองค์ประกอบของ  
non-ionic surfactant คือ Tween 80 Span 80 และน้ํามัน Avocado เป็น edge activator ท่ีแตกต่างกัน
จํานวน ๓ อนุภาค ท่ีมีความคงตัว พร้อมท้ังทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษกับเซลล์ผิวหนัง และ 
ผลจากการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในด้านการต้านอนุมูลอิสระ การสร้างคอลลาเจนและการยับยั้งเชื้อ P. Acnes 
พบว่า การทําเป็นอนุภาคทรานสเฟอร์โซมกักเก็บสารสกัดสมุนไพร สามารถช่วยเพ่ิมฤทธิ์ในทางชีวภาพของ 
สารสกัดสมุนไพรได้ดีกว่าสารสกัดท่ีไม่ถูกกักเก็บ และอนุภาคท้ัง ๓ ชนิด สามารถนํามาใช้เป็นสารออกฤทธิ์ใน
ตํารับเครื่องสําอางได้ โดยมุ่งเน้นการต้านเชื้อสิวและสมานแผล ซ่ึงจะต้องทําการตรวจสอบฤทธิ์ในการสมานแผล 
(wound healing) ต่อไป นอกจากนี้ ระบบนําส่งผ่านผิวหนังชนิดอนุภาคทราสเฟอร์โซมสําหรับกักเก็บสารสกัด
บัวบกและว่านเพชรหึงท่ีมีความคงตัวทางกายภาพไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังและปราศจากการระคายเคือง 
ในอาสาสมัคร ซ่ึงผลงานดังกล่าวพร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
และสุขภาพเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตเครื่องสําอาง ปัจจุบันผลงานนี้อยู่ระหว่าง 
ยื่นคําขอทรัพย์สินทางปัญญา “อนุภาคทรานสเฟอร์กักเก็บน้ํามันอะโวคาโด สารสกัดบัวบกและว่านเพชรหึง
สําหรับใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในเครื่องสําอาง” 

 
 
 
 
 
 

        



 
 

๔๘ | สวทช. 
 

 
(๒) กรอบการวิจัยด้านพลังงาน 

“ถ่านคาร์บอนกัมมันต์และเส้นใยเซลลูโลสจากชีวมวล” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
Energy) : ทีมวิจัย NANOTEC พัฒนาถ่านคาร์บอนกัมมันต์และเส้นใยเซลลูโลสจากชีวมวล เนื่องจากคาร์บอน
เป็นธาตุท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถสร้างพันธะกับตัวเองและกับธาตุอ่ืน ๆ ได้ ทําให้เกิดเป็นสารประกอบ
มากมาย ส่งผลให้สามารถนํามาประยุกต์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการเร่งปฏิกิริยา อุตสาหกรรมบริสุทธิ์ 
อาหารและยา เวชสําอาง สิ่งทอ และการกําจัดสารพิษปนเป้ือนออกจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทีมวิจัย NANOTEC 
จึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาวัสดุคาร์บอนชนิดต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาถ่านคาร์บอนกัมมันต์
จากแหล่งชีวมวลให้เป็นตัวดูดซับท่ีมีประสิทธิภาพสูงทัดเทียมจากแหล่งถ่านหิน และการสังเคราะห์เส้นใย 
นาโนเซลลูโลสจากชีวมวล เพ่ือศึกษาและพัฒนาวิธีการผลิตเส้นใยเซลลูโลส (cellulose fibers) จากชีวมวล โดย
ให้มีความยาวตามต้องการ และปรับสภาพคาร์บอนกัมมันต์ทางการค้าให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และตอบโจทย์
ความต้องการต่อการใช้งานในอุตสาหกรรม โดยท่ีราคาสามารถแข่งขันกับท้องตลาดได้ จุดเด่นของ 
ถ่านคาร์บอนกัมมันต์จากชีวมวลท่ีพัฒนาข้ึน คือ สามารถดูดซับไอออนของโลหะเหล็กท่ีปนเป้ือนในกลีเซอรอล 
รวมถึงการดูดซับกลิ่น สี คลอโรฟอร์ม และเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและ
ระยะเวลาการใช้งานดีกว่าถ่านคาร์บอนทางการค้า ในส่วนของเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากชีวมวลท่ีพัฒนาข้ึน โดย
ผ่านกรรมวิธีการผลิตท่ีคิดค้นโดยทีมวิจัย สามารถลดข้ันตอนการผลิตและเครื่องจักรในการผลิตได้ นําไปสู่การ
ช่วยลดต้นทุนการผลิต ปัจจุบันผลงานนี้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว เลขท่ีคําขอ ๑๙๐๑๐๐๖๑๑๙ วิธีการ
เตรียมเส้นใยลิกโนเซลลูโลสระดับนาโนจากชีวมวล ด้วยวิธีทางเคมีร่วมกับวิธีเชิงกลในข้ันตอนเดียว และ 
อยู่ระหว่างการร่างสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเรื่อง การผลิตวัสดุการดูดซับถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) ท่ีถูก
แปรสภาพผิวด้วยหมู่เอมีน เพ่ือดูดซับเหล็ก และอยู่ระหว่างหาผู้ประกอบการร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

  
 
 

  



 
 

๔๙ | สวทช. 
 

 
 

“ชุดใบจักรประสิทธิภาพสูงสําหรับเครื่องสูบน้ําพญานาค” : การดําเนินงานภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ สวทช. พัฒนาชุดทดสอบสมรรถนะ และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดใบจักร สําหรับเครื่องสูบน้ําพญานาค เนื่องจากมีการประชุมกับนักวิจัยท่ีมีประวัติ 
ทําการวิจัยเรื่องป๊ัมสูบน้ําพญานาคจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี MTEC สวทช. และตัวแทนผู้ประกอบการท่ีผลิตป๊ัมพญานาคในประเทศ ๕ ราย 
ได้แก่ พัฒนาการกล ไฮต่ิงการช่าง เปาพัฒนา วิชัยการกล และนิยมค้ามารีน และได้เยี่ยมชมเพ่ือรับทราบข้อมูล
เพ่ิมเติมจากโรงงาน ทําให้ทราบถึงความต้องการของผู้ประกอบการ ดังนั้นทีมวิจัยจึงได้ทําการวิเคราะห ์
สนามการไหลในชุดใบจักรด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ทําให้พบแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะชุดใบจักรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนคือ การเพ่ิมช่องว่างเพ่ือรองรับการไหลท่ีทางออก ด้วยการลดขนาด
ใบพัดลงร้อยละ ๑๐ ของขนาดด้ังเดิม การปรับปรุงตําแหน่ง และรูปร่างกลีบเรียงกระแสน้ําให้เหมาะสมกับทิศ
ทางการไหลออกจากใบพัด และการปรับปรุ งรูปทรงของโดมสํ าหรับรองรับกระแสน้ํ า ท่ีบริ เ วณ 
กลีบเรียงกระแสน้ํา ลดขนาดช่องว่างระหว่างใบพัดกับตัวเรือน ปรับปรุงรูปร่างของปากทางเข้าใบพัด เม่ือ 
ชุดใบจักรได้รับการออกแบบและผลิตข้ึนมาใหม่ตามแนวทางท่ีกําหนด และนํามาทดสอบเปรียบเทียบกับผล 
การทดสอบของใบจักรอ้างอิงพบว่า สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพทางกลได้ประมาณร้อยละ ๑๐ โดยได้
ประสิทธิภาพร้อยละ ๕๖.๗๗ ท่ีความเร็วรอบ ๑,๔๐๐ รอบต่อนาที 

 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

๕๐ | สวทช. 
 

(๓) กรอบการวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ 
“แ ชทบอท” Traffy Fondue ตั ว ช่ ว ยห ยุ ด  COVID-19 : ที ม วิ จั ย  NECTEC นํ า 

แอปพลิเคชันท่ีชื่อว่า “Traffy Fondue (ทราฟฟ่ีฟองดูว์)” แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง เป็น 
แอปพลิเคชันท่ีจัดทําข้ึนสําหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมืองระหว่างประชาชนและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจาก
สถานการณ์การเกิดภาวะโรค COVID-19 ระบาดในเกือบทุกพ้ืนท่ี ทีมวิจัย NECTEC จึงประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน 
Traffy fondue ในแพลตฟอร์มไลน์แชทบอทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือรายงานข้อมูลบุคคลท่ีเดินทาง 
มาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงการระบาดไวรัส COVID-19 และพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เดินทางกลับภูมิลําเนา เนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวต้องการทราบว่าคนท่ีมีความเสี่ยงกับโรค COVID-19 
เดินทางกลับมายังภูมิลําเนามีอยู่ท่ีใดของประเทศบ้าง เพ่ือช่วยเจ้าหน้าท่ีในการคัดกรองคนท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ี
เสี่ยงให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการระบาดด้วยการแจ้งข้อมูลผ่านไลน์แชทบอทเพียงเพ่ิมเพ่ือน 
@traffyfondue หากพบคนจากพ้ืนท่ีเสี่ยงกลับภูมิลําเนา เริ่มแจ้งข้อมูลโดยพิมพ์ (แฮทแท็ค) #โควิด ตามด้วย 
ชื่อเล่น เพศ ส่งข้อมูลภาพลักษณะท่ีอยู่หมู่บ้าน ชุมชน (ไม่ต้องส่งภาพคน) และส่งคุยกับไลน์แชทบอท 
@traffyfondue เพ่ือท่ีจะทําให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท้องถ่ินลงพ้ืนท่ี ตรวจสอบ สอบสวน และคัดกรองเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีการแจ้งเบาะแสของผู้เข้าข่าย
เดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีกลับมายังภูมิลําเนาเข้ามาในระบบเป็นจํานวนมาก เช่น จังหวัดมหาสารคาม ราชบุรี 
นครพนม ยโสธร และมีอีกหลายภูมิภาคท่ัวประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ Traffy API ได้ให้สถิติข้อมูลเก่ียวกับ 
COVID-19 ของไทย ๔๖ ชุดข้อมูลกับนักเรียน และนักศึกษา นําไปใช้ประโยชน์ มีจํานวนสมาชิกในไลน์ ๙,๖๑๙ 
สมาชิก มีการแชร์ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก ทําให้มีคนทราบข้อมูลเพ่ิมข้ึน ๑๐๑,๕๐๘ คน มีคนเข้ามากดไลก์เพ่ิมข้ึน 
๔,๔๐๐ คน และมีการแชร์ต่อเพ่ิมข้ึนอีก ๑,๒๔๙ คน ทําให้มีคนแจ้งข้อมูลเรื่อง COVID-19 เข้ามาในระบบ ๒๒๕ 
ครั้ง โดยสามารถแจ้งได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ท้ังนี้ ข้อมูลท่ีถูกส่งเข้ามาในระบบแชทบอท จะข้ึนให้เจ้าหน้าท่ีเห็นว่า
พ้ืนท่ีไหนมีจํานวนมากและได้รับการตรวจสอบพร้อมท้ังแจ้งกลับไปยังผู้แจ้งอีกด้วยว่าดําเนินการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วหรือยัง นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
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“DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อโรคติดเช้ือ COVID-19”: จาก
ภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ทีมวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์  
(A-MED) และ NECTEC จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน “DDC-Care” หรือ “ระบบติดตามและประเมินผู้ท่ีมีความ
เส่ียงต่อโรคติดเช้ือ COVID-19” ร่วมกับกรมควบคุมโรค สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือติดตามและประเมินสุขภาพผู้ท่ีมีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ซ่ึงจะต้องกักตัวเอง
อยู่ภายในท่ีพักอาศัยเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ซ่ึงกรมควบคุมโรคจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพท่ีได้จาก
ระบบ เพ่ือให้คําแนะนําและช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเม่ือมีอาการ ผู้ท่ีสามารถติดต้ังแอปฯ นี้จํากัดเฉพาะ ๒ กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยท่ีมาตรวจท่ีโรงพยาบาลและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ท่ีมีความเสี่ยง จะได้รับคําแนะนําให้ติดต้ัง
แอปพลิเคชัน DDC-Care และกลุ่มท่ี ๒ คือ ผู้ป่วยท่ีเดินทางเข้ามาตรวจและผลตรวจออกเป็น Positive ส่งผลให้
กลุ่มผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยจะต้องได้รับการติดต้ังแอปพลิเคชัน DDC-Care ด้วย ท้ังนี้ กรมควบคุมโรคได้ทดสอบใช้ 
แอปพลิเคชัน DDC-Care กับกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วท่ีสถาบันบําราศนราดูร สํานักงานควบคุมโรค
ท่ี ๒ (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย) สํานักงานควบคุมโรคท่ี ๘ (อุดรธานี และบึงกาฬ) สํานักงานควบคุมโรค
ท่ี ๑ สํานักงานควบคุมโรคท่ี ๓ และสํานักงานควบคุมโรคท่ี ๑๒ โดยเจ้าหน้าท่ีจะส่งลิงก์ผ่านทาง SMS ซ่ึงผู้ใช้
จะต้องสมัครและ Log in เข้าใช้งานด้วยรหัสท่ีได้รับจากกรมควบคุมโรค โดยมีจํานวนผู้ใช้งานท้ังหมด ๓๒๔ คน 
กระจายอยู่ใน ๑๖ จังหวัด และกรณีเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ๑๐ ประเทศ การแสดงผลข้อมูล
ประกอบด้วย ๒ มิติ คือ มิติของเจ้าหน้าท่ีกรมควบคุมโรค จะสามารถติดตามการรายงานสุขภาพของผู้ท่ีมีความ
เสี่ยงฯ สถานภาพการกักตัวในท่ีพักอาศัย หากออกไปนอกพ้ืนท่ีจะสามารถติดตามการเดินทางและติดต่อผู้ท่ีมี
ความเสี่ยงได้ และมิติท่ี ๒ สําหรับกลุ่มผู้ท่ีมีความเสี่ยงฯ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลมีแบบประเมินสุขภาพให้ระบุอุณหภูมิ
ร่างกาย อาการเจ็บคอ ไอ เสมหะว่ามีหรือไม่ เม่ือทําแบบประเมินทุกวัน จะมีผลการประเมินตอบกลับว่ามีอัตรา
ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนหรือไม่ หากเพ่ิมข้ึนจะมีคําแนะนําให้โทรศัพท์มาท่ีกรมควบคุมโรค นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลแสดง
สถานะสุขภาพเพ่ิมเติมหลังจากกรอกข้อมูลสุขภาพแล้ว ซ่ึงจะมีคําแนะนําในการปฏิบัติตัวในแต่ละวันด้วย ซ่ึง
ข้อมูลท่ีได้กรอกเข้าระบบนี้จะเป็นข้อมูลความลับเท่านั้น 
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“ชุดตรวจ LFA ความไวสูง สําหรับใช้ในการวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่” (ภายใต้กลุ่ม

เทคโนโลยีเป้าหมาย Precision Medicine) : ทีมวิจัย NANOTEC พัฒนาชุดตรวจ LFA ความไวสูง สําหรับใช้ใน
การวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นถือเป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
แบบเฉียบพลัน และนับเป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจท่ีสําคัญท่ีสุดโรคหนึ่งในโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และ
อุบัติซํ้า โดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ีพบบ่อยและมีความสําคัญ ได้แก่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ และชนิดบี ผู้ป่วย 
แต่ละคนอาจมีลักษณะอาการและความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยคัดกรองท่ีมี
ประสิทธิภาพในการแยกการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและชนิดบีออกจากการติดเชื้อไวรัสอ่ืน ๆ จึงมีความ
จําเป็นและมีความสําคัญในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค สําหรับวิธีมาตรฐานท่ีใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบัน ได้แก่ วิธีการเพาะเชื้อ วิธีทางอณูวิทยาเพ่ือตรวจหาสารพันธุกรรม และ 
วิธีทางวิทยาภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวท่ีมีอยู่มักจะมีข้อจํากัด เช่น ใช้ระยะเวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูง 
ใช้เครื่องมือท่ีมีความจําเพาะและมีราคาแพง นอกจากนี้ วิธีการใช้ชุดตรวจสําเร็จรูปเป็นอีกวิธีการหนึ่ง 
ท่ีเป็นท่ีนิยม เนื่องจากสามารถใช้เป็นชุดตรวจแบบรวดเร็วและใช้แบบข้างเตียงผู้ป่วย (point-of-care, POC) ได้ 
ซ่ึงต้องนําเข้าจากต่างประเทศและใช้เครื่องมือท่ีมีความจําเพาะในการอ่านผล จึงทําให้มีราคาแพงในการตรวจ 
ดังนั้นทีมวิจัย NANOTEC จึงได้พัฒนาชุดตรวจ LFA ความไวสูง สําหรับใช้ในการวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถ
พิสูจน์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและชนิดบีท้ังแบบเด่ียวและแบบตรวจ
พร้อมกันในชุดตรวจเดียว อีกท้ังยังสามารถพัฒนาได้ท้ังแบบอ่านสีด้วยตาเปล่า และแบบอ่านสัญญาณ 
ฟลูออเรสเซนต์ จากผลการทดสอบประสิทธิภาพกับโปรตีนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่พบว่า ชุดตรวจท่ีพัฒนาได้ 
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับชุดตรวจท่ีมีในท้องตลาด สําหรับการทดสอบกับตัวอย่างจริงทางคลินิกเบ้ืองต้นพบว่า 
ให้ผลสอดคล้องกับชุดตรวจท่ีมีในท้องตลาด และอาจต้องมีการปรับสภาวะเพ่ิมเติม อีกท้ังชุดตรวจ LFA  
ความไวสูงนี้มีข้ันตอนการตรวจไม่ซับซ้อน จึงไม่ต้องอาศัยความชํานาญในการตรวจวัด ให้ผลรวดเร็ว สามารถ
ผลิตเองได้ในประเทศ และมีราคาถูกเม่ือเทียบกับชุดตรวจท่ีมีขายตามท้องตลาด ปัจจุบันผลงานนี้อยู่ระหว่าง 
การนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นชุดตรวจ LFA แบบรวดเร็ว สําหรับใช้ในการคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 
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“หน้ากากอนามัย nMASK (เวอร์ชัน ๒.๐) หรือ Safie Plus” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี
เป้าหมาย Medical devices & implants) : เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (หรือ 
PM 2.5) ท่ีปัจจุบันสร้างปัญหาสุขภาพให้กับประชาชนเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับวิกฤติการณ์โรคระบาดจาก 
เชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีมีความรุนแรงและส่งผลกระทบไปท่ัวโลก ส่งผลให้ประชาชนต้องจัดหาหน้ากากอนามัย
มาสวมใส่เพ่ือป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและเชื้อไวรัส ทีมวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและ
เครื่องมือแพทย์ (A-MED) จึงพัฒนาหน้ากากอนามัย nMASK เวอร์ชัน ๒.๐ หรือ Safie Plus ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการกรองอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กในระดับ PM 2.5 และกรองเชื้อไวรัส ด้วยเทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองและ
จุลินทรีย์ โดยวัสดุคอมพอสิทของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไททาเนียมออกไซต์ ท่ีเคลือบบนวัสดุนอนวูฟเวนของ
เส้นใยจากแหล่งธรรมชาติผสมโพลิเอสเตอร์ จึงมีความสามารถในการย่อยสลายได้ดีข้ึนเม่ือเทียบกับการใช้ 
โพลิเอสเตอร์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพ่ือใช้เป็นชั้นกรองของหน้ากากอนามัย ท่ีตัดเย็บเป็นรูปทรง ๓ มิติแบบพับได้ 
กระชับกับใบหน้า สามารถพูดและหายใจได้สะดวก เป็นหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วท้ิง ๔ ชั้น ท่ีมีแผ่นกรอง
เคลือบวัสดุป้องกันฝุ่นและดักจับจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย ไวรัส) มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ได้มากกว่า ๙๙  เปอร์เซ็นต์ (อ้างอิงผลการทดสอบโดยบริษัท TÜV SÜD ประเทศสิงคโปร์) และมี
ประสิทธิภาพการกรองไวรัสได้มากกว่า ๙๙ เปอร์เซ็นต์ (อ้างอิงผลการทดสอบโดย Nelson Laboratory 
ประเทศสหรัฐอเมริกา) เ บ้ืองต้นทีมวิจัยได้ผลิตหน้ากาก จํานวน ๑๙,๐๑๕ ชิ้น เ พ่ือแจกจ่ายให้ กับ 
ประชาชนท่ัวไปหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 จํานวน ๒๔ หน่วยงาน 
เพ่ือลดผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจของประชาชน และเพ่ือทดสอบการใช้งาน 
ในขณะเดียวกัน ซ่ึงพบว่าร้อยละ ๘๒ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหน้ากากอนามัย Safie Plus ท่ีได้รับแจก 
และร้อยละ ๗๗ เห็นว่าถ้ามีการจําหน่ายหน้ากากอนามัย Safie Plus จะซ้ือมาใช้อีก 

 

 
 

 
  



 
 

๕๔ | สวทช. 
 

 
“Germ Saber Robot” หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือ COVID-19 ด้วยแสงยูวี” : ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือ

ความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและ
วิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาและทดสอบ นวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเช้ือโรคด้วยแสงยูวี 
หรือ “Germ Saber Robot” ซ่ึงเป็นหุ่นยนต์ท่ีทําหน้าท่ีฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี (UV) มี ๒ รูปแบบการใช้งาน 
ได้แก่ หุ่นยนต์ท่ีติดต้ังอยู่กับท่ี เหมาะสําหรับห้องขนาดเล็ก ราคาประมาณ ๓๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท และ
หุ่นยนต์บังคับได้ เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ ราคาประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท หุ่นยนต์ท่ีพัฒนาข้ึน
ประกอบด้วย หลอดยูวี-ซี ขนาดพลังงานรวม ๓๐๐ วัตต์ พร้อมชุดควบคุมไฟ สามารถบังคับให้ขับเคลื่อนไปยัง
จุดต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์ควบคุมรีโมทคอนโทรล เพ่ือสั่งการให้หุ่นยนต์เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาและ
หมุนตัว ๓๖๐ องศา เพ่ือประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคทุกสภาพพ้ืนท่ี หุ่นยนต์ Germ Saber Robot ท่ี
พัฒนาข้ึนใช้แสงยูวี-ซี ท่ีมีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถ่ีประมาณ ๒๕๐ นาโนเมตร ทํางานในรัศมีโดยรอบ ๑-๒ 
เมตร เป็นระยะเวลา ๑๕-๓๐ นาทีต่อจุด เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างไวรัส 
แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ โดยแสงยูวีจะทําลายดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตดังกล่าว หยุดยั้ง
ประสิทธิภาพในการแพร่พันธุ์และฆ่าพาหะเหล่านี้ได้ การนําหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคก่อโรค COVID-19 ด้วยแสงยูวี
มาใช้ประโยชน์ในช่วงท่ีประเทศไทยมีการระบาดของโรค COVID-19 จะช่วยให้สถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากน้ํายาฆ่าเชื้อ ช่วยลดการตกค้างหรือปนเป้ือนของสารเคมีใน 
น้ํายาฆ่าเชื้อ ท่ีสําคัญหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคสามารถฆ่าละอองฝอยของเชื้อท่ีลอยในอากาศได้ และยังสามารถใช ้
ฆ่าเชื้อบนพ้ืนผิวของอุปกรณ์เฉพาะ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ ท่ีไม่สามารถโดนน้ําหรือ
น้ํายาเคมีได้ สําหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ Germ Saber Robot ทีมวิจัยต้องการช่วยบรรเทาสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 ในยามท่ีขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท้ังหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
และน้ํายาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ จึงเร่งผลิตหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อก่อโรค COVID-19 ข้ึน เพ่ือเป็นอุปกรณ์เสริมในการ 
ฆ่าเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 ท่ีใช้งานได้สะดวกทุกท่ีและตลอดเวลา เพ่ือช่วยลดการระบาดของเชื้อโรคต่าง ๆ 
รวมท้ังไวรัส COVID-19 ต่อไป 

 
  



 
 

๕๕ | สวทช. 
 

 
“กล่องอบฆ่าเช้ือโรคด้วยแสงยูวี (DIY UV-C Box)” : ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ประชาชนสรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง และลดการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัว 
แต่อุปกรณ์ป้องกัน ต้ังแต่หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ จนไปถึงน้ํายาฆ่าเชื้อสูตรต่าง ๆ เริ่มขาดตลาดจนหา
ซ้ือได้ยากข้ึน เหตุนี้ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) จึงพัฒนา 
“กล่องอบฆ่าเช้ือโรคด้วยแสงยูวี” ด้วยการนําสิ่งของท่ีมีในท้องตลาดท่ัวไปมาดัดแปลงเป็นกล่องอบฆ่าเชื้อ เช่น 
กล่องคุกก้ีท่ีมีคุณสมบัติเป็นโลหะ ติดต้ังหลอดเปล่งแสงท่ีเรียกว่าหลอดยูวี-ซี ช่วงความยาวคลื่น ๑๐๐-๒๘๐  
นาโนเมตร ขนาด ๖ วัตต์ จํานวน ๒ หลอด จากนั้นนํามาประกอบต่อสายไฟและทําการอบฆ่าเชื้อ โดยแสงยูวี-ซี
ท่ีคลื่นความถ่ีประมาณ ๒๕๐ นาโนเมตร จะมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดดีเอ็นเอของเชื้อโรคและสิ่งมีชีวิต 
ขนาดเล็ก ซ่ึงในโรงพยาบาลใช้สําหรับฆ่าเชื้อโรคบนอุปกรณ์การแพทย์ อย่างไรก็ดี แสงยูวี-ซีเป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย ดังนั้นกล่องท่ีนํามาดีไอวายจึงต้องเป็นกล่องโลหะท่ีแสงยูวี-ซีลอดออกมาไม่ได้ 

จากการทดสอบร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยนําธนบัตรใส่ลงไปในกล่องดีไอวายประมาณ ๕-๑๐ นาที พบว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคท่ีติดอยู่บน
ธนบัตรได้จริง อย่างไรก็ดี จุดท่ีอยู่ไกลหรือแสงยูวีส่องผ่านไปถึงน้อยอาจต้องใช้เวลาถึง ๓๐ นาที แต่ไม่ควรนาน
เกินไป เพราะสิ่งของท่ีใส่ลงไปอาจจะไหม้ได้ ดังนั้นการนํามาใช้กับสิ่งของประเภทอ่ืน ๆ จะต้องพิจารณาถึงการ
ทําปฏิกิริยากับแสงยูวีด้วย เนื่องจากแสงยูวีทําความสะอาดเฉพาะพ้ืนผิวเท่านั้น หากนําวัตถุอ่ืน ๆ เช่น หน้ากาก
อนามัยท่ีมีหลายชั้น ประกอบกับรอยพับของหน้ากากอนามัย เป็นส่วนท่ีแสงเข้าไม่ถึงและเป็นส่วนสะสมของ 
เชื้อโรค ก็จะทําให้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนระยะเวลาในการอบฆ่าเชื้อนั้นก็จะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละคุณสมบัติของวัตถุท่ีนํามาอบ 

 

    
  



 
 

๕๖ | สวทช. 
 

 
“ระบบฝึกสมองด้วยสัญญาณป้อนกลับสําหรับอุปกรณ์ BrainPlus” : ทีมวิจัย NECTEC 

พัฒนาระบบฝึกสมองด้วยสัญญาณป้อนกลับสําหรับอุปกรณ์ BrainPlus ระบบนี้เป็นระบบฟ้ืนฟูระดับพุทธิปัญญา
ด้วยสัญญาณคลื่นสมองแบบป้อนกลับ โดยใช้การอ่านสัญญาณสมองผ่านสัญญาณ EEG ขณะทําการเล่นเกมส์ท่ี
ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพ่ือนําไปใช้ในการคิดคะแนนและควบคุมโปรแกรมเกมส์ เพ่ือให้ผู้เล่นสามารถทราบถึง
ระดับความสามารถทางด้านการรู้คิดของตนเองในขณะนั้น ทําให้สามารถฝึกฝนฟ้ืนฟูให้มีระดับความสามารถใน
การรู้คิดดีข้ึนได้ด้วยตัวเองเม่ือทําการฝึกครบกระบวนการ จุดเด่นของผลงานชิ้นนี้ คือ เป็นระบบฝึกฝนคลื่นสมอง
แบบป้อนกลับในรูปแบบของการเล่นเกมส์ สามารถตรวจวัดระดับการจดจ่อ และความทรงจําจากคลื่นสมองได้ 
สามารถขจัดสัญญาณรบกวนแบบ Slope Detection ท่ีทํางานในลักษณะทันเวลา สามารถทํางานได้บนอุปกรณ์
ตรวจวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง (BrainPlus Platform) สามารถลดการนําเข้า EEG headband จาก
ต่างประเทศ ผ่านการทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้สูงอายุปกติ และกลุ่มท่ีเริ่มมีความสามารถ 
การรู้คิดบกพร่องระยะแรก สามารถปรับระดับ Threshold แบบอัตโนมัติได้ อีกท้ังยังสามารถติดต้ัง เคลื่อนย้าย 
และใช้งานได้ ง่ายอีกด้วย ปัจจุ บันผลงานนี้อยู่ ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิ บัตร ๑ เรื่ อง เลขท่ี คําขอ 
๑๔๐๑๐๐๕๖๙๖ นอกจากนี้  ได้มีการเซ็นสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ (non-exclusive) ให้แก่ บริษัทออกัส  
คอมมูนิเทค จํากัด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย EEG headband รุ่น BrainPlus 

 

  
 

 
  



 
 

๕๗ | สวทช. 
 

 
“Kiosk เครื่องวัดสุขภาพเบ้ืองต้นอัตโนมัติ” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Medical 

devices & implants) : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ร่วมกับ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ดําเนินโครงการ “รู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเฉลิมพระเกียรติ” โดยพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัด
สุขภาพเบ้ืองต้นอัตโนมัติ จํานวน ๑๐๐ เครื่อง กระจายไปติดต้ังยังสาขา ธ.ก.ส. ท่ัวประเทศ จํานวน ๘๕ แห่ง 
และในพ้ืนท่ีตามท่ี สปสช. กําหนด ๑๕ แห่ง เพ่ือให้ประชาชาชนเข้าถึงการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นได้ง่ายข้ึน 
เกิดความตระหนัก ต่ืนตัว รู้เท่าทัน และป้องกันตนเองจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable 
diseases หรือ NCDs โดยเฉพาะ ๔ กลุ่มโรคหลักประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน 
โรคมะเร็ง และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 

เครื่องวัดสุขภาพเบ้ืองต้นอัตโนมัติ ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต ชั่ งน้ํ าหนัก 
วัดดัชนีมวลกาย โดยเม่ือตรวจวัดเสร็จ ผลของการวัดท่ีได้จะถูกแปลค่าและประเมินระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
มีข้อมูลให้คําแนะนําการปฏิบัติตัว รวมท้ังมีคําแนะนําให้พบแพทย์ตามสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีใกล้เคียง อีกท้ัง
ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนเข้าสู่คลาวด์ ซ่ึงเชื่อมโยงกับสมาร์ตโฟนของผู้วัด สามารถนําผลดังกล่าวไปใช้ในการเฝ้าระวัง
การป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ได้ จุดเด่นของเครื่องฯ คือ ข้อมูลท่ีวัดได้จะถูกส่งไปท่ีระบบคลาวด์ ซ่ึงจะ
เก็บข้อมูลของผู้ถูกวัดแต่ละคนไว้ สําหรับการติดตามความคืบหน้าระบบสุขภาพท่ีเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนําไปกําหนดนโยบายสุขภาพท่ีเหมาะสมกับชุมชนแต่ละพ้ืนท่ีแต่ละภูมิภาค
ได้ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

  
  



 
 

๕๘ | สวทช. 
 

 
(๔) กรอบการวิจัยด้านอุตสาหกรรม 

 
“กล่องควบคุมสําหรับรถขุดจําลอง” : ทีมวิจัย NECTEC พัฒนากล่องควบคุมสําหรับรถขุด

จําลอง โดยกล่องควบคุมท่ีพัฒนาข้ึนนี้จะทําหน้าท่ีเชื่อมต่อปุ่มและคันบังคับต่าง ๆ ของรถขุดจําลอง สําหรับใช้
สั่งงานโปรแกรมจําลอง ๓ มิติ บนคอมพิวเตอร์ และการควบคุมการเคลื่อนท่ีต่าง ๆ ของแท่นเคลื่อนท่ีหลังจาก
ได้รับคําสั่งการเคลื่อนท่ีจากคันบังคับ และตําแหน่งของรถขุดจําลองท่ีเกิดข้ึนจากการเอียง โยก หมุน ของรถขุด
จําลองในโปรแกรมจําลอง ๓ มิติ บนคอมพิวเตอร์ จุดเด่นของผลงานนี้ คือ สามารถส่งคําสั่งจากปุ่มและคันบังคับ
ต่าง ๆ ท่ีติดต้ังอยู่บนชุดท่ีนั่งคนขับไปยังโปรแกรมจําลอง ๓ มิติบนคอมพิวเตอร์ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถบังคับการ
ทํางานของรถขุดจําลองได้ และการเชื่อมต่อระหว่างกล่องควบคุมกับโปรแกรมจําลอง ๓ มิติบนคอมพิวเตอร์ใช้
สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว (USB) ในการติดต่อสื่อสาร ทําให้สะดวกในการใช้งานและง่ายต่อการบํารุงรักษา 
อีกท้ังรถขุดจําลองท่ีใช้กล่องควบคุมนี้ สามารถจําลองการทํางานของรถขุดได้เสมือนจริง ปัจจุบันบริษัท 
สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด นําผลงานนี้ไปใช้ประโยชน์ เป็นท่ียอมรับจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัท โดยยังไม่พบ
ปัญหาจากการนําไปใช้งานจริง ซ่ึงได้มีการนําไปใช้งานเพ่ือประชาสัมพันธ์รถขุดของบริษัทฯ ตามงานต่าง ๆ ท้ังสิ้น 
๑๗ งาน มีผู้ร่วมงานทดสอบขับรถขุดประมาณ ๑,๑๔๐ คน 

 

 
 
 

 
  



 
 

๕๙ | สวทช. 
 

“รถกอล์ฟขับข่ีอัตโนมัติ (Autonomous Driving Golf Cart)” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี

เป้าหมาย Mobility & logistics) : การคมนาคมขนส่ง คือ ปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญท่ีขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและจะยิ่งมีความสําคัญมากข้ึนในอนาคตอันใกล้ เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวทัน

เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าและตอบโจทย์ความท้าทายของโลกอนาคต ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่ง

สมัยใหม่ (RMT) สวทช. และกรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงร่วมกับบริษัทสิริ เวนเจอร์ส จํากัด บริษัทเว็ททรอน 

อิเลคทรอนิคส์ จํากัด และ AIROVR สตาร์ทอัพสัญชาติไทย พัฒนายานยนต์ขับข่ีอัตโนมัติแบบไร้คนขับ ใน

รูปแบบรถกอล์ฟขับข่ีอัตโนมัติ ขนาด ๖ ท่ีนั่ง ซ่ึงได้ผ่านการทดสอบการใช้งานเชิงวิศวกรรม ประกอบด้วย ระบบ

ขับเคลื่อนแบบไฟฟ้า ระบบเชื่อมต่อแบบ Internet of Vehicle หรือ IoV เพ่ือระบุตําแหน่งหรือเรียกรถ และ

ระบบขับข่ีอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังผ่านการทดสอบการใช้งานจริงในชุมชนพ้ืนท่ีพักอาศัยโครงการ T77 ย่าน

สุขุมวิท ๗๗ เพ่ือเก็บข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการใช้งานอย่างปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้เง่ือนไข

สภาพแวดล้อมจริง เน้นการขับข่ีท้ังทางตรง ทางเลี้ยว ข้ึนเนิน รวมท้ังระบบความปลอดภัย อาทิ การทดสอบ

ระบบหยุดเม่ือเจอสิ่งกีดขวางต่าง ๆ พร้อมกับการพัฒนาระบบสมองกลของยานยนต์ขับข่ีอัตโนมัติควบคู่กันไป 

โดยจะกําหนดเป็นเส้นทางบังคับ (Fixed Route) และเริ่มให้ลูกบ้านร่วมทดสอบใช้งานจริงผ่านแอปพลิเคชันท่ี

พัฒนาข้ึนโดยบริษัทสิริ เวนเจอร์ส จํากัด เพ่ือนําความเห็นจากผู้ทดสอบใช้งานมาร่วมประมวลผล และพัฒนาใน

ลําดับต่อไป 

ความสําเร็จในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสําคัญของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการคมนาคม
ขนส่งสมัยใหม่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยานยนต์ขับข่ีอัตโนมัติแบบไร้คนขับ ท่ีไม่เพียงตอบโจทย์ด้าน
ความสะดวกสบาย แต่ได้คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก และท่ีสําคัญยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้แก่ประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรม 
ท่ีมีอยู่เดิม รวมท้ังส่งเสริมการขับเคลื่อนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ท่ีจะเป็นกลไกสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยให้เติบโตก้าวไกลอย่างไรขีดจํากัดในอนาคต 

 

  
 
  



 
 

๖๐ | สวทช. 
 

“นวัตกรรม “Bigbok” แผ่นพ้ืนยางมะตอยสําเร็จรูป” : ทีมวิจัย MTEC ร่วมกับบริษัท 

บิทูเมน อินโนเวชั่น จํากัด พัฒนานวัตกรรม “Bicbok” แผ่นพ้ืนยางมะตอยสําเร็จรูป ท่ียังคงคุณสมบัติเด่นของ

ยางมะตอย และติดต้ังได้ง่ายแบบ DIY เนื่องจากอุปสรรคของการลาดยางและการซ่อมแซมพ้ืนด้วยยางมะตอย 

จะต้องอาศัยกระบวนการหลอมยางมะตอยให้เหลวหรืออ่อนตัว เพ่ือคลุกเคล้ากับหินบด ก่อนนําไปบดอัดลงบน

พ้ืนท่ีเตรียมไว้ ซ่ึงจะต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือการใช้ยางมะตอยแบบผสมสําเร็จรูปชนิดบรรจุถุง ซ่ึงมี

ข้ันตอนการใช้งานท่ีไม่สะดวกอยู่หลายประการ ท้ังต้องใช้แรงท่ีมากในการบดอัดและเกลี่ยวัสดุให้เรียบเนียน 

รวมถึงต้องใช้เวลา ๒-๓ วัน ยางมะตอยจึงจะคงรูปและมีกลิ่นน้อยลง ดังนั้นทีมวิจัย MTEC ร่วมกับบริษัทบิทูเมน 

อินโนเวชั่น จํากัด จึงได้พัฒนา “Bicbok” แผ่นพ้ืนยางมะตอยสําเร็จรูป โดยมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด 

๕๐x๕๐ และ ๕๐x๑๐๐ เซนติเมตร ความหนา ๕-๓๐ มิลลิเมตร (ขนาดมาตรฐาน) ราคาประมาณตารางเมตรละ 

๒๗๐-๔๕๐ บาท สามารถลอกแผ่นกระดาษออกแล้วปูทับลงบนพ้ืนผิวท่ีต้องการได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้วัสดุสมาน 

และหากต้องการนําไปเข้ามุม เข้าโค้ง หรือตัดให้มีขนาดหรือรูปทรงท่ีต้องการ ก็สามารถใช้คัตเตอร์กรีดแล้วหัก

ตามแนวได้เลย จึงถือว่าเป็นวัสดุปูพ้ืนท่ีเหมาะกับพ้ืนท่ีทุกขนาดและทุกรูปทรง นอกจากใช้งานง่ายและ

สะดวกสบายแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ยังโดดเด่นเรื่องคุณสมบัติในการใช้งานอีกด้วย โดย Bicbok จะมีความยืดหยุ่นสูง

รับแรงกระแทกได้ดี พ้ืนผิวมีความขรุขระเล็กน้อยช่วยเพ่ิมแรงเสียดทานลดการลื่นไถล ไม่ดูดซับน้ําและความชื้น 

ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความทนทานง่ายต่อการดูแลรักษา และยังค้นพบว่า ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติช่วยเก็บเสียงและ

การสะสมความร้อนจากแสงแดดได้อีกด้วย สําหรับการซ่อมแซมหากเกิดการชํารุดสามารถทําได้ง่ายโดยการ 

ปูปิดทับ หรือลอกแผ่นเก่าออกแล้วปูแผ่นใหม่ลงไปแทน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้สามารถสั่งซ้ือได้โดยสั่งผ่านทาง 

เพจเฟซบุ๊ก “Bicbok” ผลจากการสํารวจตลาดและเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งาน ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสม

อย่างยิ่งกับการนําไปใช้เสริมความปลอดภัยลดการลื่นไถล รวมถึงบริเวณไหล่ทางหรือเกาะกลางถนนท่ีไม่ต้องการ

ให้หญ้าข้ึน นอกจากนั้น ยังสามารถนําไปใช้ปิดทับผิวดิน เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นแทนการใช้อิฐตัวหนอน 

ซ่ึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการใช้งานพ้ืนท่ีได้  

 

  
  



 
 

๖๑ | สวทช. 
 

 
(๕) กรอบการวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

“สวทช. ร่วมมือกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลักดันอําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่บนฐานความรู้”  : อําเภอมัญจาคีรี ถือเป็นอําเภอท่ีมีของดี มีจุดเด่น
หลายอย่าง เช่น การค้นพบฟันไดโนเสาร์ปากนกแก้วซิตตะโกซอรัส (Psittacosuarus sp.) ซ่ึงพบเป็นแห่งท่ีสอง
ของประเทศไทย และแห่งท่ีสามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไดโนเสาร์กินพืชจําพวกซอโรพอด 
(sauropod) ไดโนเสาร์กินเนื้อจําพวกเทอโรพอด (theropod) หอยกาบคู่ รูหนอนโบราณ ซ่ึงคาดว่ามีอายุกว่า 
๑๐๐ ล้านปี แหล่งเรียนรู้ไม้กลายเป็นหิน (petrified wood) แหล่งอนุรักษ์แย้อีสาน หมู่บ้านเต่า แหล่งป่าไผ่เพ็ก
และกระเจียวท่ีสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้พ้ืนท่ีต้นแบบเกษตรกรรมตามศาสตร์แห่ง
พระราชา แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตไหมอีรี่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลพ้ืนฐานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของแหล่งนิเวศวิทยาซ่ึงเป็น “ต้นทุนธรรมชาติ” กับการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศเพ่ือการอนุรักษ์โดยมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน โดย สวทช. ได้พัฒนางานวิจัยร่วมกับคณะนักวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในอําเภอมัญจาคีรี เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางท่องเท่ียวสู่เมืองรอง โดย
ใช้ วทน. บริหารจัดการสร้างเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศในแหล่งท่องเท่ียวเสื่อมโทรม  
นําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเข้าระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลชุมชน “Navanurak” เพ่ือ
แสดงผลท้ังทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวบนอัตลักษณ์ของ
ท้องถ่ิน สร้างไกด์ท้องถ่ิน การใช้ประโยชน์และยกระดับชุมชนด้วยนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 
และการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

 
 

  



 
 

๖๒ | สวทช. 
 

 

“เห็ดหูหนู ราชบุรี”  : ปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตเห็ดค่อนข้างสูง ท้ังการผลิต
ในเชิงการค้าและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน โดยเห็ดท่ีได้รับความนิยมมากในขณะนี้ เช่น เห็ดเข็มทอง 
เห็ดโคนญ่ีปุ่น และเห็ดหูหนู เป็นต้น ดังนั้นการเพ่ิมขีดความสามารถผลักดันให้เกษตรกรมีความสามารถในการ
ผลิตเพ่ิมข้ึน จะช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเห็ดของไทยให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีให้กับ
ผู้บริโภคในประเทศ และส่งออกเห็ดในอนาคต นอกจากนี้ เกษตรกรจังหวัดราชบุรีได้มีการจัดต้ังกลุ่มเพาะเลี้ยง
เห็ดอย่างเป็นทางการมาเป็นเวลานานแล้ว แต่พบปัญหาในการเพาะเห็ดหูหนูคือ น้ําหนักผลผลิตท่ีได้ลดลงเม่ือ
เทียบกับตอนเริ่มเพาะเลี้ยง ผลผลิตไม่สมํ่าเสมอ และมีน้ําหนักลดลงในฤดูร้อน และฤดูหนาว ดังนั้น สวทช. จึง
เข้าไปศึกษาถึงปัญหาการเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนูของเกษตรกร จังหวัดราชบุรี เพ่ือทําการคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดหูหนู
ท่ีมีลักษณะดีตรงตามความต้องการของตลาดคือ มีสีดอกเข้ม ดอกหนาใหญ่ ฐานดอกใหญ่ ให้ผลผลิตสูง และร่วม
ทดสอบสายพันธุ์และหัวเชื้อเห็ดกับกลุ่มเกษตรกรบ้านเชิงสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพ่ือผลิตหัวเชื้อ 
เห็ดหูหนูคุณภาพสูงให้กับเกษตรกร นําไปสู่การเพ่ิมรายได้ท้ังจากการผลิตโดยตรงหรือผลิตเพ่ือเป็นรายได้เสริม 
นอกจากนี้ สวทช. ยังทํางานเชื่อมโยงกับเครือข่ายเกษตรกรท่ีมีความเชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงเห็ด โดยนําคณะ
นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
เพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน เพ่ือหารือการปรับปรุงเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดร่วมกับเกษตรกร ซ่ึงมีสมาชิก
ท้ังหมด ๕๐ ครัวเรือน จํานวน ๑๒๘ คน เพ่ือแก้ไขปัญหาโดยพัฒนาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ให้ดอกเห็ดมีขนาด
ใหญ่ข้ึน ปรับปรุงส่วนผสมก้อนเห็ด ปรับปรุงมาตรฐานโรงเรือน เพ่ือช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต ให้ความรู้
เรื่องสายพันธุ์ของเห็ดหูหนู ฤดูกาลสําหรับเพาะเห็ด และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เป็นต้น จากการดําเนินงาน
โครงการนี้ ทําให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงจากเดิมจากราคา ๓.๙ บาทต่อก้อน ลดลงเหลือ ๒.๕ บาท 
ต่อก้อน อีกท้ังยังสร้างอาชีพรับจ้างอัดก้อนเห็ดให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน และทําให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดหูหนู 
มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
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๓.๓.๒ โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T Infrastructure) 

สวทช. ได้พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท) เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถทางด้าน ว และ ท ให้กับประเทศ โดยให้บริการด้านเทคนิค/วิชาการท่ีมีมาตรฐาน ด้วย
เครื่องมือท่ีทันสมัย และมีเครือข่ายการทํางานท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงดําเนินการโครงการวิจัยต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 

(๑)  ธนาคารทรัพยากร ชีวภาพแ ห่งชาติ  (National Biobank of Thailand: NBT) 
ดําเนินการจัดเก็บอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ เช่น พืช จุลินทรีย์ ข้อมูลจีโนมของมนุษย์ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ประชาคมวิจัยท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นไป
ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดําเนินโครงการวิจัย ๒๘ โครงการ และมี
ตัวอย่างการดําเนินงาน ดังนี้ 

 การจัดเก็บพืชในธนาคารพืช เช่น การเก็บรักษาพืชในระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
(Tissue bank) จํานวน ๙๘ ชนิด (เป้าหมาย ๒๐๐ ชนิด) ได้แก่ พืชสมุนไพร ๓๖ ชนิด มันสําปะหลัง ๒๑ ชนิด 
กล้วยไม้ ๑๒ ชนิด พืชวงศ์ขิง ๙ ชนิด กล้วย ๖ ชนิด หม้อข้าวหม้อแกงลิง ๖ ชนิด สับปะรด ๕ ชนิด พืชวงศ์เทียน
ดอก ๒ ชนิด และพืชวงศ์ทานตะวัน ๑ ชนิด 

 การจัดเก็บจุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ เช่น การจัดเก็บตัวอย่างแห้งเห็ดราในพิพิธภัณฑ์
เห็ดรา (Fungarium) จํานวน ๕๔๑ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑,๕๐๐ ตัวอย่าง) ประกอบด้วย เห็ด ๔๗๘ ตัวอย่าง และ
ราในกลุ่มไซลาเรีย จํานวน ๖๓ ตัวอย่าง 

 การจัดเก็บข้อมูลชีวภาพและพันธุกรรมของพืช จุลินทรีย์ และมนุษย์ ข้อมูลพืช 
ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลเครื่องหมายโมเลกุล (DNA barcode) ของพืชสมุนไพร จํานวน ๒๘๙ ตัวอย่าง (เป้าหมาย 
๔๕๐ ตัวอย่าง) และการจัดเก็บข้อมูลพืชท่ีรักษาในคลังจัดเก็บ (Data warehouse) จํานวน ๔๘๓ ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย ๓๐๐ ตัวอย่าง) ข้อมูลจุลินทรีย์ ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล DNA barcode ของจุลินทรีย์และตัวอย่าง
แห้ง จํานวน ๔๘๙ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง) และการจัดเก็บข้อมูลจุลินทรีย์ท่ีรักษาใน Data 
warehouse จํานวน ๑,๘๘๓ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง) ข้อมูลมนุษย์ ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล
ตัวอย่างจีโนมของประชากรไทย โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลสนิป (SNP) ข้อมูลลําดับเบสท้ังจีโนม (WGS) และ
ข้อมูลลําดับเอ็กโซม (WES) จํานวน ๔,๗๗๒ ราย (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย) 

  การจัดทําฐานข้อมูลพืช จุลินทรีย์ ระบบนิเวศ และพันธุกรรมมนุษย์ในรูปแบบ
ออนไลน์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ จํานวน ๓ ฐานข้อมูล ได้แก่ (๑) ฐานข้อมูลแสดงความ
หลากหลายทางพันธุกรรมท่ัวจีโนมของประชากรไทย (๒) ฐานข้อมูลแสดง cancer landscape ของประชากร
ไทย และ (๓) ฐานข้อมูลของพิพิธภัณฑ์พืชและสมุนไพร (Herbarium) และพิพิธภัณฑ์เห็ดรา (Fungarium) 

 การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลแบบองค์รวม ปัจจุบันอยู่
ระหว่างพัฒนาแพลตฟอร์ม จํานวน ๕ แพลตฟอร์ม ได้แก่ (๑) แพลตฟอร์มสําหรับการคัดเลือกเครื่องหมาย
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พั น ธุ ก ร ร ม ใ น ก า ร ป รั บป รุ ง พั น ธุ์ พื ช ป ลู ก จ า ก ข้ อ มู ล  GWAS (Genome-wide Association Study) 
(๒) แพลตฟอร์มสําหรับให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์
จากเลือดมารดา (NIPT) (๓) แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลพันธุกรรมในยีนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตอบสนองต่อยาจากข้อมูล NGS (Next Generation Sequencing) (๔) แพลตฟอร์มการทํานายความเสี่ยงการ
ด้ือยาและจําแนกสายพันธุ์ของเชื้อวัณโรค และ (๕) แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และทํานายความเสี่ยงโรค 
ธาลัสซีเมียจากข้อมูล WGS นอกจากนี้ ยังดําเนินการวิเคราะห์การกลายพันธุ์ระดับโครงสร้าง (Structural 

Variants) โดยค้นพบ novel α0 thalassemia deletion ด้วยการใช้กระบวนการทางชีวสารสนเทศในการ
ประมวลผลข้อมูลลําดับเบสท่ัวจีโนม (WGS) ของผู้ป่วยอัลฟ่าธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอป เพ่ือ
ค้นหาการขาดหายไปของดีเอ็นเอขนาดใหญ่ด้วยกระบวนการ Multiplex Ligation-dependent Probe 
Amplification (MLPA) โดยกระบวนการวิเคราะห์การกลายพันธุ์ดังกล่าวจะถูกนําไปพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเพ่ือ
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล WGS ของประชากรไทยในโครงการ Genomics Thailand ต่อไป 

   

(๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) พัฒนาวิธีการทดสอบทาง 
จีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์ ท่ีได้มาตรฐานวิชาการ มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย โดยไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดําเนินโครงการวิจัย ๒๗ โครงการ และมีตัวอย่างการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

  การบริการทดสอบหาความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมรุ่นท่ี ๑ ได้ให้บริการ
ทดสอบเมล็ดพันธุ์แตงโมและแตงกวา โดยใช้วิธีเครื่องหมายโมเลกุลสนิป ตรวจด้วยเครื่อง QuantStudio  
ซ่ึ ง เ ป็นแบบ High throughput ท่ี มีความรวดเร็ วและแม่นยํ า  และอยู่ ระหว่ า งทดสอบด้วย เครื่ อ ง  
Intelliqube qPCR มีความก้าวหน้าการดําเนินงานร้อยละ ๕๐ 

  การบริการการสกัดดีเอ็นเอในตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ได้ให้บริการสกัดดีเอ็นเอในตัวอย่าง
เมล็ดพันธุ์แตงโมและพริกแบบ mid-throughput ด้วยเครื่อง Tissue Lyser มีความก้าวหน้าการดําเนินงาน 
ร้อยละ ๓๐ 

  การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล/การค้นหายีนท่ีสัมพันธ์กับลักษณะต่าง ๆ ได้พัฒนา
เครื่องหมายโมเลกุลท่ีสัมพันธ์กับโรคราน้ําค้างในแตงกวา ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล QTL mapping เพ่ือพัฒนา
เครื่องหมายโมโลกุลท่ีสัมพันธ์กับโรคราน้ําค้าง มีความก้าวหน้าการดําเนินงานร้อยละ ๖๐ 

  การศึกษาการแสดงออกของยีน ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของยีนในอ้อยภายใต้
สภาวะทนแล้งด้วยการจัดเรียงลําดับอาร์เอ็นเอ (RNA sequencing) ปัจจุบันได้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ RNA 
sequence ของยีนในอ้อยภายใต้สภาวะแล้ง โดยมีความก้าวหน้าการดําเนินงานร้อยละ ๖๐ 
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  การจําแนกชนิดส่ิงมีชีวิตด้วยฐานข้อมูลลายพิมพ์เปปไทด์ โดยการจัดทําฐานข้อมูล
ลายพิมพ์เปปไทด์ท่ีจําเพาะต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในคน สัตว์ และจุลินทรีย์ด้ือยา (เป้าหมาย ๕๐ ตัวอย่าง) ปัจจุบัน
ได้ฐานข้อมูลลายพิมพ์เปปไทด์ท่ีจําเพาะต่อจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย) ๑๖๒ ตัวอย่าง 

  การค้นหาเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ พืชเศรษฐกิจ และสมุนไพร 
(เป้าหมาย ๑ เปปไทด์) ปัจจุบันได้เปปไทด์ต้านเชื้อแบคทีเรียจากข้าวเมล็ด ๘ เปปไทด์ 

  การพัฒนาวิธีการสร้างรายละเอียดของเมตาโบไลต์ (metabolite profile) ของพืช
เศรษฐกิจ และสมุนไพร ปัจจุบันได้วิธีการสกัดสารจากฟ้าทะลายโจรด้วยเมทานอล และอยู่ระหว่าง 
การทดสอบองค์ประกอบของสารสกัดเปรียบเทียบกับสารอ้างอิงตามมาตรฐานด้วยเครื่อง LC/MS นอกจากนี้ ยัง
อยู่ระหว่างพัฒนาวิธีการสกัดอาร์เอ็นเอ และการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 

 
(๓) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการคํานวณข้ันสูง (NSTDA Supercomputer Center: 

ThaiSC) เป็นศูนย์บริการด้านการคํานวณประสิทธิภาพสูง เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศท่ีต้องการ
ความรวดเร็วและความแม่นยําสูง ในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดําเนินโครงการวิจัย ๔ โครงการ 
และมีตัวอย่างผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

  ใ ห้ บ ริ ก า รท รั พ ย า ก ร ก า ร คํ า น ว ณร ะ บบ  Thailand’s Advanced Research 
Accelerator (TARA) จํานวน ๖.๖๐ ล้านชั่วโมงคํานวณ (เป้าหมาย ๒๐ ล้านชั่วโมงคํานวณ) และมีโครงการมา
ใช้บริการทรัพยากรการคํานวณ จํานวน ๓๘ โครงการ (เป้าหมาย ๔๐ โครงการ) 

  มีความพร้อมในการให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในการคํานวณ (server availability) ร้อยละ 
๙๘.๖๐ (เป้าหมายร้อยละ ๘๐) และมีการบริหารจัดการการใช้งานทรัพยากรในการดําเนินงาน (utilization) 
ร้อยละ ๔๑.๓๗ (เป้าหมายร้อยละ ๗๐)  

  หารือความร่วมมือด้านพลศาสตร์ของไหลเชิง คํานวณท่ีเน้นการคํานวณด้วย
คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University of Science and Technology: NTUST) เ พ่ือ
แสวงหาความร่วมมือวิจัยและพัฒนา 

  นอกจากนี้ ยังร่วมกับพันธมิตรดําเนินโครงการนําร่อง (Pilot Project) ในการคัดกรอง
ยา ท่ี ใช้ ต้ าน เชื้ อ  COVID-19 ด้วย เทคโนโลยี เค มี เชิ ง คํ านวณ และการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ เ พ่ื อช่ ว ย 
ในการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ปอดของผู้ป่วย COVID-19 

 
 (๔) ศูนย์ระบบไซเบอร์ -กายภาพ (Center for Cyber-Physical System: CPS) เป็น

ศูนย์บริการเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบไซต์เบอร์-กายภาพชั้นนําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ใน
ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดําเนินโครงการวิจัย ๖ โครงการ และมีตัวอย่างผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
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   การให้คําปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เป้าหมาย ๑๕ หน่วยงาน) ให้คําปรึกษา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีพ้ืนฐาน และกระบวนการนําข้อมูลจากโลกกายภาพไปประมวลผล หรือวิเคราะห์ในโลก
ไซเบอร์ (ดิจิทัล) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา จํานวน ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธ ิ
ชัยพัฒนา บริษัทน้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) บริษัทอุตสาหกรรมอะไหล่ (1999) จํากัด บริษัทไทย 
เพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) บริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทพีวัน ออโตเมชั่น จํากัด 
บริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด บริษัทซีพีแรม จํากัด บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  
กลุ่ม Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม และสํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมท้ังให้บริการ Cloud Platform NETPIE สําหรับ
ผู้ใช้งาน IoT (Internet of Things) กว่า ๔๐,๖๗๕ ราย 

  การสร้างองค์ความรู้ (เป้าหมาย ๔ บทความ) จัดทําและปรับปรุงบทความเก่ียวกับ 
Industrial IoT/CPS เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ จํานวน ๔ บทความ ได้แก่ (๑) บทความเรื่องเรียนรู้การออกแบบ
อุปกรณ์ FPGA (Field Programmable Gate Array) สําหรับ IoT (๒) บทความเรื่อง Edge และ Cloud ในยุค
โรงงานอัจฉริยะ (๓) บทความเรื่องการใช้งานการสื่อสารตามมาตรฐาน Modbus และ (๔) บทความเรื่อง 
Learning Factory โรงงานแห่งการเรียนรู้ 

  การพัฒนาบุคลากร (เป้าหมาย ๑๐๐ คน) พัฒนาความสามารถบุคลากร จํานวน ๓๕๘ 
คน ให้มีความเชี่ยวชาญด้าน CPS และ IoT อาทิ ระบบเกษตรแม่นยํา (WiMaRC และ Handy Sense) Edge 
and Cloud Platform (NETPIE) และ Industrial Internet of Things (FPGA) 

  การให้บริการห้องทดสอบ (Testbed) อยู่ระหว่างเตรียมครุภัณฑ์สําหรับให้บริการ
ห้องทดสอบ เพ่ือให้บริการ Testbed Facility ในการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ CPS และ IoT  
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ Automation with IoT ณ อาคาร NECTEC Pilot Plant และระบบระบายความ
ร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cooling) ณ ชั้น ๖ อาคาร NECTEC 

นอกจากนี้ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือ
ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการผลักดันแพลตฟอร์ม Industrial IoT and Data 
Analytics Platform (IDA) ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์ม IoT Big Data อุตสาหกรรมและระบบวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องจักรการผลิตและนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตและอนุรักษ์พลังงาน 

 

(๕) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเ พ่ือการพัฒนาท่ี ย่ัง ยืน (Technology and 
Informatics Institute for Sustainability: TIIS)  จัดทําข้อมูลและการประเมินวัฏจักรชีวิต เพ่ือสนับสนุน
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การเติบโตอย่างยั่งยืน และการแข่งขันในระดับสากล ณ สิ้นไตรมาส 
ท่ี ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดําเนินโครงการวิจัย ๒๖ โครงการ โดยมีตัวอย่างผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
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  การพัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล
ดัชนีวัฏจักรชีวิต (National Life Cycle Index: National LCI) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดย
ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอย่างเหมาะสม โดยผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับประเภทของฐานข้อมูล 
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วน โดยมีค่าเฉลี่ยจํานวนวันท่ีให้บริการ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๒๕ วัน ด้วยการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูล National LCI เพ่ือเข้าสู่ระดับสากล (จํานวนข้อมูลท่ีไปถึง
ระดับ ๑๐) และพัฒนามิติการจัดทําฐานข้อมูล National LCI ให้ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
การพัฒนาระเบียบวิธีการประเมินผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) รวบรวม
ฐานข้อมูล PM 2.5 และนําข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธีการประเมินและตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมสําหรับ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมในบริบทของประเทศไทย” ต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  การส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ผ่านการดําเนินโครงการ
รับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย ให้คําปรึกษา และฝึกอบรม (เป้าหมาย ๔ หน่วยงาน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินโครงการ
รับจ้างวิจัยให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) โดยใช้เทคนิคการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco efficiency) 

  การบูรณาการเพ่ือเพ่ิมความตระหนักและการประยุกต์ใช้ นําคู่มือการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับผู้ปฏิบัติ) ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของ สคร. นอกจากนี้ อยู่ระหว่าง
พัฒนาคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับผู้ประเมิน) โดยอยู่ในช่วงการ
วางกรอบเนื้อหาของคู่มือฯ 

 

๓.๓.๓ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI)  

สวทช. ดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ จํานวน 
๒๒,๓๔๙ รายการ โดยมีส่วนท่ีบริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐานสากล จํานวน ๒,๙๔๖ 
รายการซ่ึงเป็นการบริการแก่หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนกว่า ๒,๘๖๐ หน่วยงาน นอกจากนี้ยังร่วมดําเนิน
โครงการกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน จํานวน ๑๑ โครงการ ผ่านหน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบของ 
สวทช. โดยให้บริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานวิจัยและสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ มีตัวอย่างบริการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้
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(๑) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) 
ดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องมือแพทย์ ในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํามาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์
ไฟฟ้า เช่น สายชาร์จแบตเตอรี่ และสถานีประจุไฟฟ้า ฯลฯ พร้อม
ท้ังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบต่าง ๆ ได้แก่ บริการทดสอบ
แบตเตอรี่ลิเธียมและยานยนต์ไฟฟ้า บริการทดสอบด้านชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์การบิน บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ บริการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ และบริการทดสอบระบบราง ซ่ึงในส่วนของบริการทดสอบด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การบิน และ
บ ริ ก า ร ท ด ส อ บ เ ค รื่ อ ง มื อ แ พ ท ย์ ด้ า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ข อ ก า ร รั บ ร อ ง 

ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ส่วนบริการอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และ Internet of Things (IoT) และ
บริการทดสอบระบบราง ท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขยายขีดความสามารถของรายการการ
ให้บริการวิ เคราะห์ทดสอบ อีกท้ัง ยังพัฒนาวิธีทดสอบใน
ขอบข่ายใหม่ ได้แก่ การบริการวิเคราะห์ทดสอบหุ่นยนต์ และการ
บริการวิเคราะห์ทดสอบด้าน IoT เพ่ิมเติม 

นอกจากนี้ PTEC ได้ดําเนินโครงการการวัดระดับ
ความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีแพร่จากสถานีวิทยุชุมชน และ
สถานีส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) สนับสนุนงบประมาณให้ PTEC ในการสํารวจสถานีวิทยุ
ชุมชน และสถานี โทรทัศน์ ดิจิ ทัล เ พ่ือวัดความแรงของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ จํานวน ๑๐๐ สถานีท่ัวประเทศ โดยใช้

แนวทางมาตรฐานการตรวจวัดระดับความแรงของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า จากสถานีฐานโทรคมนาคมฯตามวัตถุประสงค์ของ กสทช. ท่ี
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล อาทิ International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) และ กทช.มท. 
๕๐๐๑-๒๕๕๐ ท้ังนี้  PTEC เป็นห้องปฏิ บั ติการทดสอบด้าน
ผลกระทบของสุขภาพมนุษย์ต่อการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
สถานีวิทยุ  สถานี โทรทัศน์  รองรับกระบวนการตรวจสอบ 

สถานีต่าง ๆ ภายหลังการอนุญาตให้ดําเนินการออกอากาศ (post installation severance) ตามโครงสร้างด้าน
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การตรวจสอบและรับรองผู้ ให้บริการสากล โดยได้รับการรับรองห้องปฏิบั ติการทดสอบตามระบบ  
ISO/IEC 17025 และเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบหรือพิสูจน์ทราบ เพ่ือรองรับนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ประเทศไทย ตามข้อบังคับของ กสทช. เพียงรายเดียวในประเทศไทย 

(๒) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ให้บริการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในเวทีสากล CTEC 
ได้รับการแต่งต้ังจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เป็นหน่วยทดสอบก๊อกน้ําสําหรับ
เครื่องสุขภัณฑ์ และฝักบัวอาบน้ํา เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการทดสอบด้านเซรามิก CTEC มีความ
เข้มแข็งและเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร วัสดุ
ก่อสร้าง กระเบ้ือง สุขภัณฑ์ก๊อกน้ํา ฝักบัว แก้ว กระจก ในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างผล
การดําเนินงานท่ีสําคัญ ได้แก่ การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่กลุ่มลูกค้าผู้จําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและ
ของตกแต่งบ้านรายใหญ่ของประเทศไทย เช่น โฮมโปร ไทวัสดุ บุญถาวร แกรนด์โฮมมาร์ท และดูโฮม ซ่ึงได้มาใช้
บริการทดสอบกระเบ้ือง สุขภัณฑ์เซรามิก ก๊อกน้ํา และฝักบัวอาบน้ําอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีบริษัทผู้ผลิต
ในประเทศ ผู้นําเข้ากระเบ้ืองรายใหญ่ และรายเล็กอ่ืนๆ มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยมีความถ่ี
เฉลี่ย ๘ ครั้ง/บริษัท ก่อให้เกิดรายได้กว่า ๙ ล้านบาท 

 

 

(๓) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เป็นห้องปฏิบัติการท่ีมีคุณภาพตรงตามหลัก

มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก สวทช. 

แบบ one stop service ด้วยนโยบายท่ีพร้อมให้บริการตลอด ๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือส่งมอบบริการและผลงานท่ี

มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วด้วยเครื่องมือท่ีได้มาตรฐานและทันสมัย โดยมีตัวอย่างเครื่องมือใหม่ ๆ ท่ีให้บริการ

วิเคราะห์ทดสอบ ได้แก่ เครื่อง Electron Probe Microscope Analyzer (EPMA) สําหรับวิเคราะห์ทดสอบ

ลักษณะและคุณสมบัติทางพ้ืนผิวของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน ต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีมีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือลดการส่งไปวิเคราะห์ทดสอบ 
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ในต่างประเทศ เครื่อง EPMA สามารถถ่ายภาพพ้ืนผิวของวัสดุท่ีขรุขระเพ่ือบอกความแตกต่าง และวิเคราะห์หา

ธาตุท่ีอยู่บนพ้ืนผิวได้ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์ฟิล์มเคลือบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

อาหาร การวิเคราะห์สารเคลือบปรับปรุงพ้ืนผิวภาชนะบรรจุอาหาร และการวิเคราะห์การกระจายตัวของ

ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร ท้ังนี้ เพ่ือดูการกระจายตัวของธาตุบนพ้ืนผิวของวัสดุ โดยจะให้ความละเอียดท่ี

ดีกว่าเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) ท่ัวไป เครื่อง EPMA มีความต้องการใช้งานอย่างมากใน

โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร โรงงานอุตสาหกรรม

ด้านเคลือบฟิล์มบาง โรงงานกลุ่มผลิตเหล็ก โรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์ โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และ

ชิ้นส่วนยานยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ดังนั้น การมีเครื่อง EPMA จะช่วยเสริม

ความแข็งแรงในการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีของตนเองในประเทศ 

 

 
 

 

(๔) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ให้บริการพัฒนาต้นแบบ 

เครื่องจักร และซอฟต์แวร์ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศ โดยมีตัวอย่างผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 โรงเรือนเพาะปลูกพร้อมระบบอัจฉริยะ DECC พัฒนาต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะให้มีความ

แข็งแรงและเหมาะสมต่อกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดพ้ืนท่ีและ 

ผังโรงเรือน รวมถึงรายละเอียดของวัสดุท่ีใช้ ออกแบบระบบกล้องถ่ายภาพ ๒ มิติ และ ๓ มิติ ดําเนินการทดสอบ

เซนเซอร์สําหรับการใช้งาน วางผังระบบน้ําสําหรับโรงเรือนและระบบบําบัดน้ํา รวมท้ังเตรียมฟิล์มคลุมโรงเรือน 

(ผลงานวิจัยและพัฒนาของ MTEC ) สําหรับใช้ในการทดสอบ นอกจากนี้ ยังพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับการปลูกพืช

Electron Probe Microscope 

Analyzer (EPMA) 
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ภายในโรงเรือน โดยออกแบบโปรแกรมเพ่ือใช้งานกับระบบต่าง ๆ ในโรงเรือน รวมท้ังสํารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปลูกพืชแต่ละชนิด พร้อมท้ังข้อมูลผู้ผลิตและแหล่งผลิต 

 

 
 

 

 รถเข็นรักษ์โลกเพ่ือสตรีทฟู้ด DECC ปฏิวัติวงการสตรีทฟู้ดพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม

รถเข็นรักษ์โลกเชิงพาณิชย์ จํานวน ๓ โมเดล ได้แก่ โมเดลท่ี ๑ รถเข็นน้ําหนักเบาพร้อมระบบน้ําดี ถังดักไขมัน

และซิงค์น้ํา ราคาประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โมเดลท่ี ๒ รถเข็นน้ําหนักเบาพร้อมระบบน้ําดี ถังบําบัดและซิงค์น้ํา 

ระบบดูดควัน ราคาประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท และโมเดลท่ี ๓ รถเข็นน้ําหนักเบาพร้อมระบบน้ําดี ถังบําบัดและ

ซิงค์น้ํา ระบบดูดควันและบําบัดควันหัวเตาแก๊ส ๒ หัว ราคาประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท โดยดําเนินการจัดสร้าง

แล้วเสร็จ จํานวน ๒ คัน ในโมเดลท่ี ๑ และ ๓ ซ่ึงได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพ่ือ

สตรีทฟู้ด เพ่ิมรายได้พ่อค้า-แม่ค้า” เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร 

โดยมีผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดให้ความสนใจลงทะเบียนสั่งจองรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกกว่า ๕๐ ราย สําหรับ

รถเข็นรักษ์โลกนี้จะช่วยยกระดับสตรีทฟู้ดไทย ให้ได้มาตรฐานท้ังด้านคุณภาพและความปลอดภัย 
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 ระบบบริหารจัดการพลังงานด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ 

(AI) DECC ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานสําหรับติดต้ังกับเครื่อง street food mobile จํานวน ๑๐๐ 

ชุด พร้อมท้ังทดสอบต้นแบบระบบวัดและแสดงผลค่าพลังงานไฟฟ้า และออกแบบลักษณะข้อมูล การสื่อสาร 

และการส่งข้อมูลเข้าระบบคลาวด์ท่ีได้มาตรฐาน 

 

๓.๔ ผลการดําเนินงานกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) 

กลุ่มบริหาร RDI เป็นกลุ่มสนับสนุนและบริหารงานวิจัยขนาดใหญ่ เพ่ือตอบโจทย์และแก้ปัญหาท่ี
สําคัญของประเทศ (National Agenda) อย่างตรงจุด โดยดําเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก คือ การบริหารจัดการ
งานวิจัยเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ การ
บริหารการวิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการ
ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย  ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร RDI มี
ตัวอย่างการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านกลไกการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมท่ีมาจากความต้องการใช้งาน
ของภาครัฐ โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ สวทช. ได้ดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ดังนี้ 

 ดําเนินการจัดทําเอกสาร/แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานภายใต้การพัฒนานวัตกรรม

ตามความต้องการของภาครัฐ ประกอบด้วย แนวทางการดําเนินงาน เรื่อง “การพิจารณาคัดเลือกโครงการ” 

และ “การข้ึนทะเบียนหน่วยงานท่ีรับทําโครงการ” ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง “การติดตามและประเมินผล” 
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แบบฟอร์มต่าง ๆ รวมท้ังแนวทางการต้ังกรอบงบประมาณหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพ่ือใช้หารือกับสํานัก

งบประมาณต่อไป 

 ได้ให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานท่ีมีความต้องการใช้กลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการ

ภาครัฐ ได้แก่ กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ท่ีต้องการ

พัฒนาลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพ่ือแก้ปัญหามลภาวะ โดย กลุ่มบริหาร RDI ของ สวทช. ได้ให้คําปรึกษาและร่วม

กําหนดแผนการพิจารณาโครงการและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการบนเว็บไซต์ของ 

สวทช. ไปเม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และปิดรับข้อเสนอโครงการ เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา 

ท้ังนี้ หน่วยงานรับทําโครงการได้ส่งข้อเสนอโครงการ ท้ังสิ้น ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการ “การออกแบบ

ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดพอลิเมอร์ เพ่ือแก้ปัญหาจากมลภาวะ” และ โครงการ “การพัฒนาผิวเคลือบลูกถ้วย

ฉนวนไฟฟ้าชนิดพอร์ซเลนท่ีมีคุณสมบัติทําความสะอาดตัวเอง” โดย กมอ./กฟภ. ได้ส่งหนังสือแจ้งขอความ

อนุเคราะห์ให้ สวทช. รับเป็นผู้บริหารโครงการ  

 

 

 

 

 

 ได้ผู้รับดําเนินการวิจัยในโครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยสําหรับ

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงเป็นโจทย์วิจัยของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการบนเว็บไซต์ท้ังของ สปสช. และ สวทช. 

เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และประกาศผลการคัดเลือก เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยหน่วยงานท่ี

ได้รับคัดเลือกดําเนินโครงการ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ภายใต้

โครงการ เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยสําหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร”  
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 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้
เกิดการพัฒนานวัตกรรม ลดปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ รวมท้ัง ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สําหรับใช้
ผลักดันพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันต่อไป โดยได้นําเสนอรายละเอียดโครงการนวัตกรรมตามความต้องการของ
ภาครัฐ ให้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นนทบุรี เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม นนทบุรี ซ่ึงผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่อยู่ในส่วนงานหน่วยงานวิจัย หน่วยเหล่าสายวิทยาการ 
ศูนย์ไซเบอร์จากเหล่าทัพต่าง ๆ และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมีแผนหารือกับกองนโยบาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักนโยบายวิทยาศาสตร์และป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลาโหม (กนว.สนป.วท.กห.) เก่ียวกับโจทย์วิจัย/เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีกองทัพต้องการอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ และหน่วยงานรับทําโครงการ โดย
ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์และประกาศกระทรวงฯ จํานวน ๓ เรื่อง ไปยังหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา 
จํานวน ๖๗ หน่วยงาน โดยทําให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยยื่นขอรับข้ึนทะเบียนหน่วยงานรับทําโครงการ
ผ่านเว็บไซต์ (https://www.nstda.or.th/gd/) จํานวน ๑๓ หน่วยงาน ซ่ึงปัจจุบันได้ประกาศรายชื่อหน่วยงาน
รับทําโครงการบนเว็บไซต์แล้ว ได้แก่ สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายชื่อหน่วยงาน
ย่อยภายใต้สถาบันการศึกษา/หน่วยวิจัยท่ีได้รับการประกาศแล้วท้ังสิ้น ๑๔๒ หน่วยงาน 
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๓.๔.๒ การวิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ  

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศผู้นํา
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐาน และบุคลากร รวมท้ัง
ความร่วมมือวิจัยท้ังภาครัฐและเอกชน โดยการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนันสนุนการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีก่อให้ เ กิดเครือข่ายความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม บริ ษัทขนาดใหญ่ และบริ ษัท 
ข้ามชาติ ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น (deep tech) ท่ีจะขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้  ส่วนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนันสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยให้สําเร็จและผลักดันการ
นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ท้ังเชิงเศรษฐกิจและสังคม สามารถลดการนําเข้าทางเทคโนโลยีในระยะยาว  
นําไปสู่การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี รวมถึงเป็นการเพ่ิมความม่ันคงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป โดยไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สวทช. มีผลการดําเนินงานซ่ึงเป็นความร่วมมือวิจัย
ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยสรุป ดังนี้  

การร่วมมือวิจัยกับภาครัฐ มีการจัดระบบบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา โดยจัดกระบวนการ
พิจารณา ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยตามแนวทางและระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO  มี
การศึกษาสถานภาพ และแนวทางการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนภารกิจการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยอยู่ระหว่างจัดทําข้อเสนอแนะแนวทางในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ท่ีเก่ียวข้องกับระบบการผลิต
อัตโนมัติข้ันสูง เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ และแนวทาง/ข้ันตอนการเตรียมความพร้อม
ของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับระบบการผลิตอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีในข้ันท่ีสูงข้ึน หรือการเป็น
อุตสาหกรรม ๔.๐ ในอนาคต รวมท้ัง เกิดการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จํานวน 
๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายใต้แผนงานวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านกิจการพลั งงานต่อยานยนต์ไฟฟ้า สํ าหรับ ต้ังกรอบวิจัย ในการดํา เนินงานร่ วมกันต่อไป (๒)  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เพ่ือยกระดับธุรกิจก่อสร้างท่ีจําเป็นต้องส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยอยู่
ระหว่างจัดทําข้อเสนอโครงการร่วมกัน เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจาก กลุ่ม BCG เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ต่อไป และ (๓) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) และ สวทช. โดยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยี 
สิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นระบบดิจิทัล โดย สวทช. มีบทบาทใน
การพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินดิจิทัล โดยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนการให้บริการแจ้งเหตุ รวมท้ัง
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล (Emergency Telemedical Direction) บนรถฉุกเฉินระดับสูง สําหรับ 
กู้ชีพในภาวะวิกฤต ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลจากอุปกรณ์หลายชนิด ทําให้แพทย์สามารถเรียกดูข้อมูลท่ี
จําเป็นในการประเมินอาการของผู้ป่วยขณะนําส่งโรงพยาบาลได้แบบทันต่อเวลา (real time) โดยอยู่ระหว่าง
การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันของท้ังสี่หน่วยงานต่อไป 
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นอกจากนี้ ได้ผลักดันการนําผลงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐไปใช้ประโยชน์ จํานวน ๑ เรื่อง ได้แก่ 
เว็บไซด์จําลองโมเดลรูปร่างสามมิติสําหรับใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีหลังคลอด โดยนําไปใช้ในคณะ 
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การร่วมมือวิจัยกับภาคเอกชน มีการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชน 

จํานวน ๒ บริษัท ได้แก่ (๑) กลุ่มบริษัทมิตรผล เพ่ือนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

(IOT) การสํารวจระยะไกลผ่านดาวเทียม และข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบเจาะจงพ้ืนท่ี ช่วยเพ่ิมผลผลิตไร่อ้อย ซ่ึง

เป็นการสร้างเกษตรกรรมยุคใหม่ท่ีขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยนําร่องพัฒนาแดชบอร์ดอัจฉริยะและแอปพลิเคชัน

บนมือถือ เพ่ือช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับสุขภาพของอ้อย ความชื้นของดิน ความเสี่ยงท่ีจะถูก

โจมตีจากโรคและศัตรูพืช การคาดการณ์ผลผลิต และดัชนีค่าคุณภาพความหวานของอ้อย ประกอบด้วย ต้นแบบ

โมเดลประเมินสุขภาพพืช (ความเครียด น้ํา และอาหาร) ต้นแบบโมเดลการจัดการความเสี่ยงของโรคท่ีเกิดจาก

แมลงศัตรูพืช (โรคใบขาวและหนอนกอ) และต้นแบบโมเดลคาดการณ์ผลผลิตและประเมินคุณภาพความหวาน

ของอ้อย และ (๒) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือเอสซีจี โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาความร่วมมือ

ในด้านต่าง ๆ เช่น พลังงานทดแทน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ 

รวมถึงรูปแบบในการบริหารจัดการความร่วมมือดังกล่าว นอกจากนี้ สวทช. ได้ผลักดันการนําผลงานวิจัยภายใต้

ความร่วมมือกับภาคเอกชนไปใช้ประโยชน์ จํานวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) ระบบติดตามสถานะกระบวนการผลิต

แบบเรียลไทม์ สําหรับนําไปใช้ในโรงงาน บริษัทสยามไวร์ จํากัด (๒) ระบบควบคุมเครนเหนือศรีษะอัตโนมัติ 

สําหรับนําไปใช้ในบริษัทสยามคิโต้ จํากัด (๓) ระบบหุ่นยนต์บินสําหรับตรวจแผงผลิตโซลาร์เซลล์ ในโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ สําหรับใช้ในห้างหุ้นส่วนจํากัด หางดงวิศวกรรม เพ่ือนําไปใช้ในการให้บริการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ 

ท่ีเป็นลูกค้าของบริษัท (๔) ระบบอัตโนมัติสําหรับเพาะเลี้ยงปลากะพงในระบบปิดสําหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงปลา

ของ บริษัทคุณาไทย จํากัด และ (๕) แพ็คแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จสําหรับใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ สําหรับผลิต

และการขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ออสก้า โฮลด้ิง จํากัด 

๓.๔.๓ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ 

สวทช. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดบริการและอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นนําข้ึนในประเทศ
ไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของคนไทย ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีต่างประเทศ สามารถส่งออกไปจําหน่าย
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ เ พ่ิ ม มู ล ค่ า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ เ ท ศ  ซ่ึ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป้ า ห ม า ย  ไ ด้ แ ก่   
เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติสําหรับชิ้นเนื้อ (MiniiScan) ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่อง MiniiScan 
รุ่นท่ี ๒  ซ่ึงประกอบด้วยส่วนซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ท่ีสามารถกําหนดขนาดของเครื่อง ตําแหน่งการวาง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ระยะจากเอกซเรย์ถึงฉากรับรังสี และขนาดของค่าขอบเขตการมองเห็น (Field of View) ของ
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ภาพตามขนาดชิ้นเนื้อ และใช้ชุดเอ็กซเรย์แบบไมโครโฟกัส (Micro Focus) โดยทดสอบท่ีอัตรากําลังขยายแบบ
ต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานท่ีใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า 

เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างความม่ันคง

ทางด้านพลังงานของประเทศ รวมถึงศึกษานโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีการดําเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ (๑) ได้

แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในร้านสะดวกซ้ือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินมาตรการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานโดยผู้ให้บริการไฟฟ้า (EERS) และอยู่ระหว่างเตรียมการทดสอบมาตรการประหยัดพลังงานในร้าน

สะดวกซ้ืออย่างน้อย ๕ แห่ง ร่วมกับภาคเอกชน (๒) อยู่ระหว่างพัฒนาต้นแบบการลดการสูญเสียในโรงน้ําแข็ง 

โดยได้ออกแบบแผนการไหลของระบบการให้ความเย็นแก่น้ําป้อนก่อนเข้าเครื่องผลิตน้ําแข็ง แผนการไหลร่วมกับ

อุปกรณ์ (Piping and Instrument Diagram; P&ID) การจําลองระบบทางคณิตศาสตร์ และสร้างระบบ 

การให้ความเย็นแก่น้ําป้อน และ (๓) ได้ต้นแบบป๊ัมพญานาคประสิทธิภาพสูงระดับภาคสนาม โดยเป็นต้นแบบ

ป๊ัมพญานาคใบพัดขนาด ๘ นิ้ว กลีบใบเรียงกระแสน้ําและท่อทางด้านดูดสําหรับท่อสูบน้ําขนาด ๘ นิ้ว โดยได้

ปรับปรุงสมรรถนะชุดใบจักรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน จากผลการทดสอบ พบว่า มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

๕๖ ท่ีความเร็วรอบ ๑,๔๐๐ รอบต่อนาที 

๓.๔.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สวทช. มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในกลุ่มประเทศเป้าหมาย ๕ ประเทศ และ 
๑ กลุ่มประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญ่ีปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
สหราชอาณาจักร และกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างกลไกเพ่ือคัดเลือกสาขายุทธศาสตร์และหัวข้อการวิจัยในการ
ร่วมวิจัยกับพันธมิตรต่างประเทศ สร้างกลไกเพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัย สวทช. เขียนข้อเสนอโครงการ ส่งขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ อันเป็นการยกระดับงานวิจัยของ สวทช. สู่ระดับสากล รวมท้ังดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ
เพ่ือรักษาฐานความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตรเดิม และเพ่ิมกลุ่มพันธมิตรใหม่ท่ีอาจเป็นประเทศยุทธศาสตร์ใน
อนาคต ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใน 
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สวทช. กับเครือข่ายต่างประเทศ จํานวน ๑๕ คน ส่งเสริมให้เกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลงในการทําวิจัย จํานวน ๙ รายการ นอกจากนี้ เกิดโครงการ
ร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ จํานวน ๑๐ รายการ และโปรแกรมร่วมวิจัย (Joint Funding Program) จํานวน ๑ 
รายการ โดยมีตัวอย่างกิจกรรมท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป เป็นเจ้าภาพหารือโต๊ะกลมร่วมกับ รมว.อว.ของไทย และผู้บริหาร 
สวทช. ในการสร้างและขยายความร่วมมือในเศรษฐกิจแนวใหม่ BCG ดร.เปียร์ก้า ตาปีโอลา 
(Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย พร้อมเอกอัครราชทูตกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป และคณะผู้แทนทางการค้าจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เป็นเจ้าภาพ
จัดการหารือโต๊ะกลมเพ่ือเปิดโอกาสในการสร้างและขยายความร่วมมือร่วมกับกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง BCG Model : การพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ มิติ 
คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสี
เขียว (Green Economy) สําหรับประเทศไทย นําโดยผู้แทนฝ่ายไทยคือ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิ จั ยและนวัตกรรม พร้อมด้วย 
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อํานวยการ สวทช. และผู้บริหารจาก สวทช. โดยการหารือในครั้งนี้ เป็นการ
สร้างโอกาสท่ีดีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น วิสัยทัศน์และแผนงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับ BCG 
Model รวมท้ังการหารือในการสร้างความร่วมมือแบบได้รับประโยชน์ร่วมกัน (win-win) ระหว่าง
ประเทศไทย และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน  นโยบาย BCG Model ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
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 สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Taiwan Economy and Cultural Office (TECO) 

และ Thai-Taiwanese Business Association เย่ียมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในการศึกษา 

ดูงานและเจรจาความร่วมมือร่วมในอนาคต คณะผู้ประกอบการจากสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน จํานวน ๒๙ 

คน พร้อมคณะผู้บริหารจาก สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย (TECO) นําโดย  

ดร.เฉิน-หยวน ทัง (Chen-Yuan Tung) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  ศูนย์นาโนเทคโนโลยี

แห่งชาติ (NANOTEC) บริษัท Biotalk จํากัด และ สํานักงาน NARLabs ประจํากรุงเทพมหานคร จากการ

ประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร สวทช. นําโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อํานวยการ สวทช. และคณะ

ผู้บริหารจากสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย (TECO) นั้น ได้เสนอแนวทางความ

ร่วมมือเก่ียวกับ BCG นโยบายปัญญาประดิษฐ์ การบริการวิเคราะห์ทดสอบ และการใช้งานเครื่องมือ หรือ  

สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ร่วมกัน (Sharing) ท่ี สวทช. สามารถให้ความช่วยเหลือได้ โดยเน้นด้านการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ท้ังการเสริมสร้างทักษะเดิม (Upskill) และการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) การจัดสัมมนาแบ่งปัน

ข้อมูล การบริการให้คําปรึกษาแก่ SME เป็นต้น นอกจากนี้ ทางคณะผู้ประกอบการให้ความสนใจดําเนินการใน

พ้ืนท่ีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ EECi อีกด้วย 

 

๓.๔.๕ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 

สวทช. ส่งเสริมให้การดําเนินการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีมาตรฐาน 

ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ สวทช. จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และส่งเสริมจริยธรรมการ

วิจัย โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๕.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัย จัดทําแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัย และ

แผนการดําเนินงานตามแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัยท่ีสําคัญ ประกอบด้วย (๑) แนวทางปฏิบัติในการ

บริหารจัดการข้อมูล (Data Management) (๒) แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัย และหน่วยงานรับคําปรึกษา 
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(Authorship/Contributorship) (๓) แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันของผลประโยชน์ 

(Conflict of Interest) (๔) การส่งเสริมการข้ึนทะเบียนและขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากการวิจัย 

(Regulation Requirements) (๕) ความปลอดภัย (Safety) และ (๖) กระบวนการตรวจสอบความสามารถใน

การทําซํ้าของผลงานวิจัย (Research Reproducibility) รวมท้ังสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านคุณภาพ

และจริยธรรมการวิจัย โดยในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เพ่ือให้มีหลักฐาน

การบันทึกข้อมูลงานวิจัยท่ีเชื่อถือได้ และข้อมูลวิจัยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ โดยปรับปรุง

แบบฟอร์มการวางแผนจัดการข้อมูล (Data Management Plan (DMP) Template) สําหรับโครงการวิจัย

ข้อมูลขนาดใหญ่ เปิดใช้งานระบบเบิกสมุดบันทึกงานวิจัย (Lab Notebook Approval System) รวมท้ังศึกษา

แนวทางการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Lab Notebook) เพ่ือทดสอบ

การใช้งานระบบดังกล่าวต่อไป 

 แนวทางการมี ช่ือในผลงานวิจัย และหน่วยงานรับคําปรึกษา (Authorship/ 

Contributorship)  เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์มีชื่อในผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับจริยธรรม 

การวิจัย เพ่ือความน่าเชื่อถือ และการยอมรับในผลงานทางวิชาการ อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการป้องกันข้อพิพาท

ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยจัดทํารายงานข้อแนะนําทางด้านคุณภาพและจริยธรรมของทรัพย์สินทางปัญญา 

ดําเนินงานภายใต้ศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (PAC) เพ่ือให้คําปรึกษา ตรวจแก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

บทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ การเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนต่างประเทศ และดําเนิน

กิจกรรมส่งเสริมการเขียนบทความ/นําเสนอผลงานทางวิชาการ และอยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสารเผยแพร่ความรู้

เรื่อง “การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ”  

 แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of 

Interest) เพ่ือไม่ให้เกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมหรือองค์กร ท่ีอาจ

ส่งผลต่อวัตถุประสงค์การดําเนินงานวิจัย โดยจัดทําข้อเสนอกระบวนการเปิดเผยและตรวจสอบผลประโยชน์ 

ทับซ้อนทางการวิจัย ของ สวทช. ในข้ันตอนพิจารณาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย จัดทําคําแนะนําด้านผลประโยชน์

ทับซ้อนทางการวิจัย รวมท้ัง จัดทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางการวิจัย 

 การส่งเสริมการ ข้ึนทะเบียน หรือ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากการวิจัย 

(Regulation Requirements) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากการวิจัย การพัฒนา

กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมการรับรองผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความม่ันใจในคุณภาพ

ผลงานวิจัย สวทช. จึงมีช่องทางประสานงานและสร้างความร่วมมือ ให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้วิจัย  
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และ ผู้ควบคุมกฎ (Regulator) โดยศึกษาแนวทางการข้ึนทะเบียนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง รวมท้ังจัดการ

ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ ซ่ึงได้ประชุมหารือเพ่ือขอรับคําปรึกษาจาก สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื่องแนวทางการออกแบบวิจัยโครงการด้านเวชสําอาง  

 ความปลอดภัย (Safety) โดยจัดทํารายงานสถานะคุณภาพด้านความปลอดภัยทางเคมี 

และรังสี ของ พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือส่งเสริมการทํางานให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด

ไว้ รวมท้ังสุขภาพท่ีดีของผู้ปฏิบัติงาน  

 กระบวนการตรวจสอบความสามารถในการทําซํ้าของผลงานวิจัย (Research 

Reproducibility) ซ่ึงผลงานวิจัยควรมีกระบวนการทบทวนความสามารถในการทําซํ้าตามรายการท่ีระบุใน 

สิ่งส่งมอบผลงานวิจัย (Verification) และมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้งานได้ในสภาพการทํางานจริง (Validation) 

ตามท่ีผู้ใช้คาดหวังก่อนข้ันตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อีกท้ังเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับ รวมถึงการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยอยู่ระหว่างดําเนินการเพ่ือส่งเสริมการนํา TRL (Technology Readiness 

Level) ไปใช้ประเมินผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Verification ผลงานวิจัย และ

ระบบ Validation ผลงานวิจัยก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์และสู่ชุมชน  

๓.๔.๕.๒ ด้านการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ดําเนินการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย เพ่ือรักษา

ระดับมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย โดยทําให้เกิดความเชื่อม่ันว่า การดําเนินงานวิจัย

เป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการทํางานวิจัยท่ีโปร่งใส เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน โดยดําเนินการใน ๔ 

ด้าน ได้แก่ (๑) จริยธรรมทางการวิจัย (๒) จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (๓) จริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ และ (๔) จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีตัวอย่าง

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 พัฒนาจริยธรรมทางการวิจัย  ได้จัดทําระเบียบสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยและการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย พ.ศ.๒๕๖๓ ข้ึน โดย 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สวทช. และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมี 

ผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เนื้อหาว่าด้วย ข้อบังคับ ระเบียบ การกําหนด 

ความรับผิดเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยเป็นการเฉพาะ การประพฤติมิชอบทางการวิจัย เช่น การคัดลอกข้อมูลการ

วิจัย (Plagiarism) การคัดลอกข้อมูลการวิจัยของตนเอง (Self-plagiarism) การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย 

(Falsification) และ การแต่งข้อมูลการวิจัยข้ึนเอง (Fabrication) เป็นต้น 
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 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดทําแนวปฏิบัติการ

พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ

คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึง

เป็นภาพรวมของข้ันตอนท้ังหมด โดยอ้างอิงแนวทางของซีออมส์ ฉบับ พ.ศ. 

๒๕๕๙ (CIOMS’ Guidelines 2016) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงผู้วิจัยสามารถยึดเป็นแนวปฏิบัติในการยื่นขอรับ

การพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ สวทช. และนําไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม เพ่ือสร้าง

ความม่ันใจว่าเม่ือโครงการวิจัยได้รับอนุมัติให้ทําการศึกษาวิจัยแล้ว ผู้วิจัย

จะมีการดําเนินการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 ความปลอดภัยทางชีวภาพ จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ของสวทช. 

เพ่ือให้งานวิจัยด้านชีวภาพท่ีเก่ียวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และงานท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

สมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตท่ีมีการดัดแปลงพันธุกรรม มีมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล และเพ่ือ

ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รวมท้ัง อยู่ระหว่างสํารวจข้อมูลและศึกษาสถานภาพปัจจุบัน ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันของ

การวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ของ สวทช. และ

หน่วยงานในพ้ืนท่ีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

 การสร้างความตระหนักด้านจริยธรรมการวิจัย ให้แก่นักวิจัย เนื่องจากการประพฤติ 

มิชอบทางการวิจัย ส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่เจตนา ดังนั้น นักวิจัยต้องมีการติดตาม

ความรู้อย่างเหมาะสม โดยได้เผยแพร่ E-Learning หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัย ๐๑” ท้ังใน สวทช. และ

เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) โดยสรุปเนื้อหาท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมมิชอบ

ทางการวิจัย (Research misconduct) รวมท้ัง จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก โดยการจัดอบรม “จริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” จัดประชุมโต๊ะกลม และงานเสวนาท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม

จริยธรรมการวิจัย 
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๓.๕ ผลการดําเนินงานกลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแรงอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งท่ี

สําคัญ โดยเน้นการสร้างความสามารถให้แก่ อุตสาหกรรม, SMEs, Startup และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรม

เป้าหมาย (S-curve) เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (หรือ BCG Economy) โดย

การนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมศักยภาพในการผลิต

สินค้าและบริการ กระบวนการผลิตและการจัดการ เพ่ิมมูลค่าผลิตผล สร้างกลไกระบบนิเวศนวัตกรรม 

(Innovation Ecosystem) ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise) ข้ึน 

เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากร สวทช. สู่การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

สวทช. ซ่ึงเป็นหน่วยงานวิจัยภาครัฐ และมีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเกิดจากท้ังนักวิจัยของ 
สวทช. และนักวิจัยเครือข่ายภายใต้ทุนท่ี สวทช. กํากับ จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมและสร้างให้เกิด
ธุรกิจสตาร์ทอัพท่ีมีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานซ่ึงเกิดจากการวิจัยและพัฒนาข้ึนภายใน สวทช. ดังนั้น สวทช. จึงได้
พัฒนากลไกการ spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) ข้ึน เพ่ือเป็นอีกหนึ่ง
กลไกในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัวและเป็นแรงจูงใจให้
เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างธุรกิจ ผ่านการลงทุนใน NSTDA Startup ท่ีมีพนักงาน สวทช. ไปเป็น
ผู้ดําเนินการร่วมกับพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) จากภาคเอกชน และ/หรือ มี สวทช. ไปมีส่วนร่วมใน
ฐานะพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) เพ่ือทําหน้าท่ีช่วยผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีนั้นให้ประสบความสําเร็จได้ 

โดยในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการในการ Spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจ
สตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) และอนุมัติให้ผู้อํานวยการ สวทช. มีอํานาจอนุมัติการร่วมลงทุนใน NSTDA Startup 
ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาทต่อโครงการ รวมไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อปี  

สวทช. มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิจัยและผลงานวิจัย ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ก่อนการคัดเลือก
เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย (๑) การจัดต้ังโครงการ Researcher Spin-off Acceleration Program เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีความพร้อมและมีผลงานวิจัยในระดับเทคโนโลยีท่ีออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยให้ความรู้ในการ 
วางแผนการทําธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดําเนินงาน ตลอดจนการนําเสนอผลงานให้แก่ผู้ร่วมทุน (๒) การจัดกิจกรรม
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างบุคลากรวิจัยท่ีสนใจกับผู้เชี่ยวชาญ
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (๓) การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรนักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่  
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 (๔) การให้คําปรึกษา Mentoring และ Coaching (๕) การสร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการสร้างธุรกิจ
เทคโนโลยี  ผ่านกิจกรรม Pitching/ออกบูธแสดงผลงานในงานต่าง ๆ อาทิ NSTDA Connect, NSTDA  
Investors’ Day และ Thailand Tech Show  

โดยต้ังแต่ต้นปีงบประมาณถึง ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความคืบหน้าในการ
ดําเนินการดังนี้ (๑) จัดทําและประกาศคณะกรรมการพิจารณา NSTDA Startup เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  
(๒) ร่วมคัดรายชื่อนักวิจัย/พนักงาน สวทช. ท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ Spin-off และ/หรือ NSTDA Startup 
เพ่ือเข้ารับการอบรมในโครงการ Kick off Pre NSTDA Startup เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง  
CO-113 สวทช. โดยมีผู้ร่วมอบรมท้ังหมด ๓๗ คน (๓) จัดกิจกรรม Direct Scouting กับกลุ่มนักวิจัย สวทช. จํานวน 
๑๒ ผลงาน ซ่ึงพบว่า มีกลุ่มนักวิจัยท่ีมีความพร้อมนําผลงานเข้า NSTDA Startup แล้ว จํานวน ๔ ผลงาน  

 

๓.๕.๒ การสร้าง Innovation Driven Enterprise (IDE)  

เนื่องด้วยการเจริญเติบโตในโลกธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน ทําให้ผู้ประกอบการ SMEs และ 
Startup จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม พัฒนาให้เกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สวทช. จึงเล็งเห็นความสําคัญในการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) รวมถึงกลไกสนับสนุนต่าง ๆ แก่ธุรกิจ SMEs และ Startup โดย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. พัฒนากลไกรูปแบบใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs และ Startup ให้พัฒนาสู่
การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Driven Enterprise (IDE) ดําเนินกิจกรรมสรรหาและพัฒนา
กลไกใหม่หรือโมเดลท่ีเหมาะสมกับผู้ประกอบการร่วมกับพันธมิตร โดยได้ผลักดันและสร้าง Innovation Driven 
Enterprise (IDE) ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน ๕ กลไก ดังนี้ 

(๑) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Model) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การวินิจฉัยปัญหาให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จํานวน 
๘๑ ราย และให้คําปรึกษาเชิงลึก จํานวน ๑๖ โครงการ 

(๒) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบโดยการขยายตลาดสู่สากล (Internationalization Model)  
ให้คําปรึกษาเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหารกระป๋อง และผู้ผลิตไอศกรีมและขนมหวานแช่แข็ง  
เพ่ือพัฒนา Business and Marketing Strategy ในการขยายตลาดต่างประเทศไปยังยุโรปและอเมริกา และทํา 
Workshop และ Coaching ผู้ประกอบการท่ีประเทศไทยเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมีการให้คําปรึกษา
ออนไลน์ทุก ๒ สัปดาห์ 
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(๓) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้โดยใช้ดิจิทัลโซลูชัน (Digitalization Model) ร่วมกับ 
FINLAB-UOB, Singapore ในปี ๒๕๖๓ นี้ ได้มีการดําเนินโครงการให้คําปรึกษาเชิงลึกแก่ธุรกิจเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปรับรูปแบบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ จํานวน ๖ ราย ซ่ึงอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการ โดยกําลัง
หารือการดําเนินโครงการเฟส ๒ ร่วมกับ UOB  

(๔) กลไกการสร้างเครือข่ายการอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
สถาบันการศึกษา (Hi-FI consortium) ท่ีมีระบบพัฒนากําลังคนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม มีการรับโจทย์จาก
ผู้ประกอบการ มีผู้ เชี่ยวชาญเข้าวินิจฉัยปัญหา ปัจจุ บันมีการกําหนดโจทย์วิจัยให้ กับผู้ประกอบการ  
รวมท้ังสิ้น ๒๑ โจทย์ จากผู้ประกอบการ ๑๓ ราย และกําลังเริ่มโครงการระยะท่ี ๒ ปี ๒๕๖๓ โดยร่วมกับภาคี
มหาวิทยาลัยจํานวน ๕ แห่งท่ีจัดทําเป็นหลักสูตรมาตรฐานของคณะ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรจน์ 

(๕) กลไกการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 ด้วย Smart Industry 
Readiness Index (SIRI) ร่วมมือกับรัฐบาลสิงคโปร์ โดย Economic Development Board (EDB) มี
การพัฒนาดัชนี SIRI ร่วมกับ TUV SUD : SIRI เป็นดัชนีท่ีได้รับการยอมรับระดับสากล และมีกลไกในการทํา
การประเมินและให้คะแนนท่ีชัดเจนตามมาตรฐานเยอรมนี อันจะนํามาซ่ึงข้อมูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์สําหรับ
ภาครัฐในการพิจารณากําหนดนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้น SMEs ให้ยกระดับข้ึนมาได้ และ
วางแผนการพัฒนา Industry Service Provider (ISP) ให้เพียงพอกับความต้องการของ SMEs  ปัจจุบันได้มีการ
ประเมิน SIRI โดยผู้ประเมินจาก TUV SUD ให้กับผู้ประกอบการไปแล้ว ๑๗ ราย จากเป้าหมาย ๒๐ ราย โดย
ผู้เชี่ยวชาญจาก TUV SUD และมีบุคลากรของ ITAP สวทช. และของ Aripolis เข้าร่วม On-the-job Training 
ระหว่างการประเมิน โดยผู้ประกอบการได้รับทราบสถานภาพของโรงงานในการพัฒนาเข้าสู่ Industry ๔.๐ และ
ได้ Priority Matrix ท่ีชี้ให้เห็นความสําคัญของประเด็นท่ีต้องเร่งดําเนินการก่อน และขณะนี้กําลังหารือแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้เป็น Lead Assessor เพ่ือประเมินระบบเองให้ได้ 

 
๓.๕.๓ การพัฒนากลไกใหม่เพ่ือประเมินธุรกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ีตรงกับความต้องการ และเพ่ิม

โอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน (Financial Model) และมิใช่การเงิน (Non-Financial Model)  

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ (Thailand Technology Rating 

Support and Service Center; TTRS) สวทช. ให้บริการประเมินศักยภาพและจัดอันดับเทคโนโลยีให้ กับ

ผู้ประกอบการท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจากระบบกลไกการจัดอันดับ

เทคโนโลยีกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้กลไกการประเมินโดยโมเดล TTRS  

มาช่วยวิเคราะห์และประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการประเมินศักยภาพในการประกอบ

ธุรกิจของผู้ประกอบการไทย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และงบประมาณ  
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ข้ันตอนการให้บริการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการโดยโมเดล TTRS 

 
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมิน

จัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ (TTRS) ได้ให้บริการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการและให้การสนับสนุนในการ
ประเมินและจัดอันดับเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ/หน่วยงานแล้วท้ังสิ้น จํานวน ๔๗ โครงการตามแผนงาน  มี
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการประเมิน จํานวน ๕ โครงการ และอยู่ระหว่างการติดตาม ประสาน และตรวจสอบเอกสารท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือเข้าสู่กลไกการประเมินฯ จํานวน ๑๙ โครงการ จากจํานวนผู้ประกอบการท่ีแจ้งความประสงค์ขอรับ
บริการในช่วงไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวนท้ังสิ้น ๗๑ โครงการ  

และได้ดําเนินงานร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุน
ผู้ประกอบการในพันธกิจต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้บริการประเมินศักยภาพทางธุรกิจเทคโนโลยีแก่
ผู้ประกอบการเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนและกลไกทางด้าน Non-Finance Model  ได้แก่ (๑) โครงการบูรณาการความ
ร่วมมือ MOU TTRS (KOTEC-NSTDA-OSMEP-TCG) สร้างกรอบความร่วมมือร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการ
ปฏิบัติในการสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนา Tech-Startups และ SME ผ่านกลไกการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการโดย TTRS Model อย่างต่อเนื่อง 
(๒) โครงการ Innobiz-TTRS ท่ีดําเนินงานร่วมกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย.เพ่ือ
สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการคํ้าประกันสินเชื่อ ซ่ึงมีวงเงินคํ้าประกัน ๘,๐๐๐ ล้านบาท  (๓) โครงการ  
Exim-TTRS Mobile Clinic ท่ีดําเนินการร่วมกับธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย หรือ  
EXIM Bank เพ่ือให้คําปรึกษาและประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการท่ีต้องการประกอบธุรกิจด้านการส่งออก
และนําเข้าสินค้าให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ (๔) โครงการความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ได้แก่ สวทช. สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank เพ่ือดําเนินโครงการร่วม และ
ออกมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ (๕) โครงการความร่วมมือท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการร่วมกับ
ธนาคารพาณิชย์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อและกลไกการสนับสนุนต่าง ๆ (๖) โครงการประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการประเมินโดยโมเดล TTRS แก่ผู้ประกอบการเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก สวทช. 



 
 

๘๗ | สวทช. 
 

นอกจากนี้ TTRS ได้ดําเนินงานตามพันธกิจทางด้านการพัฒนาโมเดลการประเมินและจัดอันดับธุรกิจ
เทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการบูณาการและความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย สร้าง
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้ AI & Big Data Management Model เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมโยงข้อมูลท่ีมีนัยสําคัญโดยเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนข้อมูลให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา 
ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และยั่งยืน 

 

๓.๕.๔ การพัฒนาบุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

โดยมีแนวคิด “เสริมสร้างทักษะใหม่ให้คนไทยเท่าทันโลก” คือ ออกแบบหลักสูตรและเตรียมพร้อมรองรับความ

ต้องการกําลังคนท้ังด้านอุปสงค์และอุปทานท้ังในปัจจุบันและในอนาคต ให้เป็นแรงงานท่ีมีศักยภาพตามความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Matching Demand and Supply) ตาม New S-Curves โดยเปิดหลักสูตร 

ท้ัง Reskill และ Upskill เพ่ือยกระดับศักยภาพกําลังคนในประเทศไทย 

สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ออกแบบหลักสูตรอาชีพใหม่ ๒๗ อาชีพ อาทิ นักพัฒนา

ชิ้นส่วนและชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักชํานาญการบริการดิจิทัลสําหรับองค์กรสมัยใหม่ 

เจ้าหน้าท่ีชํานาญการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ผู้ให้บริการติดต้ังโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ และ

เกษตรกรชํานาญการ เป็นต้น โดยจัดอบรมท้ังสิ้น จํานวน ๗๔ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังสิ้น จํานวน 

๑,๙๐๙ คน (๓,๗๑๑ คน-วัน) โดยมีตัวอย่างหลักสูตรท่ีมีการจัดฝึกอบรม ดังนี้ 

 หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน ๓ วัน” รุ่นท่ี ๓ : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ

เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบการปลูกพืชแนวต้ัง (Vertical Farming System) ครอบคลุมท้ังด้านองค์ประกอบของระบบ

การปลูกพืชแนวต้ังการปลูกพืชในโรงงานตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) การตลาด งบประมาณ 

การลงทุน และแหล่งทุนต่าง ๆ ประกอบด้วยการบรรยายการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และการศึกษา 

ดูงาน จัดเม่ือวันท่ี ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

จํานวน ๑๘ คน 

  



 
 

๘๘ | สวทช. 
 

 หลัก สู ตร  “Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation 

Vehicles” รุ่นท่ี ๒ : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีน้ําหนักเบาและวัสดุน้ําหนักเบาท่ีใช้ในการผลิต

ยานพาหนะสมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีน้ําหนักเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่  

ประกอบด้วย การบรรยายกรณีศึกษาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและผู้ประกอบการ 

ชั้นนําด้านยานพาหนะสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานพาหนะและชิ้นส่วน 

เพ่ือการพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ จัดเม่ือวันท่ี ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเมอร์เคียว 

กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๖ คน 

 
 
 

 หลักสูตร “วิศวกรเทคโนโลยีคํานวณไฟไนต์เอลิเมนต์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม” : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีมาของสมการไฟไนต์เอลิเมนต์และข้ันตอนการคํานวณ 

ต่าง ๆ ของปัญหาการถ่ายเทความร้อนและกลศาสตร์ของแข็งท่ีมีอยู่ในซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ทําให้ผู้เข้าอบรมมี

ความเข้าใจข้ันตอนการคํานวณท้ังหมด และมีความม่ันใจในคําตอบท่ีได้จากซอฟต์แวร์ จัดเม่ือวันท่ี ๑๙-๒๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี โดยมีผู้ เข้าร่วมฝึกอบรม  

จํานวน ๑๑ คน 

 

 

  



 
 

๘๙ | สวทช. 
 

 หลักสูตร “ปฏิรูปการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดโลก” : เพ่ือให้เกิด 

ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การประยุกต์เพ่ือธุรกิจอาหาร ตลอดจนจนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ  (Workshop) 

การทํา “Mood Board” หรือ “Inspiration Board” จนถึงการให้บริการ Branding รูปแบบของร้าน โดยอาศัย

หลักการของ Design Thinking เพ่ือนําไปประยุกต์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซ่ึงเป็นการยกระดับ และต่อยอด

ด้านอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก จัดเม่ือวันท่ี ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จํานวน ๑๗ คน 

 

 

๓.๕.๕ บัญชีนวัตกรรมไทย 

รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กําหนดแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรม
ไทยผ่านการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบาย โดยใช้กลไกการจัดทํา “บัญชีนวัตกรรมไทย” เป็น
มาตรการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้น
ผู้ประกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นนวัตกรรม ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงกว่า 
แบบด้ังเดิม สู่อุตสาหกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) 
โดย สวทช. มีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
และมอบหมายสํานักงบประมาณมีหน้าท่ีตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมท่ีผ่านการตรวจ
คุณสมบัติแล้ว พร้อมท้ังจัดทําและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาสูงสุด ๘ ปี หน่วยงานรัฐสามารถจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการท่ีมีรายชื่อตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  



 
 

๙๐ | สวทช. 
 

ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแสดงดังรูป 

 
 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการดําเนินงาน (สะสมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) 
ดังนี้ มีผลงานนวัตกรรมท่ียื่นแบบคําขอฯ มายัง สวทช. รวมแล้วท้ังสิ้น ๗๖๑ ผลงาน ผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการฯ แล้ว จํานวน ๔๑๓ ผลงาน สํานักงบประมาณได้ประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๓๗๕ ผลงาน 
ประกอบด้วย ด้านการแพทย์ ๒๒๐ ผลงาน ด้านการเกษตร ๓๑ ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์ ๘ ผลงาน ด้าน
ก่อสร้าง ๓๗ ผลงาน ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความม่ันคง ๘ ผลงาน ด้านการศึกษา ๑ ผลงาน ด้านสํานักงาน 
๒ ผลงาน ด้านโฆษณาและเผยแพร่ ๑ ผลงาน ด้านโรงงาน ๒ ผลงาน ด้านยานพาหนะและขนส่ง ๕ ผลงาน ด้าน
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ๓๒ ผลงาน และด้านอ่ืนๆ ๒๘ ผลงาน  

ท้ังนี้ เฉพาะช่วงสิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)  
มีผลงานนวัตกรรมท่ียื่นแบบคําขอฯ มายัง สวทช. จํานวน ๘๑ ผลงาน ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้ว
จํานวน ๔๕ ผลงาน และสํานักงบประมาณประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๔๖ ผลงาน 

ตัวอย่างผลงานวิจัยท่ี สวทช. มีส่วนร่วม และช่วยสนับสนุน ซ่ึงสามารถข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทยได้สําเร็จ เช่น ถังทําน้ําร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือท้ิงของเครื่องปรับอากาศ ของ บริษัทแพค  
คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ผลงานท่ีบริษัทฯ วิจัยพัฒนา และจ้างวิจัยออกแบบเชิงวิศวกรรม กับ
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. (บริษัทฯ ดังกล่าวเคยผ่านการบ่มเพาะ และได้รับ
การสนับสนุนทุน Startup Voucher โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.) คือ การวิจัยและพัฒนาถังทําน้ํา
ร้อนจากพลังงานความร้อนเหลือท้ิงของเครื่องปรับอากาศ ซ่ึงเป็นการนําพลังงานความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนมาใช้ในการทําน้ําร้อน โดยอาศัยการนําความร้อนจากสารทําความเย็นท่ีออกจากคอมเพรสเซอร์มา
แลกเปลี่ยนความร้อนให้แก่ถังน้ํา ก่อนจะกลับเข้าสู่ชุดคอนเดนเซอร์ (คอล์ยร้อน)   
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และระบายความร้อนด้วยอากาศต่อไป นอกจากนี้ยังได้พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างฉนวนหุ้มถังทําน้ําร้อนโดยใช ้
ไฟเบอร์กลาสท่ีอัดด้วยโฟมโพลียูริเทนอีกชั้นหนึ่ง ทําให้ถังทําน้ําร้อนสามารถเก็บความร้อนได้นานข้ึน โดยบริษัท
ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องร่วมกับ DECC สวทช. ด้วยการใช้เทคโนโลยีการคํานวณพลศาสตร์ของ 
การไหล (Computational fluid dynamics, CFD) มาช่วยในการศึกษาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน และ
ค่าความปลอดภัย (Safety factor) เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ แข็งแรงเหมาะสมต่อการใช้งาน 
 

ท่ีมา : บริษัท แพค คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 

 

๓.๕.๖ การรับรองงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ดําเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน สําหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (วิธีการ 

pre-approval) ซ่ึง สวทช. ได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งม่ันท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ 

(๑) เปิดให้บริการระบบ RDC Online ยื่นขอรับรองโครงการวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือสร้างความสะดวกรวดเร็ว 

มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบติดตามผลได้ง่าย (๒) เพ่ิมช่องทาง Fast Track ซ่ึงสามารถทราบ

ผลการรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นมาตรการภาษีเพ่ืองานวิจัย

พัฒนาและนวัตกรรม (มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์) และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้แก่

ผู้ประกอบการและบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป  

นอกจากนี้ สวทช. ยังมีบทบาทเก่ียวกับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Technology Development and Innovation Management System: 

RDIMS) ด้วย ซ่ึงผู้ประกอบการท่ีผ่านการรับรองระบบ RDIMS และข้ึนทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิกับ สวทช. นั้น 
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สามารถรับรองตนเอง สําหรับโครงการวิจัยฯ ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาทได้ โดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นราย

โครงการ แล้วยื่นใช้สิทธิยกเว้นภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ (วิธีการ self-declaration) ได้อีกช่องทางหนึ่ง รายละเอียด 

ดังรูป 

 
ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการท่ียื่นขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม จํานวน ๒๒๔ โครงการ (รวมมูลค่าโครงการ ๑,๑๙๖.๓๑ ล้านบาท) จากผู้ประกอบการ 
จํานวน ๘๒ ราย (เป็นรายใหม่ ๑๖ ราย) และมีโครงการวิจัยฯ ท่ีได้ยกยอดการดําเนินงานมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ จํานวน ๑๙๖ โครงการ ท้ังนี้มีโครงการท่ีได้รับการรับรองแล้ว จํานวน ๒๓๔ โครงการ (มูลค่าโครงการ 
๗๘๗.๒๓ ล้านบาท)  

ท้ังนี้ จากข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
เบ้ืองต้น (เฉพาะช่วงระหว่างปี ๒๕๕๘ – ปี ๒๕๖๑ กรณีศึกษาจํานวน ๓ บริษัท) โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก สวทช. ซ่ึง
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมาตรการภาษีฯ พบว่ามูลค่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อต้นทุนรวมของบริษัทท่ีภาครัฐให้การ

ลดหย่อนภาษี หรือ  BC Ratio (กรณีคิดผลประโยชน์ ๓ ปี) ได้ถึง ๑๙.๔ เท่า แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของ

มาตรการดังกล่าว และ สวทช. ได้ดําเนินการโครงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรการภาษี 
๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ต่อเนื่อง เพ่ือให้ครอบคลุมจํานวนผู้ประกอบการภาพรวมท่ีได้รับผลประโยชน์และช่วงเวลาของ
มาตรการภาษีตลอดระยะเวลา ๕ ปีท่ีผ่านมา กล่าวคือระหว่างปี ๒๕๕๘ – ปี ๒๕๖๒ โดยมีกําหนดจะจัดทําข้อมูลการ
วิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้  

และ เพ่ือให้มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ยังคงเป็นกลไกท่ีสําคัญในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการ ซ่ึงจะนําไปสู่การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของภาคเอกชน
และของประเทศ ดังนั้นทาง สวทช. จึงได้จัดทําข้อเสนอให้แก่กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร (หนังสือกระทรวง อว. 
เลขท่ี อว ๖๐๐๑/๒๔๒๙ ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒) พิจารณาดําเนินการขยายเวลามาตรการภาษี ๓๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ เพ่ือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ระยะท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ และให้ผู้ประกอบการสามารถยื่น
เสนอทุกโครงการ โดยไม่จํากัดมูลค่าโครงการท่ี ๓ ล้านบาท สําหรับวิธีการ Self-Declaration ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
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การพิจารณาบทสรุปสุดท้ายของทุกประเด็นข้อเสนอโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  

นอกจากนี้ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมดําเนินการตรวจประเมินและรับรองระบบ RDIMS ต้ังแต่ปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยเม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา ทาง สวทช. และ วว. ได้ตกลงขยายเวลา
ความร่วมมือกันในการดําเนินงานโครงการ “การตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ต่อไปอีก ๓ ปี นับต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพ่ือดําเนินงาน
ร่วมกันให้การตรวจประเมินระบบ RDIMS สําหรับผู้ประกอบการหรือองค์กรท่ีประสงค์จะประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS 
ในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงระบบ และผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะข้ึนทะเบียนกับ 
สวทช. เป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีการ Self-declaration สําหรับโครงการวิจัยฯ ท่ีมีมูลค่าไม่
เกิน ๓ ล้านบาท โดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นรายโครงการ 

 

๓.๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย  

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และคู่แข่งสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีได้ง่ายข้ึน อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการไทยจํานวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและนําองค์ความรู้ไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันและ
เติบโตอย่างยั่งยืนนั้นจําเป็นอย่างยิ่งท่ีภาครัฐต้องพร้อมท่ีจะเข้าช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี การเชื่อมโยงระหว่าง
องค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ กระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนด้าน
งานวิจัยและเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP (Innovation and 
Technology Assistance Program) เป็นกลไกหนึ่งท่ี สวทช. สร้างข้ึนเพ่ือทําหน้าท่ีช่วยเหลือ SMEs โดยเป็นคน
กลางท่ีช่วยบริหารโครงการ และประสานระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัยไปสู่ผู้ประกอบการให้เหมาะสมกับความ
ต้องการ ศักยภาพ และสามารถนําองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์  

ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมดําเนินงานในรูปแบบเครือข่าย 
เพ่ือให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข่าย จํานวน ๑๘ เครือข่าย และมีท่ีปรึกษา
เทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ให้บริการจํานวน ๑๐๐ คน การให้บริการของ ITAP 
ประกอบด้วย บริการท่ีปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัยปัญหา
ทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ เสาะหา
เทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ และบริการจับคู่เจรจาธุรกิจ รวมท้ังการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ สนับสนุน
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการบางส่วน โดยมีกระบวนการดังรูปหน้าถัดไป 
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ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน ๕๘๐ โครงการ (ใหม่) คิดเป็นมูลค่าโครงการ ๓๔๐.๘๖  
ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อภาครัฐ ๖๔ : ๓๖ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
กระบวนการผลิต (ร้อยละ ๓๗) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๒๖) และการพัฒนาเพ่ือรับรองตามมาตรฐาน 
(ร้อยละ ๑๕) ซ่ึงอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ี ITAP ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด 
(ร้อยละ ๓๗) ลําดับถัดไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ ๑๓) ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs แล้วเสร็จ ๗๐๒ โครงการ มีตัวอย่างผลงานท่ี ITAP เข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้
ผู้ประกอบการ และช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน BCG Model ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานขนส่ง Transportation Management System (TMS) : 

การบริหารจัดการวางแผนการใช้งานรถท่ีเดิมเป็นแบบ Manual อาศัยบุคคลในการทํางานเป็นหลัก จึงต้องการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่ง รวมถึงการติดตามสินค้าหรือสิ่งพิมพ์ อีกท้ังยังต้องการยกระดับ

การจัดการข้อมูลแบบด้ังเดิมให้เข้าสู่การใช้งานข้อมูลดิจิทัลมากข้ึน เพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง

อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีตัวอย่าง ITAP ช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่“บริษัท สุขสวัสด์ิ โฮลด้ิง จํากัด” 

ให้สามารถวางแผนการขนส่งได้ดียิ่งข้ึน ช่วยค้นหาเส้นทางท่ีดีท่ีสุด ช่วยลดระยะเวลาเดินทาง สามารถยืนยัน

ความถูกต้องและติดตามสถานะของการขนส่ง ทําให้ลดความผิดพลาดและลดต้นทุนการขนส่ง สามารถเพ่ิมความ

พึงพอใจสําหรับลูกค้าท่ีใช้บริการ จากร้อยละ ๗๓ เป็นร้อยละ ๙๑ ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลดลง ๓๕๕,๖๘๐ บาท/ปี  
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สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเส้นทางขนส่งของรถขนส่งจํานวน ๑๓ คันได้ดีข้ึน และเพ่ิมจํานวน

เท่ียวการขนส่งได้มากข้ึน จะนําไปขยายผลกับบริษัทในเครือ ซ่ึงมีรถขนส่งอีกไม่ตํ่ากว่า ๑๐ คัน 

 
 

(๒) การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางไกล AR Remote Assistant : 

ปัจจุบันการให้บริการหลังการขายสําหรับเครื่องมือแพทย์ประสบปัญหาเนื่องจากบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญมีจํากัด 

และเป็นการบริการท่ีต้องใช้ความรวดเร็ว บริษัทจึงเห็นโอกาสในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการเพ่ือ 

อํานวยความสะดวกการซ่อมบํารุงเครื่องมือแพทย์ ใช้งานควบคู่กับแว่น AR เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ให้บริการหลังการขายของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล เพ่ิมอัตราการซ่อมสําเร็จต้ังแต่ครั้งแรกเพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะกับการซ่อมบํารุงในกลุ่ม Soft Recovery ท่ีสามารถแก้ไขได้โดยการแนะนําทางโทรศัพท์และไม่ต้อง

เปลี่ยนอะไหล่ กรณีตัวอย่าง ITAP ช่วยสนับสนุนให้บริษัทเอกชนท่ีร่วมโครงการสามารถพัฒนาระบบ ร่วมกับการใช้

แว่น AR เพ่ือให้ Vendor ท่ีเป็นผู้แทนจําหน่ายเครื่องมือแพทย์ ให้คําปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีซ่อมบํารุงในโรงพยาบาล 

เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการหลังการขายให้การซ่อมบํารุงทําได้เร็วข้ึน โดยไม่ต้องรอคอยระยะเวลาเดินทาง 

สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุนการเดินทาง ท่ีพัก คาดการณ์รายได้จากการขายและบริการให้กับ

บริษัทท่ีขายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาล ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท/ปี โดยประมาณการจากลูกค้า

โรงพยาบาลอย่างน้อย ๗๐ แห่ง 

 

 



 
 

๙๖ | สวทช. 
 

(๓) นวัตกรรมการผลิตไรทะเล ระบบปิดในฟาร์มบนบกเชิงพาณิชย์ : เนื่องจากมีบริษัทเอกชน

สนใจในการพัฒนาระบบการเพาะฟักไรทะเลเพ่ือทดแทนการนําเข้าไรน้ําเค็ม ซ่ึงมีมูลค่าการนําเข้าประมาณปีละ 

๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ล้านบาท การศึกษาพัฒนาระบบการเพาะฟักไรทะเลในระบบปิดจึงเป็นแนวทางท่ีผู้บริหาร

บริษัทฯ สนใจ เนื่องจากสามารถควบคุมปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต แต่เนื่องจากยังไม่มีระบบการเพาะ

ฟักไรทะเลในระบบปิดมาก่อน ITAP จึงได้นําผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงมาช่วยให้คําแนะนํา และถ่ายทอด

เทคโนโลยีจัดทําระบบเพาะฟักไรทะเลแบบปิด ช่วยให้บริษัทสามารถดําเนินการเพาะฟักไรทะเลแบบระบบปิดได้

สําเร็จ ส่งผลให้มีกําไรเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจากการเพาะเลี้ยงไรทะเลในระบบปิดนี้จะสามารถกําหนดเวลาการเพาะเลี้ยง 

ไรทะเลแบบรุ่นได้ ทําให้ทราบวันท่ีได้ไรทะเลท่ีฟักแล้ว 

พร้อมสําหรับนําไปเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้อย่างแน่นอน อีกท้ัง

ยังขยายการผลิตไรทะเลเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนมากได้ง่าย จึง

ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างกําไรจากการเพาะเลี้ยง

ไรทะเลในระบบปิดดังกล่าว ซ่ึงพบว่าในปีแรกบริษัทฯ มี

ยอดขายเพ่ิมข้ึนกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท และเกิดการจ้างงาน

เพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท และมีการลงทุน วทน. เพ่ิม ๖๐,๐๐๐ บาท  บนวัตกรรมเพาะเลี�ยงและ

ผลติภไัรทะ(๔) สร้างอาชีพให้กับชุมชนด้วยเส้นใยดาหลา ต้นแบบเครื่องอัดเส้นใยให้มีความนิ่ม ด้วยระบบ

ลูกกล้ิงอัตโนมัติ : จากปัญหาการผลิตเส้นใยดาหลาด้วยกระบวนการสกัดด้วยสารเคมี พบว่าการผลิตใช้เวลาใน

การสกัดนานและต้องใช้สารสกัดเส้นใยด้วยสารเคมีทําให้มีต้นทุนสูงและทําลายสิ่งแวดล้อม โดยในการผลิต 

เส้นใยดาหลา ๑ กิโลกรัมต้องใช้สารเคมีท่ีมีมูลค่าสูงถึง ๑,๒๐๐ บาท ทําให้ไม่คุ้มค่าในการจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ 

ผู้ประกอบการจึงอยากได้เครื่องมือท่ีใช้ในการผลิตเส้นใยโดยไม่ต้องใช้การสกัดสารเคมีแบบเดิม และต้นทุนลดลง 

สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้  จากผลของการสนับสนุนของ ITAP โดยเข้าไปช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การผลิตจึงได้เป็นต้นแบบเครื่องอัดเส้นใยให้มีความนิ่มข้ึน อีกท้ังกระบวนการท่ีใช้ยังลดการใช้สารเคมีในการผลิต 

ทําห้ลดต้นทุน จาก ๑,๒๐๐ บาทต่อกิโลกรัม เหลือเพียงต้นทุนค่าไฟฟ้าท่ี ๑๐ บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ยัง

สามารถเพ่ิมกําลังผลิตเส้นใยได้มากข้ึน ส่งผลให้มียอดขายเพ่ิมข้ึนประมาณ ๑ ล้านบาท โดยมีกําไรเพ่ิมข้ึนกว่า ๓ 

แสนบาท 
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๓.๕.๘ สนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

สวทช. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ต้ังแต่เริ่มต้นกิจการ จนสามารถดําเนิน
กิจการได้อย่างประสบความสําเร็จ โดยดําเนินกิจกรรมซ่ึงมีแนวทางท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม ทําให้
ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสนําผลงาน
ออกสู่เชิงพาณิชย์ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ร่วมงานแสดงผลงานต่าง ๆ รวมท้ังการบริการพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด ทําให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจท่ีนําไปดําเนินการได้จริงไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ เกิดการ
พัฒนาธุรกิจก่อให้เกิดการเติบโตของรายได้ การจ้างพนักงานเพ่ิม ได้ลูกค้าเพ่ิม และเกิดการร่วมทุน นําไปสู่การเป็น
เจ้าของธุรกิจท่ีเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เป็นรากฐานท่ีสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป  
ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดําเนินงานสนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑)  โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS 2019) : สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีศักยภาพทางธุรกิจ เชื่อมโยงและขยายเครือข่าย สามารถแข่งขันได้ในตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ โดยในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการท่ีผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ จํานวน ๔๑ บริษัท (ใหม่ ๒๕ บริษัท ต่อเนื่อง ๑๖ บริษัท ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมและโลจิสติก และอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ฯลฯ) โดยต้ังแต่เริ่มโครงการจนถึง 
ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการดําเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ เช่น ให้ผู้ประกอบการได้พบ
ท่ีปรึกษาเพ่ือรับคําปรึกษาในประเด็นต่าง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนกําลังคน 
การคิดราคาต้นทุน ราคาขาย กําไร การจัดกิจกรรมอบรมหัวข้อต่าง ๆ โดยท้ังหมดรวมกว่า ๖๐ ครั้ง/กิจกรรม หรือ
กว่า ๓๒๐ ชั่วโมง และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจผ่านการออกบูธนิทรรศการต่างประเทศ ๒ ครั้ง และรวมถึงได้ประเมิน 
Impact หลั งจบโครงการฯ ซ่ึงในปี  ๒๕๖๒ ท่ีผ่ านมา
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสร้างรายได้รวม 
๓๒๔.๗๑ ล้านบาท มีมูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึน ๓๒.๖๐  
ล้านบาท และมีมูลค่าการจ้างงานเพ่ิมข้ึน ๑๕.๓๐ ล้านบาท 
โ ดย มี ตั ว อย่ า ง ค ว า มสํ า เ ร็ จ  ( Success Story) ข อ ง
ผู้ประกอบการท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการฯแล้ว เช่น  

 Thonglor.co หรือ บริ ษัท คี ย์  จํ ากัด 
Platform ให้บริการ Online ท่ีครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการ
ตัดผม/ออกแบบทรงผม Salon แบบครบวงจร ได้รับการ
ลงทุนในรูปแบบ Angel จํานวน ๑๐ ล้านบาทเพ่ือขยายตลาดและลูกค้าเพ่ิม  
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 WeChef หรือ บริษัท วีเชฟ (ไทยแลนด์) จํากัด 
ผู้ให้บริการหนึ่งเดียวท่ีเป็น Platform ให้บริการ Online 
ในการจองพ้ืนท่ีจอดสําหรับผู้ประกอบการ Food Truck 
ในพ้ืนท่ีป้ัมน้ํามัน PT โดยต่อมาได้ขยายกิจการโดย
เปิดรับจองพ้ืนท่ีจอดสําหรับผู้ประกอบการ Food 
Truck ในหมู่บ้าน พ้ืนท่ีตลาดนัด และในพ้ืนท่ีๆ มี 
Events ในสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างข้ันตอน

การเจรจาเพ่ือขยาย Platform เข้าสู่พ้ืนท่ีป้ัมน้ํามันรายอ่ืนๆ เช่น Caltex บางจาก Esso Shell และ Susco โดยมี
แผนให้บริการภายในไตรมาสท่ี ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ 

 

 บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จํากัด เจ้าของนวัตกรรมน้ํามัน 
นาโนเพ่ือทดแทนยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันบริษัทฯได้ 
มีการขยายสาขาเข้าสู่ประเทศ มาเลเซีย และจัดต้ังออฟฟิสสาขาข้ึน 
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ได้มี Distributors เพ่ิม ๒ รายในประเทศ 
เวียดนาม (White Ocean) และ ประเทศฟิลิปปินส์ (Blue Sky Trading) 

 

(๒) โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher 2020) : เพ่ือเสริมสร้าง

ขีดความสามารถด้านการดําเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สนับสนุนด้านการเงินให้ผู้ประกอบการ

สามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดท้ังในและต่างประเทศ เร่งเพ่ิมรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโต  

ในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ มีผู้ประกอบการท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑๔๐ บริษัท ซ่ึงมี

บริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติครบ ๑๑๘ บริษัท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์ จํานวน ๑๑๕ บริษัท 
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 (๓) โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food 

Accelerate 2020) : เพ่ือเร่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาด

และโอกาสขยายธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร โดยในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการท้ังหมด ๒๔ ราย ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบ้ืองต้น ๑๕ ราย และสัมภาษณ์

คัดเลือกผู้ประกอบการรายต่อเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๗ ราย รวม

ผู้ประกอบการเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๒๐ ราย ซ่ึงมี

ผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้วจํานวน ๑๔ ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการ

วินิจฉัยธุรกิจ เพ่ือวางแผนการดําเนินกิจกรรมโครงการ รับคําปรึกษาธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือดําเนิน

กิจกรรมการขยายตลาด 

 

๓.๕.๙ การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(วทน.) 

สวทช. ส่งเสริมศักยภาพกําลังคนด้าน วทน. ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการให้บุคลากรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมท้ังผู้ประกอบการด้าน วทน. เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีตรงต่อความ
ต้องการ และสอดคล้องกับความชํานาญของ สวทช. โดยเชื่อมโยงนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติเข้ามาเป็นวิทยากร สร้าง
สมดุลระหว่างหลักสูตรวิชาการและด้านการผลิต นอกจากนี้ สวทช. ยังพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือภาคอุตสาหกรรมผ่านการดําเนินงานของ “เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย” หรือ Software 
Park Thailand (SWP) ท่ีให้บริการฝึกอบรมและให้คําปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ด้าน วทน. ของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการ
วิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. ของประเทศผ่านกลไกการเชื่อมโยงส่งต่องานด้าน วทน. ของ สวทช. 
ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ  

ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกําลังคนด้าน วทน. ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
คุณภาพศักยภาพ และตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา จํานวน 
๓,๒๗๐ คน (หรือคิดเป็น ๖,๘๓๖ คน-วัน) หลักสูตรเพ่ือการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนา
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และนําไปใช้จริง ๕๑ หลักสูตร จํานวนการจัด ๑๑๘ ครั้ง มีตัวอย่างกิจกรรม/หลักสูตรท่ีให้บริการฝึกอบรม ให้
คําปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค ดังนี้ 

 โครงการพัฒนาผู้เช่ียวชาญด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐานในระดับสากล : 
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดทํา โครงการ
พัฒนาผู้ เชี่ยวชาญด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐานในระดับสากล IT Cyber Security 
Certification Program เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจําเป็นในการสร้างความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในความ
ม่ันคงปลอดภัยของระบบ การระบุความเสี่ยง การลดความเสี่ยง ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือให้สามารถจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายองค์กร ระเบียบ
ข้อบังคับของอุตสาหกรรมและกฎหมาย รวมถึงการเรียนรู้การตรวจหาการโจมตีเพ่ือจัดทําเป็นรายงาน 
เชิงอาชญากรรมได้ โดย ณ สิ้น ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้เข้าอบรมจํานวน ๒๑๔ คน จาก ๓ 
หลักสูตร ๗ รุ่น 

 

 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI Innovation JumpStart Batch2 
: เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. จัดทําโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI 
Innovation JumpStart Batch2 (ครอบคลุม Automation Robotics & Intelligent Systems: ARI) เพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ให้รองรับความต้องการด้านบุคลากรตาม
นโยบาย EECi ท่ีต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ซ่ึงเป็น New S-Curve ของประเทศ  เพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมด้าน ARI 
ต้นแบบเพ่ือใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และสามารถเติบโตไปเป็นธุรกิจได้ในอนาคต โดยได้จัดกิจกรรม Boot Camp 
: Design Thinking & Lean Startup Business Model เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
ราวินทรา พัทยา และเม่ือวันท่ี ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมวิชชิง ทรี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๓๑ ทีม จํานวน ๑๓๒ คน 
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ภายใต้การอบรมในโครงการพัฒนาทักษะการสร้าง

น วั ต ก ร ร ม ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  AI Innovation 

JumpStart Batch2  มี ผล ง าน ท่ี น่ า สน ใจ  เ ช่ น  

(๑) Self Driving Air  เ พ่ือการประหยัดพลั งงาน

โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม โดยบริษัท AltoTech ท่ีใช้

เทคโนโลยี IoT และระบบ AI เพ่ือการควบคุมการเปิด

ปิดและอุณหภูมิระบบแอร์ในห้องพักโรงแรมโดย

อัตโนมัติเพ่ือการประหยัดพลังงานไฟฟ้าซ่ึงเป็น

ค่าใช้จ่ายหลักของอุตสาหกรรมโรงแรม 

(๒) KasetTrack ซ่ึ งเป็น AI Platform และ Ecosystem  

สําหรับการทํานายและการจําหน่ายพืชผลทางการเกษตร  

โดยทีม VDEV เพ่ือลดช่องว่างการปลูกผลิตผลทางการเกษตร

ท่ีล้นตลาดเนื่องจากความต้องการน้อย และผลิตผลท่ีขาด

ตลาดไม่เป็นไปตามความต้องการ   Platform จะนําความ

ต้องการของตลาดผู้ซ้ือ ส่งให้กลุ่มเกษตรกรจากหลายพ้ืนท่ี

เพ่ือร่วมทําการเพาะปลูกตามความต้องการ โดยมีระบบ AI 

คาดการณ์จํานวนผลิตผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

(๓) Intelligent Industrial Business  แพลตฟอร์ม

ระบบ IoT และ AI โดยทีม SME-IOT สําหรับโรงงาน 

SME ซ่ึงเป็นระบบท่ีนําข้อมูลการผลิตจากอุปกรณ์

เซนเซอร์ต่าง ๆ มาวิเคราะห์และประมวลผลด้วย

เทคโนโลยี AI    เพ่ือใช้ในการทํานายการผลิตและการ

ซ่อมบํารุงเครื่องจักร  ทําให้กระบวนการผลิตลดการ

สูญเสียและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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๓.๕.๑๐ Technology Financing เพ่ือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 

สวทช. ได้จัดต้ังโครงการเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชนข้ึน เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โครงการท่ีสามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้ 
ดอกเบ้ียตํ่า ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การปรับปรุง
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการจัดต้ังหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสถาบันการเงิน ๘ แห่ง ท่ีเข้าร่วมโครงการ และมีเง่ือนไขเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า ดังนี้ 
 (๑) วงเงินให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของงบประมาณโครงการ (๒) อัตราดอกเบ้ียต่อปี เท่ากับ
ครึ่งหนึ่งของ (อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําหนึ่งปี +๒.๒๕) และ (๓) ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลา
ปลอดเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี)  

นับแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) มีโครงการท่ีขอรับ
การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า ๕๖๖ โครงการ ซ่ึงในจํานวนนี้ได้รับอนุมัติให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า จํานวน 
๓๒๓ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๘๑๘.๐๐ ล้านบาท ( แบ่งเป็น สวทช. ๓,๒๑๒.๐๐ ล้านบาท และ สถาบันการเงิน 
๑,๖๐๖.๐๐ ล้านบาท) จากงบประมาณการลงทุนรวม ๘,๙๘๑.๒๑ ล้านบาท ดังตารางท่ี ๒ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๓) ซ่ึงจ่านวนเงินให้กู้ในส่วนของ สวทช.นั้นได้มีการเบิกจ่ายแล้ว ๒,๔๖๗.๒๕ ล้านบาท และได้รับชําระ
คืนเงินกู้แล้ว ๒,๐๗๕.๒๒ ล้านบาท โดยยังมีลูกหนี้คงค้าง ๓๙๒.๐๓ ล้านบาท 

ตารางท่ี ๒ สรุปผลการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๓๑-๒๕๖๓ (ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จําแนกตามปีงบประมาณท่ีอนุมัติโครงการ 

ปีงบประมาณ จํานวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล้านบาท) 

งบประมาณการ

ลงทุน  

สวทช. ธนาคาร รวม (ล้านบาท) 

๒๕๓๑-๒๕๓๔ ๙ ๒๖.๖๗ ๑๓.๓๓ ๔๐.๐๐ ๑๒๐.๐๑ 

๒๕๓๕-๒๕๓๖ ๕ ๒๑.๐๐ ๑๐.๕๐ ๓๑.๕๐ ๘๐.๒๕ 

๒๕๓๗ ๑ ๖.๐๐ ๒.๐๐ ๙.๐๐ ๑๘.๐๐ 

๒๕๓๘ ๔ ๑๓.๔๙ ๖.๗๔ ๒๐.๒๓ ๗๒.๕๓ 

๒๕๓๙ ๕ ๒๔.๖๙ ๑๒.๓๔ ๓๗.๐๓ ๗๙.๑๗ 

๒๕๔๐ ๗ ๕๖.๓๑ ๒๘.๑๖ ๘๔.๔๗ ๑๗๖.๑๘ 

๒๕๔๑ ๘ ๕๒.๙๖ ๒๖.๔๘ ๗๙.๔๔ ๑๖๘.๖๐ 

๒๕๔๒ ๑๐ ๕๔.๒๔ ๒๗.๑๒ ๘๑.๓๖ ๒๐๕.๒๖ 

๒๕๔๓ ๑๑ ๖๙.๙๕ ๓๔.๙๗ ๑๐๔.๙๒ ๓๐๗.๓๕ 

๒๕๔๔ ๑๔ ๘๐.๗๙ ๔๐.๔๐ ๑๒๑.๑๙ ๓๐๖.๕๐ 

๒๕๔๕ ๙ ๑๐๗.๗๘ ๕๓.๘๙ ๑๖๑.๖๗ ๒๓๐.๗๐ 
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ปีงบประมาณ จํานวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล้านบาท) 

งบประมาณการ

ลงทุน  

สวทช. ธนาคาร รวม (ล้านบาท) 

๒๕๔๖ ๑๙ ๒๔๑.๘๘ ๑๒๐.๙๔ ๓๖๒.๘๒ ๕๓๐.๔๐ 

๒๕๔๗ ๑๖ ๑๙๖.๒๔ ๙๘.๑๒ ๒๙๔.๓๖ ๔๙๒.๓๕ 

๒๕๔๘ ๑๒ ๖๕.๐๖ ๓๒.๕๓ ๙๗.๕๙ ๑๔๖.๓๒ 

๒๕๔๙ ๑๓ ๑๗๕.๘๘ ๘๗.๙๔ ๒๖๓.๘๒ ๔๓๓.๙๘ 

๒๕๕๐ ๑๖ ๑๖๙.๑๔ ๘๔.๕๗ ๒๕๓.๗๑ ๓๙๑.๒๐ 

๒๕๕๑ ๑๔ ๒๒๘.๘๓ ๖๙.๗๔ ๒๙๘.๕๗ ๔๑๔.๑๙ 

๒๕๕๒ ๑๖ ๑๙๔.๖๒ ๙๗.๓๑ ๒๙๑.๙๓ ๔๕๓.๒๐ 

๒๕๕๓ ๒๐ ๑๗๓.๕๘ ๘๖.๗๙ ๒๖๐.๓๗ ๓๘๕.๑๓ 

๒๕๕๔ ๒๐ ๑๘๗.๗๘ ๙๓.๘๙ ๒๘๑.๖๗ ๔๒๙.๔๑ 

๒๕๕๕ ๑๑ ๑๓๓.๘๘ ๖๖.๙๔ ๒๐๐.๘๒ ๓๓๕.๘๖ 

๒๕๕๖ ๑๖ ๒๐๔.๖๘ ๑๐๒.๓๔ ๓๐๗.๐๒ ๖๘๕.๐๙ 

๒๕๕๗ ๑๑ ๑๒๕.๐๙ ๖๒.๕๕ ๑๘๗.๖๔ ๔๑๑.๑๕ 

๒๕๕๘ ๙ ๘๙.๓๐ ๔๔.๖๕ ๑๓๓.๙๕ ๔๑๕.๗๓ 

๒๕๕๙ ๑๕ ๑๘๘.๗๗ ๙๔.๓๘ ๒๘๓.๑๕ ๕๕๓.๑๕ 

๒๕๖๐ ๑๓ ๑๐๒.๗๓ ๕๑.๓๗ ๑๕๔.๑๐ ๓๒๗.๗๕ 

๒๕๖๑  ๙ ๑๑๔.๗๙ ๕๗.๓๙ ๑๗๒.๑๘ ๓๓๐.๑๗ 

๒๕๖๒  ๖ ๗๓.๓๕ ๓๖.๖๘ ๑๑๐.๐๓ ๒๙๒.๖๑ 

๒๕๖๓  

(ไตรมาสท่ี ๒) 
๔ ๔๑.๔๖ ๒๐.๗๓ ๖๒.๑๙ ๑๐๘.๑๐ 

รวม ๓๒๓ ๓,๒๑๒.๐๐ ๑,๖๐๖.๐๐ ๔,๘๑๘.๐๐ ๘,๙๘๑.๒๑ 

 

ตัวอย่างบริ ษัทผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ เช่น บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์   
แมนูแฟ็คเจอริ่ง จํากัด ดําเนินกิจการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และ 
อิเล็กโทรนิกส์ บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติสนับสนุนเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าจาก สวทช. เป็นจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามสิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือจัดต้ังห้องปฏิบัติการและกระบวนการผลิตยางคอมปาวด์สูตรใหม่ท่ีวิจัยและพัฒนาข้ึน
จากความต้องการของลูกค้า รวมท้ังการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทฯ ท่ีมีใช้อยู่แล้วให้มีคุณภาพดีข้ึน ทดแทน
การว่าจ้างบริษัทอ่ืนในการวิจัยและผลิตยางคอมปาวด์ ซ่ึงเกิดปัญหา คือ ๑) องค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึน บริษัทฯ ไม่ได้เป็น
เจ้าของสูตร ๒) บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตยางคอมปาวด์ได้เอง ทําให้สูตรท่ีจ้างพัฒนาและ
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ผลิตนั้นบางครั้งไม่ได้คุณภาพตามท่ีบริษัทฯ ต้องการ ๓) ต้องสั่งผลิตยางคอมปาวด์ในแต่ละสูตร ๑๐๐ กิโลกรัมต่อ
หนึ่งสูตร ซ่ึงหากระหว่างการทดลองไม่ประสบความสําเร็จ บริษัทฯ ต้องท้ิงยางคอมปาวด์เป็นจํานวนมาก ท้ังนี้
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มดําเนินการผลิตยางคอมปาวด์และจ่าหน่ายจากสูตรยางคอมปาวด์ท่ีพัฒนาข้ึนตามโครงการ
บางส่วนเรียบร้อยแล้วส่งผลให้บริษัทฯ สามารถยกระดับและพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทฯ 
ท่ีมีนวัตกรรมและพ่ึงพาตนเองได้ โดยในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ บริษัทฯ มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ๐.๒๙ ล้านบาท และ เพ่ิมการ
จ้างงานข้ึน ๑.๑๒ ล้านบาท 

๓.๕.๑๑ ร่วมลงทุนเพ่ือจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) สวทช. ลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวม
ท้ังสิ้น ๕ บริษัท โดยในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สามารถสรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุนดังตาราง 
ท่ี ๓ สําหรับสถานะการลงทุนของบริษัทร่วมทุนท้ัง ๕ บริษัท ท่ีปรากฏในตารางท่ี ๔  นั้น มีการอนุมัติวงเงินร่วมทุน
จาก สวทช. รวมท้ังสิ้น ๒๘๖.๖๐ ล้านบาท เรียกชําระแล้ว ๒๔๗.๑๐ ล้านบาท และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจ่าย 
๓๙.๕๐ ล้านบาท สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมทุนปี ๒๕๖๑ (ตามรอบบัญชีบริษัท) มีกําไรสุทธิ ๔ บริษัท 
คือ (๑) บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) มีกําไรสุทธิ ๑๕๒.๙๒ ล้านบาท (๒) บจ.เทรดสยาม (TS) มีกําไรสุทธิ 
๑๖.๒๑ ล้านบาท (๓) บจ.ไมโครอินโนเวต (MICRO) มีกําไรสุทธิ ๑.๑๖ ล้านบาท และ(๔) บจ.เลิร์นเทค (LT) มีกําไร
สุทธิ ๐.๑๒ ล้านบาท ตามลําดับ และขาดทุนสุทธิ ๑ บริษัท คือ บจ.สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น (SAKUN C) มีขาดทุนสุทธิ 
๒๒.๙๔ ล้านบาท (สวทช. ได้รับอนุมัติเข้าร่วมทุนเม่ือ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ตารางท่ี ๓ สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม

ลงทุน 
ทุนที่เรียก

ชําระแล้ว/๑ 
(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

๑ INET ให้บริการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต และ
ให้บริการส่ือสาร
ครบวงจรท่ี
เกี่ยวขอ้งกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร  

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

๑๗๐.๐๐ 
(เป็นเงินสดท่ี 
สวทช. จ่าย
จํานวน 
๑๓๒.๙๔ 
ลบ. ส่วนท่ี
เหลือได้จาก
แปลงเงินปัน
ผลมาเพิ่มทุน
ในบริษัท) 

๑๗.๐๐ 
(จํานวน ๘๕ 
ล้านหุ้น จาก
จํานวนหุ้น
ท้ังหมด 

๕๐๐.๐๔ 
ล้านหุ้น) 

๑. ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการของ
ภาคเอกชนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในเชิง
พาณิชย ์
๒. กระตุ้นภาคเอกชนให้มีการลงทุนในการวิจยั
และพัฒนาวิศวกรรม เพื่อสร้างศักยภาพและ
เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
๓. เอื้ออํานวยต่อการวิจัยและพัฒนาเกีย่วกบั Big 
Data และ Data Analytics ของประเทศ 

คงสถานะ 
การลงทุน 

๒ TS ให้บริการ
แลกเปล่ียนข้อมูล
การค้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตาม
มาตรฐาน 
EDIFACT และ 
มาตรฐาน ebXML 
gateway 

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑. ทําให้การแลกเปล่ียนข้อมูล EDI/ebXML เป็น
ระบบของการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการค้า
ระหว่างประเทศ ซ่ึงนอกจากจะมีความรวดเร็ว 
ถูกต้องแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนได้ 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของรัฐท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการค้าระหว่างประเทศ ทําให้ลงทุนน้อยแต่
สามารถให้บริการท่ีมีความสะดวก คล่องตัว
เช่นเดียวกับภาคเอกชน 
๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเทศไทย 

คงสถานะ 
การลงทุน 
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ลําดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียก
ชําระแล้ว/๑ 
(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช. 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

๓ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย์
และอาหารสัตว์
หมักชีวภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑. เป็นโรงงานผลิตจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม 
ท่ีใช้เทคโนโลยีของไทยเป็นแห่งแรก 
๒. เป็นโครงการนําร่องซ่ึงจะนําไปประยุกต์สู่การ
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ  ใ น
อุตสาหกรรมอื่น ๆ  

คงสถานะ 
การลงทุน 

๔ LT เป็นท่ีปรึกษาและ
ให้บริการทางการ
ศึกษา การ
ฝึกอบรม และการ
พัฒนาส่ือการสอน
ออนไลน์แบบครบ
วงจร (e-Learning 
Total Solutions) 
โดยให้บริการ e-
Learning และ
ระบบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาท้ังใน
รูปแบบเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey) และให้
เช่าใช้บริการ 
(Application 
Service Provider) 

๒๕๕๓ ๘.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๑.๖๐ ๒๐.๐๐ ๑ .  ส า ม า ร ถ ข ย า ย ฐ า น ผู้ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี   
e-Learning ได้กว้างขวางและรวดเร็วขึ้นจาก
ความคล่องตัวในการดําเนินงาน  
๒ .  ก ระ ตุ้ น ให้ เ กิ ด ก า รพัฒนา เทค โน โ ลยี   
e-Learning ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ขึ้ น จ า ก ก า ร
ดําเนินงานในรูปแบบเอกชนเพื่อรักษาความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 
๓. ช่วยสร้างตลาด e-Learning ให้เพิ่มมากขึ้น 
ส่งเสริมให้ เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรม  
e-Learning อย่ า ง มีประ สิทธิ ภ าพ  เกิ ดการ
กระจายความรู้ในหลายสาขาวิชาผ่านระบบ    
e-Learning ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง 

ถอน 
การลงทุน 

 
(อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ
ขออนุมัต ิ

กวทช. เพ่ือ
ถอนการ

ลงทุน โดย
ขายหุ้น

ให้กับผู้ถือ
หุ้นเดิม) 

๕ SAKUN C ให้บริการด้านการ
วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
นวัตกรรม โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ โดย
เน้นงานท่ีเป็นโลหะ 
ใช้การขึ้นรูป 
พัฒนากระบวนการ
ผลิตแบบ manual 
ให้เป็น mass 
production เน้น
การท่องเท่ียวเชิง
คุณภาพ ยานยนต์
สมัยใหม่ เช่น เรือ
และรถโดยสาร 
เป็นต้น 

๒๕๖๒ ๒๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑. เกิดบริษัทท่ีทํางานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
รวมท้ังได้โรงงานผลิตยานยนต์สมัยใหม่อย่างครบ
วงจรโดยใช้เทคโนโลยีของประเทศ ด้วยทีมงาน
คนไทยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตอบสนอง
และรองรับงานวิจัยพัฒนาเพื่อการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศ 
๒. เป็นโครงการนําร่อง สามารถใช้เป็นต้นแบบใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีหลายๆ ด้าน ท้ังการเปล่ียน
โครงสร้างจากเหล็กเป็นอลูมิเนียม พัฒนาการ
แปรรูปอลูมิเนียมโดยการปั๊ม ฉีด ขึ้นรูปช้ินส่วน
ขนาดใหญ่แบบไร้รอยต่อ รวมถึงการพัฒนาการ
ประกอบตัวถังอลูมิเนียม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ี
ช่ วย เพิ่ ม มูล ค่ าของผ ลิตภัณฑ์และ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

คงสถานะ 
การลงทุน 

 รวม  - ๘๕๘.๐๔ ๒๔๗.๑๐ - - - 
 

หมายเหตุ : /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงร้อยละของทุนท่ีเรียกชําระแล้วเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบยีนบริษัทยกเว้นกรณี INET ท่ีเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบยีนท่ีออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว (๕๐๐.๐๔ ล้านบาท) 
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ตารางท่ี ๔ สถานะการลงทุนและผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมทุน  

 
 

 (หน่วย: ล้านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร่วมทุน INET TS MICRO LT SAKUN C *
ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มี.ค. ๖๓
ทุนจดทะเบียนบริษัท ๕๐๐.๐๔ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐ ๒๐๐.๐๐
ทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว ๕๐๐.๐๔ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐ ๒๐๐.๐๐
สัดส่วนการเรียกชําระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%
วงเงินอนุมัติร่วมทุนของ สวทช. ๑๗๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐ ๔๐.๐๐
เงินลงทุนผูกพันรอจ่าย - ๑๙.๕๐ - - ๒๐.๐๐
จํานวนเงินลงทุนท่ี สวทช. ชําระค่าหุ้นแล้ว ๑๗๐.๐๐ ๖.๕๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐ ๒๐.๐๐
สัดส่วนการถือหุ้นของ สวทช. ๑๗% ๑๓% ๔๙% ๒๐% ๑๐%

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการดําเนินงาน INET TS MICRO LT SAKUN C
รอบบัญชีของบริษัทปี ๒๕๖๑ ต้ังแต่ ๑ ม.ค.๖๑ ถึง     ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑

รายได้จากการขายและบริการ ๑,๔๖๖.๐๑ ๕๙.๖๓ ๑๓๖.๐๐ ๑๗.๐๕ ๒๑.๓๙
ต้นทุนขาย ๑,๑๐๓.๐๓ ๓๑.๖๖ ๑๒๗.๙๐ ๙.๙๘ ๑๘.๐๗

กําไรข้ันต้น ๓๖๒.๙๘ ๒๗.๙๗ ๘.๑๐ ๗.๐๗ ๓.๓๒
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ๓๒๑.๔๕ ๘.๘๘ ๘.๑๐ ๖.๙๓ ๑๘.๒๔
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษี ๒๔๗.๖๗ ๒๐.๓๘ ๑.๒๕ ๐.๑๔ (๑๔.๘๕)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ๑๕๒.๙๒ ๑๖.๒๑ ๑.๑๖ ๐.๑๒ (๒๒.๙๔)

(หน่วย: ล้านบาท)
ฐานะการเงิน INET TS MICRO LT SAKUN C
ณ วันท่ี  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑  ๓๑ ธ.ค.๖๑

ทรัพย์สินรวม ๕,๒๐๔.๘๓ ๗๗.๘๑ ๑๑๓.๒๑ ๑๕.๔๖ ๓๕๓.๗๓
หน้ีสินรวม ๓,๓๘๒.๑๖ ๗.๕๙ ๑๑.๕๗ ๖.๘๖ ๒๗๕.๘๒
กําไร (ขาดทุน) สะสม ๕๒๙.๙๘ ๒๐.๒๒ ๑.๖๔ ๐.๓๘ (๒๒.๕๙)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ๑,๘๒๒.๖๗ ๗๐.๒๒ ๑๐๑.๖๔ ๘.๖๐ ๗๗.๙๑

ความสามารถในการทํากําไร INET TS MICRO LT SAKUN C

อัตรากําไรข้ันต้น (Gross Profit Margin) ๒๔.๗๖% ๔๖.๙๑% ๕.๙๖% ๔๑.๔๗% ๑๕.๕๒%
อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ๑๐.๔๓% ๒๗.๑๘% ๐.๘๕% ๐.๗๐% -๑๐๗.๒๕%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) ๒.๙๔% ๒๐.๘๓% ๑.๐๒% ๐.๗๘% -๖.๔๙%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ๘.๓๙% ๒๓.๐๘% ๑.๑๔% ๑.๔๐% -๒๙.๔๔%

* หมายเหตุ : กวทช. คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 24 มี.ค.2563 มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ SAKUN C เพ่ือคงสัดส่วน 
                การถือหุ้นเดิม โดยอยู่ระหว่างบริษัทฯ ดําเนินการเรียกชําระเงินเพ่ิมทุนและจดทะเบียนเพ่ิมทุน
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ในไตรมาสท่ี ๒ ปี ๒๕๖๓ สวทช. ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟิวเจอร์ ออร์โธปิดิกส์ 

จํากัด เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ ๒๕.๙๐ ของทุนจดทะเบียนจํานวน ๒๔๐  

ล้านบาท หรือคิดเป็นจํานวนเงิน ๖๒.๑๖ ล้านบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนร่วมกับบริษัท นีโอฟาร์ม จํากัด ซ่ึงมีสัดส่วน

การถือหุ้นร้อยละ ๒๕.๑๐ และบริษัท เทจิน นากาชิม่า เมดดิคอล จํากัด (Teijin Nakashima Medical 

Company Limited: TNC) จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ ๔๙ เพ่ือจัดต้ังธุรกิจวิจัยและพัฒนา 

ผลิตและจําหน่ายข้อเทียมในประเทศไทย และมีแผนจําหน่ายไปยังต่างประเทศในอนาคต โดยมีผลิตภัณฑ์ต้ังต้น

คือข้อเข่าเทียม รุ่น Future Knee ท่ีได้วิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่าง สวทช. และ TNC ซ่ึงการร่วมทุนครั้งนี้ 

จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ๑) เกิดการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้ันสูงจาก TNC เพ่ือ 

ประเทศไทยจะได้มีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองผู้บริโภคในภูมิภาคได้

ในอนาคต ๒) เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปสู่ผู้ประกอบการไทยเพ่ือเป็นผู้รับจ้างผลิต (Thai OEM) ซ่ึง

จะช่วยลดการพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศในอนาคต ปัจจุบัน สวทช. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาร่วมทุน 

ซ่ึงคาดว่าจะสามารถจัดต้ังบริษัทได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีทุนจดทะเบียนต้ังต้น ๑๐๐ ล้านบาท 

สวทช. ชําระเงินลงทุนจํานวน ๒๕.๙๐ ล้านบาท และเม่ือบริษัทฯ สามารถนําข้อเข่าเทียมรุ่น Future Knee  

ข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยและได้ดําเนินการตามเง่ือนไขต่าง ๆ ได้ครบถ้วน จะมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 

๑๔๐ ล้านบาท ซ่ึง สวทช. จะชําระเงินลงทุนอีกจํานวน ๓๖.๒๖ ล้านบาท 



 
 

๑๐๘ | สวทช. 
 

๓.๖ ผลการดําเนินงานกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน 

สวทช. โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร หรือ สท. (Agricultural Technology 
and Innovation Management Institute: AGRITEC) ดําเนินงานให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบ
ครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้การทํางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิด “การ
ปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ํา เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจ
ชีวภาพ” โดยนําผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพ้ืนท่ี ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
อย่างท่ัวถึง พร้อมท้ังพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและชุมชนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ท่ี
เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและชุมชน โดยมีกลไกการทํางานต้ังแต่รับโจทย์ความ
ต้องการของชุมชน มีการประเมินพ้ืนท่ีร่วมกับนักวิจัย/นักวิชาการ มีกระบวนการคัดเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ี มีรูปแบบกลไกการถ่ายทอดแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาแผนเชิงพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืนในระยะยาว  

ในไตรมาสท่ี  ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สท. มี เทคโนโลยี ท่ีพร้อมถ่ายทอดเพ่ิมเติม 
๗ เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีเซนเซอร์วัดความชื้นดิน เทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติก
สําหรับการผลิตพืชผักสดคุณภาพ เทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือจัดการน้ํา ระบบควบคุมการให้น้ํา 
ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายและควบคุมอัตโนมัติ (Farm WiMaRC) กล่องควบคุมการให้น้ํา 
บัวหลวง โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชุมชน จํานวน ๑๖๗ ชุมชน ใน ๓๔ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี จํานวน ๒,๙๙๑ คน พัฒนาทักษะเกษตรกรแกนนํา จํานวน ๕๑๕ คน มุ่งเน้นการ
พัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืน และการส่งเสริมให้เกิดการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

๓.๖.๑ การพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) สท. มีกลไกการพัฒนาชุมชน
เกษตรอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) เทคโนโลยีด้านการเกษตร (Agriculture 
Technology) ไปยังเกษตรกรแกนนํา หรือชุมชน โดยมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง ๔ ศูนย์
แห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) มหาวิทยาลัยเครือข่าย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน โดยมีการ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาให้เกิดการต่อยอด สร้างความรู้ ลดความเหลื่อมล้ํา เกิดการขยาย
ผลในวงกว้าง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป ท้ังนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปตามศักยภาพของแต่ละ
ฟาร์ม แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับต้น คือ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) เพ่ือการวางแผนและบริหารจัดการ เช่น โรงเรือนพลาสติก และการใช้แอปพลิเคชัน เป็นต้น 
(๒) ระดับกลาง คือ สามารถใช้ วทน. และระบบ IoT (Internet of Things) ติดตามข้อมูลเพ่ือวางแผนและ
จัดการการผลิต เช่น สถานีตรวจวัดอากาศ เป็นต้น และ (๓) ระดับสูง คือ สามารถใช้ IoT เพ่ือควบคุมและสั่งการ
ผลิต เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ และระบบควบคุมการให้น้ํา เป็นต้น โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับ Smart 
Farm แล้วจํานวน ๔๙ ชุมชน และพัฒนาบุคลากรเกษตรอัจฉริยะจํานวน ๔๕ คน   
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รวมท้ังได้มีการส่งเสริมให้เกิดการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร (Training Hub) จํานวน ๑๓ แห่ง 
โดยการพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ มีตัวอย่างการดําเนินงานดังนี้ 

 “ฉลาดคิด ฉลาดปลูก ฉลาดขาย ให้ได้มะเขือเทศคุณภาพ” หนุนเกษตรกร สู่ สมาร์ท
ฟาร์มเมอร์  โดยให้ความรู้  และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโ ซ่ 
การผลิตทางการเกษตร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน ๓๙ คน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เม่ือวันท่ี ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นนักวิจัย
และผู้เชี่ยวชาญในการผลิตมะเขือเทศจาก สท. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความรู้เก่ียวกับปัจจัยการผลิต
มะเขือเทศแบบครบวงจรและการผลิตมะเขือเทศให้ได้คุณภาพ รวมท้ังเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชและระบบ
ควบคุมสําหรับปลูกพืช นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติการเตรียมวัสดุปลูกและการเพาะกล้า การตัดแต่งก่ิง 
มะเขือเทศให้เหมาะสมในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต และการรู้จักการใช้สารเคมีจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ชุมชน 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือร่วมพัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และความร่วมมือวิชาการในด้าน
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) โดยมีแผนทําการทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ท้ังใน
รูปแบบฟาร์มเปิด ท่ีใช้เทคโนโลยีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศแบบ IoT เพ่ือการเกษตร และระบบควบคุมการ 
ให้น้ําอัตโนมัติสําหรับพืชไร่และพืชสวนซ่ึงได้นํา Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้บริหารจัดการแปลงให้
ได้คุณภาพ และรูปแบบโรงเรือน ต้ังแต่ต้นทุนตํ่า ไปจนถึงโรงเรือนอัจฉริยะ ตลอดจนถึงระบบการผลิตในระบบ
อินทรีย์ 

 

 

 



 
 

๑๑๐ | สวทช. 
 

นอกจากนี้ สท. ได้มีความร่วมมือพัฒนาท้องถ่ิน วทน. กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ภาคเอกชน (Smart Tambol Model) เพ่ือพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ๕ ด้าน ได้แก่ อาชีพ สุขภาพ การศึกษา 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีแบบองค์รวม (Holistic Area-based Community 
Development หรือ HAB) โดยมีการนําร่องต้นแบบ ๗ ตําบล ๕ จังหวัด ประกอบด้วย (๑) อบต.ช่องเม็ก อําเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชานี (๒) อบต.ส้าน อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (๓) อบต.ไชยสถาน อําเภอเมือง จังหวัด
น่ าน (๔)  อบต. เขาดิน พัฒนา อํา เภอเฉลิมพระเ กียร ติ  จั งหวัดสระบุรี  ๕ )  อบต.ห้วยบง อํา เภอ 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (๖) เทศบาลตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ (๗) เทศบาล
ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซ่ึงปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ในชุมชนดังล่าว จํานวน ๕ กลุ่มเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ได้แก่ เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักร
ท่ีนําไปช่วยภาคการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ํา เทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตยาง
ธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากรจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี และบุคลากรจากบริษัท เบทา
โกร จํากัด ร่วมจัดกิจกรรม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจํานวน ๒๙๐ คน ผู้นําชุมชนเข้าร่วม ๑๗ คน ตัวอย่างการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีนําร่อง อาทิ 

 พ้ืนท่ี อบต.ช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชานี AGRITEC มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้วัสดุหมักคือผักตบชวา โดยจัดกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เกษตรกรแกนนําบ้านโนนสําราญ เจ้าหน้าท่ีบริษัทเบทาโกร เจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลช่องเม็ก เจ้าหน้าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าท่ีสํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๔ อุบลราชธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจํานวน ๗๒ คน  
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๓.๖.๒ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถ่ินอย่างย่ังยืน
(Biobank : Bioeconomy & Community Base Tourism) ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์หรือ
ต้นพันธุ์ และเก็บเป็นฐานข้อมูลในชุมชน สามารถนําทรัพยากรท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาองค์ความรู้
ต่อยอดภูมิปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรท้องถ่ิน จํานวน ๑๐๓ ชุมชน และสร้างเกษตรกรแกนนํา จํานวน ๒๘๗ คน โดยมีตัวอย่างผลการดําเนินงาน 
ดังนี้  

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ และ ธัญสิรินในพ้ืนท่ี 
ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้แก่เกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ.จตุรพักตรพิมาน และ อ.ปทุมรัตต์ 
จ.ร้อยเอ็ด และอ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยมีเกษตรกรปลูกข้าวเหนียวธัญสิรินท่ีมีลําต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย เมล็ด
อวบอ่ิมสมบูรณ์ ต้นข้าวมีความสมํ่าเสมอกัน ทดแทนการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข. ๖ ท่ีลําต้นสูงล้มง่าย  
ไม่ต้านทานโรค ขอบใบแห้ง และโรคไหม้ จํานวน ๑๙ คน ในพ้ืนท่ี ๒๕ ไร่ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ ๑๒,๙๕๑ 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่า ๓๒๓,๗๗๕ บาท ผลผลิตเฉลี่ย ๕๑๘ กิโลกรัมต่อไร่ และมีเกษตกรผลิตเมล็ดพันธุ์
หอมมะลิ ๑๐๕ จํานวน ๙๑ คน จํานวน ๕๑๕ ไร่ ได้ผลผลิตจํานวน ๑๗๑,๔๑๐ กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 
๔,๒๘๕,๒๕๐ บาท ผลผลิตเฉลี่ย ๓๓๓ กิโลกรัมต่อไร่ ทําให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ คุณภาพดีใช้ในพ้ืนท่ี  
ช่วยเพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ ๑๐ จากผลผลิตเดิมของเกษตรกร อีกท้ังเกษตรกรหันมาทํานาโดยใช้เครื่องหยอด 
เมล็ดพันธุ์สามารถช่วยลดต้นทุนการทํานาจากการลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์คิดเป็น ๔๐๐ บาทต่อไร่ 
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๓.๗ ผลการดําเนินงานกลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม 

กลุ่มภารกิจนี้ทําหน้าท่ี บริหารจัดการเขตนวัตกรรม ซ่ึงได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเขตนวัตกรรม
ของประเทศ เช่น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้มีทิศทางการดําเนินงานแบบ
บูรณาการ เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นดึงดูดการลงทุนฐาน
นวัตกรรมจากผู้ ลง ทุน ท้ัง ในและต่างประเทศ และเชื่ อมโยงระหว่ างภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และภาครัฐ 

๓.๗.๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 

สวทช. ดําเนินงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการพ้ืนท่ีเช่า 
แก่เอกชนผู้สนใจทําวิจัยและพัฒนา ตลอดจนดําเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานท่ีให้ภาคเอกชนเข้าใช้เป็น
สํานักงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อันจะนําไปสู่สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ภาค
สังคมและอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ให้บริการพ้ืนท่ีเช่าเพ่ือทําวิจัยและพัฒนาใน
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จํานวน ๑๐๒ ราย (ไม่รวมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต) หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
ของการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีให้เช่าท้ังหมด และบริการพ้ืนท่ีสํานักงาน ห้องฝึกอบรม และสัมมนาในเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จํานวน ๕๑ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีให้เช่า
ท้ังหมด โดยมีจํานวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี แสดงดังรูปท่ี ๕ 

 
รูปท่ี ๕ จํานวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี  

เกษตรและ
อาหาร
16%

ระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์

12%

บริการด้าน
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ศาสตร์
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การแพทย์
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2%
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คอมพิวเตอร์

37%

อ่ืนๆ
2%
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อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สร้าง Ecosystem 

ให้แก่ผู้เช่าพ้ืนท่ีภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมโยง ระหว่างกันตามภารกิจ (๑) Connecting 

the Dot : Economic Impact Driver โดยเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค อุทยานวิทยาศาสตร ์

เฉพาะทาง และหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ สร้าง Pipeline ของ อวท. เพ่ือให้เกิดการ

เชื่ อมโยงและสร้ า ง เครื อ ข่าย  ให้ สมาชิกสามารถสร้ าง  Economic Impact ให้ กับประเทศร่ วมกัน  

(๒) Innovation Hub : R&D hub of the Nation & EECi soft Landing Zone จะเน้น Soft infrastructure 

ท่ีสอดคล้องกับส่วนท่ี สวทช. มีศักยภาพในการดําเนินการ เพ่ือให้เอกชนสามารถสร้างนวัตกรรมได้เร็วข้ึน 

ประหยัดข้ึน และเพ่ือทําให้เกิดเป็นโมเดลธุรกิจเชิงพาณิชย์ในอนาคต รวมท้ังต้องการให้เกิดการทํางานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างราบรื่น และเป็น Soft landing ของ EECi ในช่วงเริ่มโครงการ และ 

(๓) Creating “new” Value : Most comprehensive R&D Supporting Platform โดยให้ความสําคัญกับ

การสร้างผู้ประกอบการมีศักยภาพและสอดคล้องกับการดําเนินงานของ สวทช. อย่างเป็นระบบและสามารถ

ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีการช่วยเหลือด้านธุรกิจ โดยการส่งเสริมและเชื่อมโยงในด้านการตลาดและการหา 

คู่ค้า ด้วยกลไกต่าง ๆ เป็นต้น 

โดยมีตัวอย่างผลงานของประชาคมในอุทยานวิทยาศาสตร์ ในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ เช่น บริษัท เลกาซ่ี ไพร์ม เมด และ บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น หนึ่งในสมาชิกประชาคมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกันคิดค้นพัฒนาสูตรน้ํายาฆ่าเชื้อไวรัสภายใต้ชื่อ “i-Sol+ Tech” เป็นเทคโนโลยี

น้ํายาฆ่าเชื้อท่ีปราศจากแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้ในการกําจัดไวรัสชนิดต่าง ๆ รวมถึงโคโรนาไวรัสได้ถึงร้อยละ ๙๙  

ออกฤทธิ์ปกป้องพ้ืนผิวนานถึง ๒๔ ชม. พกพาสะดวก ฉีดได้ท้ังหน้ากากและพ้ืนผิวสัมผัสต่าง ๆ เพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพในการปกป้องและฆ่าเชื้อไวรัส 

 

ท้ังนี้สองบริษัทดังกล่าวยังได้ร่วมสนับสนุนบริจาคผลิตภัณฑ์ หนึ่งล้านมิลลิลิตรแรก ให้กับหน่วยงาน

ด้านการแพทย์ของภาครัฐท้ังในประเทศไทยและประเทศจีน “นวัตกรรมใหม่นี้ เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อไวรัสท่ีมีน้ําเป็น

ส่วนประกอบหลักจึงเหมาะกับทุกคนแม้แต่ผู้ท่ีแพ้ง่าย ผู้ใช้สามารถฉีดสเปรย์ลงบนหน้ากากและพ้ืนผิวสัมผัส 
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ต่าง ๆ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการปกป้องและฆ่าเชื้อไวรัส สําหรับผู้ท่ีใช้หน้ากากอนามัยประเภทซักได้ เป็นอีก

หนึ่งทางเลือกในการนํากลับมาใช้ ซํ้าโดยการซักทําความสะอาดและฉีดสเปรย์ลงบนหน้ากากเพ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการปกป้องและฆ่าเชื้อไวรัสก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีหน้ากากอนามัยขาด

ตลาด และยังเป็นการช่วยลดขยะจากหน้ากากอนามัยได้อีกด้วย” รศ.ดร.นพ.กําพล ประธานกรรมการ บริษัท  

เอวีเอส อินโนเวชั่น กล่าว ซ่ึงถือเป็นความภาคภูมิใจของนักวิจัยไทยภายใต้บริษัทเอกชนผู้เช่าในอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทยท่ีจะนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สู่การแก้ไขปัญหาและรับมือต่อ

สถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน 

๓.๖.๒ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เป็น

ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(วทน.) โดยประสานงานกับพันธมิตรท้ังในและต่างประเทศ ณ ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. 
ดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา EECi ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) การเตรียมความพร้อมเชิงกายภาพ: การก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Phase 1A มีความคืบหน้า 
การก่อสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๙ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนท่ีกําหนดภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเปิดดําเนินงานได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ส่วนความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนท่ี EECi โดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการได้ร้อยละ ๗๒.๔๐ 
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และเปิดดําเนินการได้ในช่วงต้นปี ๒๕๖๔ 

 
 

(๒) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานวิจัย : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มุ่งเน้นการ

พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพ

ของไทย รวมถึงเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการนําเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ ลดความเสี่ยงในการลงทุน และ

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ปัจจุบันได้ดําเนินการจัดจ้างเพ่ือดําเนินการก่อสร้างระบบ 

ไบโอรีไฟเนอรี (Preliminary Study) แบบ Non-GMP เรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และ 

อยู่ระหว่างจัดจ้างเพ่ือดําเนินการก่อสร้างระบบไบโอรีไฟเนอรี (Preliminary Study) แบบ GMP รวมท้ัง 
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อยู่ ระหว่างจัดจ้างการออกแบบพ้ืนฐานทางวิศวกรรมของ Non-GMP (Basic Engineering Design of  

Non-GMP) โดยคาดว่าโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ และเริ่มเปิดดําเนินการได้

ในปี ๒๕๖๕ โดยมีความก้าวหน้าการดําเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔.๘๐ (เป้าหมายร้อยละ ๑๒) 

(๓) การเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BIOPOLIS): 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กําหนดการเตรียมความพร้อมงานวิจัยและนวัตกรรมของ NSTDA BIOPOLIS เพ่ือ

ไปขยายผลท่ี EECi ไว้ ๑ ชุดข้อมูล และ ๑ ต้นแบบ ผ่านการดําเนินโครงการ ดังนี้ (๑) โครงการพัฒนาชุดข้อมูล

สรีรวิทยาการตอบสนองของพืชเป้าหมายต่อปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ีควบคุมและติดตามการตอบสนองด้วย

ระบบอัตโนมัติของเทคโนโลยีฟีโนมิกส์ ปัจจุบันประสบปัญหาการขนส่งระบบและอุปกรณ์มายังประเทศไทย 

เนื่องจากปัญหาสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านและปัญหามรสุม ส่งผลให้การขนส่งล่าช้า แม้ว่าขณะนี้

อยู่ระหว่างขนส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญท่ีจะเดินทางมาติดต้ังระบบไม่สามารถออกจากประเทศ

มายังประเทศไทยได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัส COVID-19 (๒) โครงการพัฒนาต้นแบบบ่อสาธิต

การเลี้ยงกุ้งในบ่อกลางแจ้งท่ีเป็นระบบปิดก่ึงอัตโนมัติ พร้อมระบบเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรค 

ปัจจุบันได้ทําบันทึกความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนากับฟาร์มสาธิตมีนเกษตร “สองน้ํา” กับมูลนิธิชัยพัฒนา 

และจัดทํา TOR (Terms of Reference) แล้วเสร็จและเริ่มดําเนินการตามกระบวนการพัสดุ เพ่ือพัฒนาระบบ 

บ่อเลี้ยงกุ้งแบบบ่อไร้ดินแนวใหม่ ท่ีมีการควบคุมคุณภาพน้ํา มีระบบเติมออกซิเจนประสิทธิภาพสูงแต่มีต้นทุนตํ่า 

มีระบบหมุนวนน้ําประสิทธิภาพสูง รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ของระบบควบคุมการเลี้ยงกุ้งแบบก่ึงอัตโนมัติ  

ท่ีทํางานร่วมกับระบบบ่อเลี้ยงกุ้งท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมและจัดการอาหารตลอด

ระยะเวลาการเลี้ยงกุ้ง รวมท้ังเป็นแหล่งข้อมูลของการพัฒนาการเรียนรู้ของระบบปัญญาประดิษฐใ์นอนาคต 

(๔) การเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบ
อัจฉริยะ (ARIPOLIS) : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กําหนดการเตรียมความพร้อมงานวิจัยและนวัตกรรมของ 
NSTDA ARIPOLIS เพ่ือไปขยายผลท่ี EECi ไว้ ๑ ต้นแบบ และ ๑ ระบบ ผ่านการดําเนินโครงการ ดังนี้   
(๑) โครงการแพลตฟอร์มการวิจัยการผลิตอัจฉริยะ โดยพัฒนาต้นแบบระบบสายการผลิตตัวอย่าง (เวอร์ชัน ๑)  
ท่ีเป็นการประมวลผลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Process) และการประมวลผลแบบกลุ่ม (Virtual Batch 
Process) เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างทบทวนรายการระบบสายการผลิตตัวอย่าง (Demo line) และนําเสนอรายการครุภัณฑ์ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของ สวทช. อีกครั้ง  

 

 



 
 

๑๑๖ | สวทช. 
 

(๒) โครงการศึกษาวิจัยการจัดทําระบบน้ําอัจฉริยะ และระบบประมงอัจฉริยะ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันได้
พัฒนาและติดต้ังต้นแบบระบบเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนท่ี ๑๑ อําเภอ จํานวน ๓๒ แห่ง (เป้าหมาย ๓๔ แห่ง) 
คงเหลือพ้ืนท่ีติดต้ัง ๒ แห่ง ท่ีขอสละสิทธิ์ซ่ึงได้ประชุมกับทางจังหวัดเพ่ือเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
 

(๕) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือชุมชน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) มีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะให้กับ ๕๐ ชุมชน โดยไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับ ๑๔ ชุมชน ในพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และปราจีนบุรี ท้ังนี้ มีเกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท้ังหมด ๓๒๘ คน โดยมีเทคโนโลยีท่ีนําไปถ่ายทอด จํานวน ๘ เทคโนโลยี ได้แก่ (๑) 
เทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ (๒) เทคโนโลยีระบบการให้น้ําตามสภาวะความต้องการของพืชในระบบแปลงเปิด 
(๓) เทคโนโลยีระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพ่ือการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ  
(๔) เทคโนโลยีการผลิตก้อนเชื้อสดราบิวเวอเรียพร้อมใช้กําจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ (๕) เทคโนโลยีสิ่งทอ
เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (๖) เทคโนโลยีการใช้สมุนไพรในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช (๗) เทคโนโลยีการเกษตร
เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภัย (GAP) และ (๘) องค์ความรู้ด้านสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร
ปลอดภัย โดยมีความก้าวหน้าการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของเป้าหมาย นอกจากนี้ ได้ดําเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับเกษตรกรแกนนํา แกนนําชุมชน และ Young Smart Farmer จํานวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๖๐ คน) 
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(๖) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพ่ืออุตสาหกรรม : ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดแผนการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และ Startup ในพ้ืนท่ี EEC 
จํานวน ๙๐ ราย ในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดําเนินการให้คําปรึกษาเชิงลึก เพ่ือยกระดับ
ความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs แล้ว ๒๓ ราย ได้แก่ (๑) ให้คําปรึกษาเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เกษตร อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง เครื่องสําอาง  
ไม้และเครื่องเรือน เครื่องจักรและอุปกรณ์ สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และบริการ จํานวน ๒๒ ราย แบ่งเป็น 
จังหวัดระยอง ๔ ราย จังหวัดชลบุรี ๑๐ ราย และจังหวัดฉะเชิงเทรา ๘ ราย และ (๒) บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ด้าน AI Robot แก่ SMEs และ Startup ในพ้ืนท่ี EEC จํานวน ๑ ราย จากจังหวัดชลบุรี และอยู่ระหว่างจัดต้ัง
บริษัท อีก ๑ ราย จากจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ได้วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นแก่ 
SMEs ไปแล้ว ๔๔ ราย รวมท้ังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทําวีดีทัศน์เผยแพร่การสนับสนุน
ของ สวทช. ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการใน EEC เพ่ือเผยแพร่และยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs 
และ Startup ภายใต้มาตรการส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ท้ังนี้  
มีความก้าวหน้าการดําเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๕ ของเป้าหมาย 

 
 

(๗) การจัดทําแผนท่ีนําทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRM) : ณ ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ดําเนินการทบทวนสถานภาพท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ รวมถึงศึกษาตัวอย่างการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไต้หวัน เพ่ือศึกษาแบบอย่างความสําเร็จ (Success Model)  
ด้านเครื่องมือแพทย์ พร้อมท้ังจัดระดมสมอง (ครั้งท่ี ๑) เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือวิเคราะห์
ความสามารถและคัดเลือกผลิตภัณฑ์เป้าหมายในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ ผลจาก
การประชุมได้กําหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ (๑) โอกาสทางตลาด และ (๒) 
ความพร้อมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Readiness Level) ซ่ึงเทคโนโลยีเป้าหมายท่ีจะ
ดําเนินการคัดเลือกจะต้องมีผลต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และจัดระดมสมอง (ครั้งท่ี ๒) เม่ือ
วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาของประเทศไทย (GAP) และสิ่งท่ีจะสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์หรือผลิตภัณฑ์เป้าหมายในประเทศไทยในระยะ ๑๐ ปี  
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ปัจจุบันได้ร่างแผนท่ีนําทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพ่ือเตรียมจัดประชาพิจารณ์ร่วมกับ
ภาคเอกชน โดยการดําเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๓๐ จากเป้าหมาย (เป้าหมาย ITRM จํานวน ๑ เรื่อง)  

(๘) การพัฒนาคอนซอร์เทียมในบริบทของ EECi : ณ ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้
พัฒนาความร่วมมือในลักษณะคอนซอร์เทียมท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือระดับโครงการแล้ว จํานวน ๕  
คอนซอร์เทียม (เป้าหมาย ๙ คอนซอร์เทียม) ได้แก่ (๑) ความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับยานยนต์ 
ขับข่ีอัตโนมัติ (AV) ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับยานยนต์ขับข่ีอัตโนมัติ เพ่ือสร้าง Pre-competitiveness 
Platform สําหรับการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (๒) ความร่วมมือด้านการทดสอบ
และให้บริการยานยนต์ขับข่ีอัตโนมัติ (AV) ในพ้ืนท่ีปิด ในโครงการทดสอบและให้บริการยานยนต์ขับข่ีอัตโนมัติ 
Low-Speed Feeder ในพ้ืนท่ีโครงการแสนสิริ T77 (๓) ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ ในโครงการจัดทํา Industry-Technology Roadmap (ITRM) การวิจัย การทดสอบ มาตรฐาน 
และการผลักดันออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ (๔) ความร่วมมือด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระดับต้นแบบสาธิตบ่อเลี้ยง 
สัตว์น้ํา ในโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งน้ําหมุนเวียนในบ่อกลางแจ้งด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ และ  
(๕) ความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ Smart Industry Readiness Index (SIRI) ในประเทศไทย และการพัฒนา
บุคลากรผู้ประเมิน โดยการนํา SIRI จากประเทศสิงคโปร์มาใช้ในประเทศไทย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมไทย (Industry Transformation) ไปสู่ Industry 4.0 ท้ังนี้ จะมีการดําเนินโครงการนําร่อง จํานวน 
๒๐ บริษัท เพ่ือประเมินผลและพิจารณาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ SIRI ในประเทศไทย นอกจากนี้  
ยังดําเนินการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมตามแนวทางของ SIRI โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท TÜV SÜD Asia 
Pacific ผ่านโครงการนําร่อง จํานวน ๒๐ บริษัท พร้อมท้ังพัฒนาบุคลากรของไทย ให้มีความสามารถในการ 
ทําการประเมินฯ ไปด้วย ความก้าวหน้าการดําเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๐ ของเป้าหมาย 
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๓.๗.๓ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดย

ตลอด ด้วยสภาวการณ์การแข่งขันท่ีรุนแรงในตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคท่ีโลก
มุ่งสู่ “อุตสาหกรรม ๔.๐” และการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals หรือ SDGs) ซ่ึงจัดทําข้ึนโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกแบบพลิกโฉมฉับพลัน หรือ “Disruptive Change” และเร่งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ท้ังนี้ สวทช. ตระหนักถึงความสําคัญของการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร โดยส่งเสริมและ
ยกระดับการผลิตอาหารของประเทศด้วย วทน. ผ่านโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis : 
FI) ท่ีมุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม 
(Innovation Ecosystem) ท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ประกอบการ โดยจัดให้มี (๑) “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  
(One-Stop Service หรือ OSS)” ซ่ึงเป็นศูนย์การบริการแบบครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้บริษัทอาหารในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง มีการลงทุนวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นกลไกการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในภาคเอกชน รวมท้ังเป็นการเชื่อมโยงโจทย์วิจัยหรือความต้องการของผู้ประกอบการ
กับผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ และ (๒) แพลตฟอร์มท่ีครอบคลุมด้านนวัตกรรมอาหาร (Comprehensive 
Food Innovation Platform) จํานวน ๙ แพลตฟอร์ม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารของ
ผู้ประกอบการ (ดังแสดงตามรูป) 
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นอกจากการดําเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหาร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. แล้ว  
ยังบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานท่ีมีศักยภาพท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาเครือข่าย 
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐได้อย่างท่ัวถึงและสะดวกมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นการเร่งการ
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารระดับโลกได้อย่างแท้จริง โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย
ร่วมขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ จํานวน ๑๗ แห่ง รวมท้ังมี
หน่วยงานภายในกระทรวง อว. ท่ีร่วมดําเนินการเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร อีก ๓ หน่วยงาน ได้แก่
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ สถาบันมาตรวิทยา โดยมีเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย
ซ่ึงกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังแสดงตามรูป 

 

 
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. ในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ๖ หัวข้อ ตามภารกิจหลักดังนี้ 
 

(๑)  การสร้างระบบนิเวศสําหรับนวัตกรรมอาหาร 
- จัดทําแผนท่ีนําทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Roadmap) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย 

แต่ละแห่ง เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานและบูรณาการความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมอาหารในภาพรวม
ของประเทศ 

 

CMU : High-Value Ingredients & Food Pilot Plant

MJU : Organic Food & Gastronomy, and Food Makerspace

MFU : Tea & Coffee Innovation

NU : Herbal Innovation & Food Pilot Plant (HPP)

KKU : Functional Ingredients & Healthy Food

SUT : Animal Meat Product, Fruit & Vegetable, 

and Functional Food 

UBU : High Value Added Local Food

PSU : Smart Food Processing
for Health & Well-being, 

and Seafood & 
Halal Food Products

CU : Dairy Innovation

KU : Food Pilot Plants (R&D, Scaling Up, GMP)

MU : Nutrit ional and Functional Foods,

Flavor Technology and Nutri-Neuroscience 

KMUTT : Solutions on Innovative Automation and

New Technology of Food Processing for SMEs

KMITL : Solutions on Innovative Technology in Food 

Manufacturing System, Food Safety, Bakery, 
Beverage and Meat Technology,

TU : Sensory Evaluation & Food Pilot Plant

UTCC : Beverage Innovation

TISTR : Food Innovation Service Plant (GMP)

TINT : Radiation and Isotope Technology
for Food Quality and Safety

SRL: Applications of Synchrotron Light  
for Food Research and Innovation

DSS: Food Analysis and Sensory Evaluation

FI Network & 

Specialization

H e a d q u a r t e r  
@ Thailand Science Park

o One-Stop Service Center

o Future Food Lab
(for SMEs & Startups)

o STI Infrastructure for

Private Sector RDI Center

o Comprehensive Food Innovation
Service Platforms
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- จั ด ต้ั ง ศูนย์บริ การ เ บ็ด เสร็ จ  หรื อ  One-Stop Service (OSS)  ณ สถาบัน เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า เจ้า คุณทหารลาดกระบัง และบริหารจัดการโครงการและสนับสนุนงบประมาณแก่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ในการจัดต้ัง OSS และ Future Food Lab (FFL) ข้ึนในพ้ืนท่ี
ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการปรับปรุงโรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารท่ีครอบคลุมต้ังแต่ระดับ
ห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงการขยายขนาดการผลิต และการผลิตในระดับ OEM ท่ีได้มาตรฐาน GMP นอกจากนี้ 
ยังรวบรวมข้อมูลบริการโรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและบริการการวิเคราะห์ทดสอบจาก
หน่วยงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายต่าง ๆ นํามาพัฒนาให้อยู่ในระบบออนไลน์เพ่ือความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

- ดําเนินการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือสนับสนุนการจัดต้ัง Future Food Lab 
(FFL) เพ่ือสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมอาหารแก่ SMEs ในพ้ืนท่ี ๖ 
มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

(๒)  การอํานวยความสะดวกการลงทุนและกิจกรรม RDI ในอุตสาหกรรมอาหาร 
- ให้คําแนะนําปรึกษาและประสานงานเชื่อมโยงบริการท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

เพ่ือตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกระดับ จํานวน ๓๔ ราย (ประกอบด้วย ผู้ประกอบการใหม่ จํานวน ๓ ราย, 
SMEs จํานวน ๒๔ ราย, บริษัทขนาดใหญ่ จํานวน ๖ ราย และนิติบุคคล จํานวน ๑ ราย) โดยมีจํานวนผู้รับบริการ
สะสมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวม ๖๙ ราย  

- สนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยในการดําเนินงานโครงการระดับ Translational Research 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านนวัตกรรมอาหารให้แก่ SMEs จํานวน ๕ โครงการ โดยมีมหาวิทยาลัยร่วม
ดําเนินงาน จํานวน ๔ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
(๓)  การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอาหารในทุกระดับ 

- จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเร่งการพัฒนาและเติบโตของผู้ประกอบการ ภายใต้
โครงการ PADTHAI หรือ “Program to Accelerate and Develop Thai Food SMEs” โดยจัดอบรมอย่าง
เข้มข้นระยะเวลา ๕ วัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๕๗ คน (จาก ๒๔ บริษัท และ ๔ มหาวิทยาลัย) ซ่ึงเป็นการ
จัดครั้งท่ีสองในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และนับเป็นรุ่นท่ี ๕ ของโครงการนี้ โดยให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษา
อย่างเข้มข้น เพ่ือเร่งการพัฒนาเติบโตของผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ PADTHAI จํานวน ๙ ราย รวมท้ัง
เชื่อมโยงนักวิจัย จํานวน ๓ ราย จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จํากัด เพ่ือเจรจาความร่วมมือ
ในการร่วมกันพัฒนาผลงานนวัตกรรมอาหารออกสู่เชิงพาณิชย์  
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- จัดการประกวดโครงการนวัตกรรมอาหาร “Food Innopolis Innovation Contest 2020” 

ภายใต้หัวข้อ Future Protein และ Local Ingredient ในรอบชิงชนะเลิศท้ังระดับปริญญาตรี และบุคคลท่ัวไป 
โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบจํานวน ๓๒ ทีม (๑๓๖ คน) จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จํานวน ๑๘๘ ทีม (ระดับปริญญาตรี 
จํานวน ๑๒๕ ทีม และบุคคลท่ัวไป จํานวน ๖๓ ทีม) 

- คัดเลือกผู้ประกอบการ จํานวน ๓๐ ราย (จากผู้สมัครกว่า ๓๐๐ ราย) เพ่ือเข้ารับการอบรม
และเตรียมความพร้อมในการเข้ามาใช้พ้ืนท่ี FFL เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร 

 

(๔)  การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง 

- เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารก่อนการทดสอบตลาด (Minimum Viable Product หรือ 

MVP) จากการจัดการประกวดโครงการ “Food Innopolis Innovation Contest 2020” จํานวน ๓๑ ต้นแบบ 

เช่น “Amimor” น้ําอัดลมเพ่ือสุขภาพซ่าสดชื่น มาพร้อมคุณประโยชน์ของโปรตีนและวิตามินบีรวม ปราศจาก
น้ําตาลและสีเติมแต่ง “MusaWa Bar” อาหารขบเค้ียวชนิดแท่ง ผลิตจากแป้งกล้วยน้ําว้าดิบ มีสรรพคุณต้าน

การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร “Prowingle Cheese” ผลิตภัณฑ์เลียนแบบชีสจากเมล็ดถ่ัวพูอุดมไปด้วยโปรตีน 

Dairy free (ปราศจากนม) และไม่มีคอเลสเตอรอล “BOKBOK” ขนมทานเล่นจากเมล็ดกระบก (หรืออัลมอนด์
อีสาน) นํามาแปรรูปเป็นขนมทานเล่นอร่อย รับประทานง่ายและมีประโยชน์ 

 
(๕) การส่งเสริมให้เกิดผู้เช่ียวชาญนวัตกรรมอาหารท่ีมีทักษะและความสามารถสูง 

- อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของกลิ่นรส (Flavor 101 Workshop : 
Fundamental of Flavor Sciences)” มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน ๓๐ ราย 

 
(๖) การเพ่ิมการรับรู้ของเมืองนวัตกรรมอาหารในวงกว้าง 

- กิจกรรม Food Talks ครั้งท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในหัวข้อ "Sugar Reduction 
in Foods and Beverages" มีผู้เข้าร่วมงานจํานวน ๘๐ ราย 

- กิจกรรม FI Rally ครั้งท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือแนะนําและเชื่อมโยงบริการของ
หน่วยงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Service 
Plant หรือ FISP) และ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ เ พ่ืออุตสาหกรรม (Innovative Center for 
Production of Industrially-used Microorganisms หรือ ICPIM) ของ วว. โรงงานต้นแบบการแปรรูปอาหาร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตลอดระยะเวลาสามวัน (๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) จํานวน ๖๖ ราย 
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๓.๘ ผลการดําเนินงานกลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย 

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย มีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมจํานวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัย โดยอาศัย
กลไกการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ท่ีจําเป็น 
และมีความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ ยังขยายกลไกการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอด วทน. 
ของครู รวมท้ังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ การจัด 
ค่ายวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมผู้ มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรม 
การประกวด และการสนับสนุนให้นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัยและ
นักวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศ โดยมีการดําเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๘.๑ การเพ่ิมจํานวนบุคลากรวิจัย ผ่านกลไกการให้ทุนการศึกษาในสาขา วทน. ท่ีจําเป็นและ 
มีความต้องการในอนาคต ดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นด้านการวิจัย รวมท้ังผลักดันให้มีบุคลากรทํางาน
วิจัยร่วมกับ สวทช. เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย ๔.๐ โดยในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ 
พ . ศ .  ๒๕๖๓  สวทช .  สนั บสนุ น ทุนกา ร ศึ กษา  ( ให ม่ - ต่ อ เนื่ อ ง )  ให้ กั บนั ก เ รี ยน  นิ สิ ตนั ก ศึ กษ า 
ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี-โท-เอก) จํานวน ๕๒๐ คน (ดังรูปท่ี ๖ ใน
หน้าถัดไป) ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและ
เยาวชน (JSTP) โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ัน
สูงแห่งประเทศไทย กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) โครงการ Thailand Alliances of 
Institutions of Science and Technology-Japan Advanced Institutes of Science and Technology 
(TAIST-JAIST) โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โครงการทักษะวิศวกรรม
อาหาร (Food Engineering Practice School : FEPs) โครงการทุนความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีชั้นนํา ประกอบด้วย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น และ
ยังสนับสนุน ดึงดูดนักศึกษา (ตรี-โท-เอก) และบุคลากรวิจัยท้ังในและต่างประเทศ ท่ีไม่ใช่พนักงานหรือพนักงาน
โครงการ สวทช. เข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ จํานวนรวม ๕๐๗ คน เป็นนักศึกษาร่วมวิจัย 
จํานวน ๔๔ คน นักวิจัยร่วมวิจัย จํานวน ๕๗ คน และผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย จํานวน ๔๐๖ คน 
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รูปท่ี ๖ จํานวนคนท่ีได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่ - ต่อเนื่อง) ผ่านโครงการต่าง ๆ 

 

๓.๘.๒ การดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน  
หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ จํานวน ๓๐ ครั้ง  
มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม จํานวน ๑,๔๑๗ คน รวมท้ัง ส่งเสริมให้นักเรียนต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้เข้ามาทําโครงงานวิจัยกับนักวิจัยของ สวทช. สนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความสามารถและมีศักยภาพ เข้าร่วม
กิจกรรมกับสถาบันวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมีตัวอย่างกิจกรรม ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยเด็ก ตอน สนุกกับเอนไซม์และนวัตกรรม โดยจัดให้มีการบรรยายเรื่อง กว่าจะ
มาเป็นเอนไซม์และประโยชน์ของเอนไซม์ และจัดกิจกรรม “มารู้จักเทคโนโลยีเอนไซน์และเอนไซม์เอนอีซ 
(ENZease)” ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมท้ังจัดกิจกรรมรังสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กๆเองลงบนกระเป๋าผ้า
ผ่านกิจกรรม “งานสร้างสรรค์บนผืนผ้ารักษ์โลก” ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน ๑๑๐ คน จาก
โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

 

                          

JSTP, 62 , 
12%

YSTP, 75 , 
15%

TAIST, 
TAIST-JAIST, 
121 , 23%

TGIST, 215 
, 41%

FEPs, 19 , 
4%

NSTDA-(CU,TU,KMUTT), 28 , 5%
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 Fun Science @ Home “เสิร์ฟอาหารความรู้แสนสนุกถึงบ้าน ชวนน้องทดลองวิทย์ฯ” 
เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองสนุกๆ ทําได้ไม่ยาก โดยใช้วัสดุท่ีอยู่รอบตัว 
ราคาไม่แพง ทําเองได้ท่ีบ้าน เพ่ือให้เด็กๆ และครอบครัวใช้เวลาว่างร่วมกันให้เป็นประโยชน์ ในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 ระบาด และในช่วง ปิดเทอม ผ่ านเว็บไซต์  https://www.nstda.or.th/sciencecamp หรือ   
เฟสบุ๊คแฟนเพจ Sciencecamp 
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๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

สวทช. ได้รับอนุมัติแผนรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๓ จาก กวทช. (การประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒  
วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) จํานวน ๙,๕๗๗.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นงบบุคลากร ๒,๔๐๖.๐๐ ล้านบาท งบดําเนินงาน 
๔,๙๗๑.๐๐ ล้านบาท งบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท และได้รับอนุมัติแผน
รายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน Holding Company และเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายสํารอง
ฉุกเฉิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท รวมท้ังแผนรายจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษปี ๒๕๖๓ จํานวน ๓๔๖.๐๐ ล้านบาท รวมท้ังสิ้น 
๑๐,๒๒๓.๐๐ ล้านบาท 

ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบบุคลากร ๑,๒๔๓.๑๕ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๗ ของแผน มีผลการใช้จ่ายงบดําเนินงาน ๒,๓๘๐.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๙  
ของแผน และมีผลการใช้จ่ายงบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๐๔๕.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๙๙ ของแผน  รวม สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๕,๖๖๙.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๐  
ของแผนรายจ่าย ๙,๕๗๗.๐๐ ล้านบาท ดังตารางท่ี ๕ 

 
ตารางท่ี ๕ การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนรายจ่ายงบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  

รายการ แผน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ
เทียบแผน (%) 

จ่ายจริง ผูกพัน รวม 

๑.รายจ่ายเพื่อการดําเนินงาน ๗,๓๗๗.๐๐  ๒,๙๒๕.๖๙  ๖๙๘.๑๐  ๓,๖๒๓.๗๙  ๔๙.๑๒ 

๑.๑ รายจา่ยงบบุคลากร ๒,๔๐๖.๐๐  ๑,๒๔๓.๑๕    ๑,๒๔๓.๑๕  ๕๑.๖๗ 

๑.๒ รายจา่ยงบดําเนินงาน ๔,๙๗๑.๐๐  ๑,๖๘๒.๕๔  ๖๙๘.๑๐  ๒,๓๘๐.๖๔  ๔๗.๘๙ 

  - การวิจัย วทน. ๒,๕๗๒.๐๐  ๗๙๒.๖๖  ๓๓๘.๓๖  ๑,๑๓๑.๐๒  ๔๓.๙๗ 

  - การบริหาร RDI  ๔๔๕.๐๐  ๑๓๐.๖๘  ๑๑.๐๐  ๑๔๑.๖๘  ๓๑.๘๔ 

  - การสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน ๖๓๕.๐๐  ๒๒๘.๒๐  ๕๗.๒๙  ๒๘๕.๔๙  ๔๔.๙๖ 

  - การสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ๑๒๐.๐๐  ๒๔.๕๘  ๓.๒๔  ๒๗.๘๓  ๒๓.๑๙ 

  - การพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวจิัย ๓๓๐.๐๐  ๗๘.๙๖  ๒๓.๙๓  ๑๐๒.๘๙  ๓๑.๑๘ 

  - การบริหารและ ส่งเสริมเขตนวัตกรรม ๓๖๔.๐๐  ๒๐๓.๕๒  ๙๔.๕๘  ๒๙๘.๑๐  ๘๑.๙๐ 

  - การบริหาร สนับสนุน และ Shared Services ๕๐๕.๐๐  ๒๒๓.๙๔  ๑๖๙.๖๙  ๓๙๓.๖๒  ๗๗.๙๕ 

๒.รายจ่ายค่ากอ่สร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกจิ ๒,๒๐๐.๐๐  ๖๕๘.๑๙  ๑,๓๘๗.๖๓  ๒,๐๔๕.๘๒  ๙๒.๙๙ 

รวมงบประมาณรายจ่าย ๙,๕๗๗.๐๐  ๓,๕๘๓.๘๘  ๒,๐๘๕.๗๓  ๕,๖๖๙.๖๑  ๕๙.๒๐ 

๓.รายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน Holding 
Company และเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า 

๒๐๐.๐๐  ๔๑.๑๙    ๔๑.๑๙  ๒๐.๖๐ 

๔.รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ* ๓๔๖.๐๐        ๐.๐๐ 

๕.รายจ่ายสํารองฉุกเฉิน ๑๐๐.๐๐        ๐.๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๒๒๓.๐๐  ๓,๖๒๕.๐๗  ๒,๐๘๕.๗๓  ๕,๗๑๐.๘๐  ๕๕.๘๖ 

หมายเหตุ: *หากได้รับการอนุมัติจาก กวทช. และ กพร. 

๔. ผลการดําเนินงานด้านทรัพยากร 
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๔.๒ ผลการหารายได้จากการดําเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

สวทช. ไม่มีพันธกิจท่ีจะต้องมุ่งหารายได้หรือทํากําไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม
รายได้จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. อีกท้ังสามารถนํารายได้กลับมาช่วยพัฒนา
งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยต่อไป 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ต้ังเป้าหมายท่ีจะมีรายได้จากการดําเนินงานตามท่ีได้รับอนุมัติ
จาก กวทช. เท่ากับ ๒,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากความสามารถ ๒,๔๒๐.๐๐ ล้านบาท และรายได้
อ่ืน ๆ ๘๐.๐๐ ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีรายได้จากการดําเนินงาน 
จํานวน ๘๑๕.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๐ ของแผนรายได้จากการดําเนินงาน จํานวน ๒,๕๐๐.๐๐  
ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุดหนุนรับ จํานวน ๕๒๒.๐๗ ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๖ ของ
รายได้จากการดําเนินงาน จํานวน ๘๑๕.๐๒ ล้านบาท 

ตารางท่ี ๖ รายได้แยกตามประเภท 

รายรับแยกตามประเภท จํานวนเงิน (ล้านบาท) ผลรายได้เทียบ
แผน (%) แผน ผล 

๑. กิจกรรมพ้ืนฐาน ๑,๒๘๐.๐๐ ๖๕๔.๘๕ ๕๑.๑๖ 

อุดหนุนรับ ๕๐๐.๐๐ ๒๓๓.๓๗ ๔๖.๖๗ 

รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๒๒๐.๐๐ ๗๕.๖๐ ๓๔.๓๖ 

ลิขสิทธ์ิ/สิทธิประโยชน์ ๔๐.๐๐ ๑๔.๒๐ ๓๕.๕๐ 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๒๐๐.๐๐ ๑๑๔.๗๗ ๕๗.๓๙ 

ฝึกอบรม/สมัมนา/นิทรรศการ ๑๐๐.๐๐ ๒๙.๖๗ ๒๙.๖๗ 

ค่าเช่าและบริการสถานท่ี ๒๒๐.๐๐ ๑๐๖.๔๙ ๔๘.๔๐ 

๒. นโยบายรัฐ / สวทช. ๑,๑๔๐.๐๐ ๒๘๘.๗๐ ๒๕.๓๒ 

เงินสนับสนุนการพัฒนา ว และ ท เพ่ือการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  

๒๐๗.๙๕ ๒๐๗.๙๕ ๑๐๐.๐๐ 

หน่วยภาครัฐ (Block Grant) 
๙๓๒.๐๕ ๘๐.๗๕ ๘.๖๖ 

งบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 

รวมรายได้จากความสามารถ (๑)+(๒) ๒,๔๒๐.๐๐ ๘๖๒.๘๐ ๓๕.๖๕ 

๓.  อ่ืนๆ เช่น ดอกเบ้ีย ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด ๘๐.๐๐ (๔๗.๗๘) (๕๙.๗๓) 

รวมรายได้ท้ังสิ้น (๑)+(๒)+(๓) ๒,๕๐๐.๐๐ ๘๑๕.๐๒ ๓๒.๖๐ 
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๔.๓  สถานภาพด้านบุคลากร (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

สวทช. เสนอขอกรอบอัตรากําลังคนเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ สวทช.  
ฉบับท่ี ๖.๓ (๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) ต่อ กวทช. ไว้ท่ี ๓,๓๘๐ คน อัตรากําลังคนของ สวทช. เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
มาตลอด นับต้ังแต่เริ่มดําเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจํานวนเริ่มต้นหลักร้อยคนเป็นหลักพัน 
ในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ปี โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ ณ ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สวทช. มีอัตราบุคลากรท้ังสิ้น ๓,๐๕๙ คน 
ดังรูปท่ี ๗ 

 
รูปท่ี ๗ อัตราบุคลากร สวทช. ตามปีงบประมาณ 

 

เม่ือพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า สวทช. ได้เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร เพ่ือสร้างงานวิจัย พัฒนา และงานทางด้านเทคนิคเป็นสําคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 
จํานวน ๒,๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๒ ต่อบุคลากรท้ังหมด และมีบุคลากรท่ีไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ 
จํานวน ๙๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๘ ต่อบุคลากรท้ังหมด เทียบเป็นสัดส่วนสายวิจัยและวิชาการต่อสายท่ีไม่ใช่
สายวิจัยและวิชาการเท่ากับ ๒.๓๔ : ๑ ดังรูปท่ี ๘ ในหน้าถัดไป 
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รูปท่ี ๘ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน่วยงาน และกลุ่มตําแหน่ง 

 

เม่ือพิจารณาจํานวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว่า สวทช. มีบุคลากรในระดับ
ปริญญาเอกและปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของบุคลากรท้ังหมด ดังรูปท่ี ๙ 

 
รูปท่ี ๙ อัตรากําลังคนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

  

๒๓%

๔๔%

๓๓%

ปริญญาเอก

๗๐๖ คนปริญญาตรี

และตํ่ากว่า

๑,๐๑๓ คน

ปริญญาโท 

๑,๓๔๐ คน 
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นอกจากนี้ หากจําแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจ้าง (พนักงานและพนักงานโครงการ) 
พบว่า สวทช. มีพนักงานจํานวนท้ังสิ้น ๒,๗๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และพนักงานโครงการจํานวนท้ังสิ้น ๓๐๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ดังรูปท่ี ๑๐ 

 

 
รูปท่ี ๑๐ อัตรากําลังคนจําแนกตามประเภทการจ้าง 

สําหรับ turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ณ ไตรมาสท่ี ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒.๑๖ ดังรูปท่ี ๑๑  

อย่างไรก็ดี เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑.๘๙) ในระยะเวลาเดียวกัน พบว่า 
turnover rate ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๒๗ 

 
รูปท่ี ๑๑ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ 

๑๐%

๙๐%

๒,๖๘๘ ๒,๖๗๗ ๒,๖๘๒ ๒,๖๙๐ ๒,๗๑๕ ๒,๗๕๓ ๒,๘๓๔ ๒,๘๗๓ ๓,๐๐๙

๓,๐๕๙

๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒๗ ๑๒๒ ๑๐๒ ๑๐๔ ๖๖

๗.๕๙

๕.๙๐ ๖.๓๘ ๕.๖๕ ๕.๕๖

๔.๖๑ ๔.๓๐
๓.๕๕ ๓.๔๖

๒.๑๖

๐.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๖.๐๐

๗.๐๐

๘.๐๐

๐

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๒,๕๐๐

๓,๐๐๐

๓,๕๐๐

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

จํานวนบุคลากรแต่ละปี (คน) จํานวนบุคลากรพ้นสภาพ (คน) Turnover Rate (%)

พนักงานโครงการ 

๓๐๗ คน 

พนักงาน 

๒,๗๕๒  คน 
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ภาคผนวก 
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ก. รายช่ือบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จํานวน ๖๖ ฉบับ 

ลําดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๑ Acta Oceanologica Sinica Effects of tropical cyclone paths and shelf bathymetry on 
inducement of severe storm surges in the Gulf of Thailand 

๐.๗๐ 

๒ ALTEX - Alternatives to 
animal experimentation 

Multilayered fibroblasts constructed by accelerated cellular self-
assembly and applications for regenerative medicine 

๖.๑๘ 

๓ Annals of Operations 
Research 

State-of-charge estimation based on theory of evidence and interval 
analysis with differential evolution optimization 

๒.๒๘ 

๔ Applied Surface Science Spatial elemental investigations in nanostructured alloyed Ag/Au 
SERS substrates by magnetron sputtering oblique-angle co-deposition 
towards increased performance and shelf life 

๕.๑๖ 

๕ Aquaculture Detection of Vibrio campbellii and V. parahaemolyticus carrying full-
length pirABVp but only V. campbellii produces PirVp toxins 

๓.๐๒๒* 

๖ Arkivoc Theoretical and experimental investigation of NMR, IR and UV-visible 
spectra of hydroxyl-substituted-4-chloromethylcoumarin derivatives 

๑.๒๕ 

๗ Avian Research Roost selection of the endangered Spotted Greenshank (Tringa 
guttifer) in critical habitat in the Inner Gulf of Thailand 

๑.๐๖ 

๘ BioMed Research 
International 

PSO-LocBact: A Consensus Method for Optimizing Multiple Classifier 
Results for Predicting the Subcellular Localization of Bacterial 
Proteins 

๒.๑๙๗* 

๙ Bioorganic & Medicinal 
Chemistry 

6-Hydrophobic aromatic substituent pyrimethamine analogues as 
potential antimalarials for pyrimethamine-resistant Plasmodium 
falciparum 

๒.๘๐๒* 

๑๐ Brazilian Journal of Poultry 
Science 

Characterization of Breast Meat Collected from Spent Lohmann 
Brown Layers in Comparison to Commercial Ross Broilers 

๐.๖๐๗* 

๑๑ ChemistrySelect Effect of Magnetic Inducement in Preparation of Ni/Ce-doped Al2O3 
for Ammonia Decomposition 

๑.๗๒ 

๑๒ Chiang Mai Journal of Science Humidity Control Ability of Porous Ceramics Prepared by Thermal 
Decomposition of Limestone and Dolomite 

๐.๓๔ 

๑๓ Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces 

Fabrication of functional hollow magnetic polymeric nanoparticles 
with controllable magnetic location 

๓.๙๗ 

๑๔ Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces 

PEGylation of shellac-based nanocarriers for enhanced colloidal 
stability 

๓.๙๗ 

๑๕ Current appied physics Ultrasonically sprayed-on perovskite solar cells-effects of organic 
cation on defect formation of CH3NH3PbI3 films 

๒.๐๑ 

๑๖ Current Microbiology Functional Characterization of Novel U6 RNA Polymerase III 
Promoters: Their Implication for CRISPR-Cas9-Mediated Gene Editing 
in Aspergillus oryzae 

๑.๕๙๕* 

๑๗ Emerging Microbes & 
Infections 

Genetic manipulation of porcine deltacoronavirus reveals insights 
into NS6 and NS7 functions: a novel strategy for vaccine design 

๖.๒๑๒* 

๑๘ Estuarine, Coastal and Shelf 
Science 

Modeling of suitable habitat for small-scale seagrass restoration in 
tropical ecosystems 

๒.๖๑ 
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ลําดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๑๙ Genes Genomic and Transcriptomic Analysis Identified Novel Putative 
Cassava lncRNAs Involved in Cold and Drought Stress 

๓.๓๓๑* 

๒๐ IEEE journal of photovoltaic Influence of PbS Quantum Dots-Doped TiO2 Nanotubes in TiO2 Film 
as an Electron Transport Layer for Enhanced Perovskite Solar Cell 
Performance 

๓.๓๙ 

๒๑ IEICE Transactions on 
Information and Systems 

Software Process Capability Self-Assessment Support System Based 
on Task and Work Product Characteristics: A Case Study of ISO/IEC 
29110 Standard 

๐.๕๘ 

๒๒ International Journal of 
Polymer Science 

Silk Sericin Semi-interpenetrating Network Hydrogels Based on PEG-
Diacrylate for Wound Healing Treatment 

๑.๘๙ 

๒๓ International Journal of 
Tuberculosis and Lung 
Disease 

Indo-Oceanic Mycobacterium tuberculosis strains from Thailand 
Associated with Higher Mortality 

๒.๐๒๔* 

๒๔ Japanese Journal of Applied 
Physics 

Superhydrophobic property enhancement on guard ring micro-
patterned PDMS with simple flame treatment 

๑.๔๗ 

๒๕ Journal of Adhesion Science 
and Technology 

Electrochemical compatibility of patching repaired reinforced 
concrete: experimental and numerical approach 

๑.๒๑ 

๒๖ Journal of Advanced 
Prosthodontics 

Ageing assessment of zirconia implant prostheses by three different 
quantitative assessment techniques 

๑.๓๖ 

๒๗ Journal of Bioactive and 
Compatible Polymers 

Heat-curing polylactide for bone implants: Preparation and 
investigation on properties relevant to degradation 

๑.๙๘ 

๒๘ Journal of Chemical 
Information and Modeling 

Molecular Docking as a Promising Predictive Model for Silver 
Nanoparticle-Mediated Inhibition of Cytochrome P450 Enzymes 

๓.๙๗ 

๒๙ Journal of Energy Chemistry New redox-mediating polymer binder for enhancing performance of 
Li-S batteries 

๕.๑๖ 

๓๐ Journal of Fish Diseases Blood and liver biopsy for the non-destructive screening of tilapia 
lake virus 

๑.๙๘๘* 

๓๑ Journal of Fish Diseases Development of a rapid immunochromatographic strip test for the 
detection of Vibrio parahaemolyticus toxin B that cause acute 
hepatopancreatic necrosis disease 

๑.๙๘๘* 

๓๒ Journal of Food 
Measurement and 
Characterization 

Development of a method for measuring oil content in oil palm 
mesocarp using a single outlet piston press: a feasibility study 

๑.๑๘ 

๓๓ Journal of Functional 
Biomaterials 

Intrinsic Cellular Responses of Human Wharton’s Jelly Mesenchymal 
Stem Cells Influenced by O2-Plasma-Modified and Unmodified 
Surface of Alkaline-Hydrolyzed 2D and 3D PCL Scaffolds 

๓.๒๗* 

๓๔ Journal of Materials Science Solar perovskite thin films with enhanced mechanical, thermal, UV, 
and moisture stability via vacuum-assisted deposition 

๓.๔๔ 

๓๕ Journal of Materials Science: 
Materials in Medicine 

Chondrogenic phenotype in responses to poly(ɛ-caprolactone) 
scaffolds catalyzed by bioenzymes: effects of surface topography 
and chemistry 

๒.๔๗ 
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ลําดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๓๖ Journal of Mechanical 
Science and Technology 

Effects of the cell and triangular microwell size on the cell-trapping 
efficacy and specificity 

๑.๒๒ 

๓๗ Journal of Metals, Materials 
and Minerals 

The influence of precursors on optical properties of carbon nanodots 
synthesized via hydrothermal carbonization technique 

๒.๓๑ 

๓๘ Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology 

Effect of Annealing on Surface Morphology and Wettability of NC-
FeSi2 Films Produced via Facing-Target Direct-Current Sputtering 

๑.๓๕ 

๓๙ Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology 

Influence of Annealing Temperature on Mechanical and Wetting 

Properties of β-FeSi2 Films Built Using Facing-Targets Direct-Current 
Sputtering 

๑.๓๕ 

๔๐ Journal of Supercritical Fluids Influence of supercritical carbon dioxide treatment on the 
physicochemical properties of cellulose extracted from cassava pulp 
waste 

๓.๔๘ 

๔๑ Materials and Corrosion Outdoor atmospheric corrosion of carbon steel and weathering steel 

exposed to the tropical‐coastal climate of Thailand 

๑.๔๖ 

๔๒ Mathematics and Computers 
in Simulation 

An efficient matrix tridiagonalization method for 3D finite element 
analysis of free vibration 

๑.๔๑ 

๔๓ Medical Mycology Molecular epidemiology of Sporothrix schenkii isolates in Malaysia ๒.๘๕๑* 

๔๔ Metabolomics Global metabolite profiles of rice brown planthopper-resistant traits 
reveal potential secondary metabolites for both constitutive and 
inducible defenses 

๓.๑๗ 

๔๕ Microbiological Research Mating-type switching and mating-type gene array expression in the 
methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica TBRC656 

๓.๗๐๑* 

๔๖ Microelectronic Engineering Fabrication of robust PDMS micro-structure with hydrophobic and 
antifouling properties 

๑.๖๕ 

๔๗ Micromachines A Potential Application of Triangular Microwells to Entrap Single 
Cancer Cells: A Canine Cutaneous Mast Cell Tumor Model 

๒.๔๓ 

๔๘ Micromachines Investigation of Leukocyte Viability and Damage in Spiral 
Microchannel and Contraction-Expansion Array 

๒.๔๓ 

๔๙ Molecular Biology Reports Protein secretion in wild-type and Othac1 mutant strains of 
thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea thermomethanolica 
TBRC656 

๒.๑๐๗* 

๕๐ Mycological Progress Synnematotriadelphia gen. nov. (S. stilboidea comb. nov. and S. 
synnematofera comb. nov.) and Triadelphia hexaformispora sp. nov. 
in the family Triadelphiaceae 

๒* 

๕๑ Nano Energy Highly dispersed porous polydimethylsiloxane for boosting power-
generating performance of triboelectric nanogenerators 

๑๕.๕๕ 

๕๒ Optik Improved discrimination of pen inks on document by surface- 
enhanced Raman substrate fabricated by magnetron sputtering 

๑.๙๑ 

๕๓ PeerJ Comparative analysis of bacterial communities associated with 
healthy and diseased corals in the Indonesian sea 

๒.๓๕๓* 
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ลําดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๕๔ Phytochemistry Letters Drimane sesquiterpenoids from cultures of the basidiomycete 
Gymnopilus sp. BCC 19384 

๑.๓๓๘* 

๕๕ Phytochemistry Letters Eremophilane sesquiterpenes from the mangrove fungus BCC 60405 ๑.๓๓๘* 

๕๖ Phytochemistry Letters Paecilodepsipeptide D, a cyclohexadepsipeptide from cultures of the 
whitefly pathogenic fungus Conoideocrella luteorostrata BCC 76664 

๑.๓๓๘* 

๕๗ Proceedings of the Institution 
of Mechanical Engineers, Part 
D: Journal of Automobile 
Engineering 

Study on the strength of converted school pick-up truck’s roof in 
case of rollover accidents 

๑.๒๘ 

๕๘ Progress in Electromagnetics 
Research 

Polarization-independent Wide-angle Terahertz Metamaterials 
Absorber: Design, Fabrication and Characterization 

๒.๓๒ 

๕๙ Reviews in Environmental 
Science and Bio/Technology 

Membrane fouling and micro-pollutant removal of membrane 
bioreactor treating landfill leachate 

๔.๙๔ 

๖๐ Scientific Reports Diaminoquinazoline MMV675968 from Pathogen Box inhibits 
Acinetobacter baumannii growth through targeting of dihydrofolate 
reductase 

๔.๐๑๑* 

๖๑ Scientific Reports Evaluating the photocatalytic efficiency of the BiVO4/rGO 
photocatalyst 

๔.๐๑ 

๖๒ Scientific Reports Transcriptome analyses reveal the synergistic effects of feeding and 
eyestalk ablation on ovarian maturation in black tiger shrimp 

๔.๐๑๑* 

๖๓ Sensors Multiple Simultaneous Ranging in IR-UWB Networks ๓.๐๓ 

๖๔ Tetrahedron Benzophenone and chromone derivatives and their dimers from the 
scale-insect pathogenic fungus Orbiocrella petchii BCC 51377 

๒.๓๗๙* 

๖๕ Toxicological and 
Environmental Chemistry 

Nanoregulation along the product life cycle in the EU, Switzerland, 
Thailand, the USA, and intergovernmental organisations, and its 
compatibility with WTO law 

๐.๙๗ 

๖๖ Virology Nucleocapsid proteins from other swine enteric coronaviruses 
differentially modulate PEDV replication. 

๒.๖๕๗* 

หมายเหตุ * คือ Impact Factor ปี ๒๐๑๘ 

 

ข. รายช่ือผลงานท่ีย่ืนจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จํานวน ๒๗ คําขอ 

ลําดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ อุปกรณ์ฝาครอบหัววัดสัญญาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๑๒๓ ไทย จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล และคณะ NECTEC 

๒ ระบบจัดการขอ้มูลสตรีม ๔/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๓๘๔ ไทย นัยนา สหเวชชภัณฑ์  
และคณะ 

NECTEC 
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ลําดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๓ อุปกรณ์ฝาครอบหัววัดสัญญาณเสียง ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๕๒๖ ไทย รังสฤษฏ์ วณิชย์จิรัฐติกาล 
และคณะ 

NECTEC 

๔ ระบบแนะนําการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและให้
ความรู้ด้านโภชนาการแบบรายบุคคล 

๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๗๐๖๓ ไทย สุปิยา เจริญศิริวัฒน์  
และคณะ 

NECTEC 

๕ เคร่ืองวัดสุขภาพ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๔๖๖ ไทย ชูศักด์ิ ธนวัฒโน และคณะ A-MED 

๖ ห้องปฏิบัติการบนแผ่นดิสก์สําหรับแยกและวิเคราะห์
สสาร 

๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๓๘๔ ไทย วุฒินันท์ เจียมศักด์ิศิริ  
และคณะ 

NECTEC 

๗ ระบบสอนปัญญาประดิษฐ์โดยใช้การสร้างชุดคําส่ังแบบ
บล็อก 

๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๗๓๓๖ ไทย อภิชาติ อินทรพานิชย ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๘ ระบบหาค่าขอ้มูลระยะทางเพื่อการระบตํุาแหน่งโหนด 
และกระบวนการดังกล่าว 

๖/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๗๖๓๒ ไทย Shashi Shah  
และธานี ดีมีชัย 

NECTEC 

๙ โครงสร้างรับนํ้าหนักเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยนํ้า ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๓ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๐ ทุ่นลอยสําหรับรองรับนํ้าหนักโครงสร้างเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยนํ้า 

๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๔ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๑ ทุ่นทางเดินสําหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยนํ้า ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๕ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๒ ชุดโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยนํ้า ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๖ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๓ ยางป้องกันการร่ัวซึมสําหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๗ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๔ เคร่ืองวัดความสูงและช่ังนํ้าหนัก ๔/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๙๒๖ ไทย ชูศักด์ิ ธนวัฒโน และคณะ A-MED 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๕ ฐานรากโลหะ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๐๐๙๑ ไทย วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์  
และคณะ 

AGRITEC
,NECTEC 

๑๖ เสาโรงเรือนเกษตร ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๐๐๙๒ ไทย วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์  
และคณะ 

AGRITEC
,NECTEC 

๑๗ ระบบการประมวลผลภาพจากเคร่ืองถ่ายเอกซเรย์ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๐๑๕๔ ไทย ไพรัช ธัชยพงษ ์และคณะ A-MED 
,CO 

๑๘ โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ทําปฏิกิริยาต่อเช้ือไวรัสใบ
ด่างมันสําปะหลังชนิด Sri Lankan cassava mosaic 
virus (SLCMV) และกรรมวิธีการตรวจหาเช้ือไวรัสใบ
ด่างมันสําปะหลังด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่าว 

๒๙/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๐๕๒๖ ไทย อรประไพ คชนันทน์  
และคณะ 

BIOTEC 

๑๙ ระบบวิเคราะห์ชั้นสนิมของโลหะ และกระบวนการ
ดังกล่าว 

๑๔/๐๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๐๘๔๘ ไทย ปิติชน กล่อมจิต และคณะ MTEC, 
RMT 

๒๐ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๒๗/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๑๓๙๙ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๒๑ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๒๗/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๑๔๐๑ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๒๒ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๒๗/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๑๔๐๐ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๒๓ กล้องถ่ายภาพหลายย่านความยาวคล่ืนช่วงกว้าง ๑๓/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๑๑๒๕ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  
และคณะ 

NECTEC 

๒๔ เคร่ืองมิวเทอร์ม-เฟสเซนต์ ๑๓/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๑๑๒๔ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  
และคณะ 

NECTEC 

๒๕ เตาเผาถ่านชีวภาพพลังงานขยะ ๓๑/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๑๘๙๗ ไทย ธวัชชัย ขันติสิทธพิร MTEC 



 
 

๑๓๗ | สวทช. 
 

ลําดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๖ กระบวนการเตรียมสารสกัดมาตรฐานกระชายดําท่ีมี
ปริมาณฟลาโวนอยด์สูงและลดสีคลํ้าดําในสภาวะเย็น 

๓๑/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๑๘๙๘ ไทย อุดม อัศวาภิรมย ์และคณะ NANOTEC, 
BIOTEC 

๒๗ เคร่ืองผลิตแผ่นยางจับตัว ๖/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๐๙๙๖ ไทย ภูริพงศ์ วรรณวิไล และคณะ MTEC 

 

ค. รายช่ือสิทธิบัตรท่ีได้รับคู่มือสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จํานวน ๕๕ คําขอ 

ลําดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคําขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ อุปกรณ์เซนเซอร์วัดความเร่งแบบฟิล์มบางของ
มวลลอยและกระบวนการผลิตดังกล่าว 

๘/๐๕/๒๕๔๙ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๗๒๐๐๙ ไทย อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ NSD 

๒ กรรมวิธีการผลิตช้ินงานผลิตภัณฑ์ที่มีความ
โปร่งแสงและแข็งแรงด้วยเทคโนโลยี
เคร่ืองพิมพ์สามมิติ และช้ินงานจากกรรมวิธี
ดังกล่าว 

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๗๒๐๑๐ ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป 
และวราพร สุวรรณ

พฤกษ ์

MTEC 

๓ ระบบข้อต่อหวัท้ายสําหรับอุปกรณ์ขนยา้ย
ผู้บาดเจ็บแบบตัก 

๒๗/๐๕/๒๕๕๓ ๔/๑๐/๒๕๖๒ ๗๑๘๗๘ ไทย ดนุ พรหมมินทร์ และ
ปริญญา จันทร์หุณีย ์

MTEC 

๔ ท่อปฏิรูปเช้ือเพลิงสําหรับปฏิรูปไฮโดรเจนจาก
เช้ือเพลิงแก๊สไฮโดรคาร์บอน 

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๗๒๐๑๑ ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล 
และคณะ 

MTEC, 
AGRITEC 

๕ กระบวนการผลิตอุปกรณ์เซนเซอร์วัดแรง
สัมผัสแบบฟิล์มบางของเมมเบรนลอย 

๘/๐๓/๒๕๔๙ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๔๗๑ ไทย อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ NSD 

๖ กระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกสําหรับใช้
งานเป็นพลาสติกโรงเรือน และแผ่นฟิล์ม
พลาสติกจากกระบวนการดังกล่าว 

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ ๑๕/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๖๐๘ ไทย จิตติพร เครือเนตร 
และคณะ 

RDI 

๗ ตัวตรวจวัดอุณหภูมิจากพอลิไดแอเซทิลีนกับ
พอลิเมอร์ที่ละลายนํ้าได้หรือพอลิเมอร์ลาเท็กซ์
ท่ีมีตัวกลางเป็นนํ้า 

๖/๐๗/๒๕๕๐ ๑๕/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๖๐๗ ไทย กมลวรรณ ธรรมเจริญ NANOTEC 

๘ การสร้างฟิล์มไมโครคริสตัลไลน์ซิลิกอนชนิดพี 
(P-TYPE MC-SI) โดยใช้ก๊าซไดคลอโรไซเรน 
(SIH2CL2) เป็นก๊าซเจือ 

๔/๐๔/๒๕๔๖ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๔๖๘ ไทย กอบศักด์ิ ศรีประภา 
และคณะ 

NECTEC 

๙ วิธีการสร้างฐานแบบจาํลองฟันสําหรับงานทัน
ตกรรมจัดฟันในระบบดิจิทัล 

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ ๑๕/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๖๐๕ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 
และคณะ 

NECTEC 

๑๐ กรรมวิธีการออกแบบตัวยับยั้งชนิดเปปไตด์ 
(PEPTIDE INHIBITOR) 

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๔๖๖ ไทย ปวิตา แกว้พรหมมาลย ์
และคณะ 

BIOTEC, 
RDI 

๑๑ อุปกรณ์ควบคุมการแลกเปล่ียนความร้อนแบบ
สมดุลพลวัต 

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ ๑๕/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๖๐๖ ไทย สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ และ
คณะ 

NECTEC 

๑๒ อุปกรณ์เอนผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นแบบลดความ
เม่ือยล้าท่ีหลังโดยไม่ต้องลุกยืนหรือเคล่ือนย้าย 

๑๘/๐๘/๒๕๕๔ ๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๗๔๙ ไทย ณัฐพล ชโยพิทักษ ์และ
คณะ 

NECTEC 

๑๓ เคร่ืองขัดลูกหมากอัตโนมัติ ๗/๐๖/๒๕๕๕ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๒๔๖๙ ไทย ธนกร ตันธนวัฒน์  
และคณะ 

MTEC, 
NECTEC 



 
 

๑๓๘ | สวทช. 
 

ลําดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคําขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๔ วิธีการกําจัดความขรุขระเชิงความร้อนและ
อีควอไลเซชันในระบบการบันทึกเชิงแม่เหล็ก
แบบแนวต้ังแบบวนซํ้า 

๒๔/๐๖/๒๕๕๓ ๑๕/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๖๐๔ ไทย ปิยะ โควินท์ทววีัฒน์ 
และคณะ 

RDI 

๑๕ วิธีการตรวจจบัและการแก้ไขความขรุขระเชิง
ความร้อนในระบบการบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบ
แนวต้ัง และระบบการกู้ข้อมูลของฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟท่ีใช้วิธีการเช่นน้ัน 

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๔๗๐ ไทย จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต 
และคณะ 

RDI 

๑๖ เคร่ืองมือและกรรมวิธีการทดสอบหาค่า
ความสามารถกักเก็บนํ้าของมวลรวมวัสดุพรุน
สําหรับผสมคอนกรีต 

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๗๒๔๖๗ ไทย รัชต์ชยุตม์ เกษมชัยศิริ 
และคณะ 

MTEC 
,RDI 

๑๗ อุปกรณ์จับยึดช้ินงานสําหรับทดสอบคลัชต์
แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดจาํกัดแรงบิด 

๑๓/๐๙/๒๕๕๕ ๒๗/๑๒/๒๕๖๒ ๗๓๔๓๐ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 
และศราวุธ เลิศพลัง

สันติ 

MTEC 

๑๘ อุปกรณ์ควบคุมการระบายนํ้าในพื้นท่ีขนาด
ใหญ่ 

๒๖/๐๙/๒๕๕๖ ๒๗/๑๒/๒๕๖๒ ๗๓๔๓๑ ไทย นพดล คีรีเพ็ชร และ
วงษ์นเรศ ขันธุวาร 

NECTEC 

๑๙ ระบบถังนํ้าล้นช่วยลดการเกิดคราบฟิล์ม
ตะกอนนํ้ายางบนจานเคร่ืองปั่นนํ้ายางขน้ 

๑๓/๐๙/๒๕๕๖ ๒๗/๑๒/๒๕๖๒ ๗๓๔๓๒ ไทย ศศิธร ศรีสวัสด์ิ และ
คณะ 

MTEC 

๒๐ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๓/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓/๑๒/๒๕๖๒ ๗๓๑๔๖ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 
และคณะ 

MTEC 

๒๑ อุปกรณ์วิเคราะห์สําหรับใช้ในทางการแพทย ์ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๖/๑๒/๒๕๖๒ ๗๒๙๙๙ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 
และคณะ 

MTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๒๒ ฐานรองและวิธกีารสร้างฐานรองเพื่อยึดจับ
ช้ินงานหัวอ่าน/เขยีนแม่เหล็กสําหรับ
กระบวนการถ่ายแบบลายวงจร 

๔/๐๖/๒๕๕๑ ๑๗/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๘๐๙ ไทย นิธิ อัตถ ิ NECTEC 

๒๓ ระบบนับจํานวนวัตถขุนาดใหญ่ที่มีโลหะบน
ถนน 

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ ๒๔/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๙๖๙ ไทย ทวีศักด์ิ กออนันตกูล 
และคณะ 

NECTEC, 
CO 

๒๔ ระบบปฏกิรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบสามวฎัภาค ๑๗/๐๘/๒๕๕๒ ๑๗/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๘๐๓ ไทย ประธาน วงศ์ศริเวช 
และพรศิริ ทองเปรม 

NANOTEC,
TMC 

๒๕ วิธีการจําแนกวัตถุวงกลมและวัตถุส่ีเหล่ียม
อัตโนมัติ 

๔/๐๘/๒๕๕๔ ๑๗/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๘๐๗ ไทย รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 
และคณะ 

NECTEC 

๒๖ อุปกรณ์ผลิตวัสดุจากแม่แบบร่างท่ีมีโครงสร้าง
พรุนด้วยความดันสุญญกาศท่ีมีอัตราการผลิต
สูง 

๒/๑๑/๒๕๕๕ ๒๔/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๙๗๐ ไทย ไพบูลย์ วัฒนพรภัณฑ์ และ
สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 

MTEC 

๒๗ เคร่ืองทําความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
อัตโนมัติ 

๒๖/๐๖/๒๕๕๕ ๑๗/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๘๑๕ ไทย กอบศักด์ิ ศรีประภา 
และคณะ 

NECTEC 

๒๘ อุปกรณ์สําหรับช่วยในการตรวจสอบการติดต้ัง
ฉากรับภาพรังสีในเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
แบบลําแสงกรวยสําหรับงานทันตกรรม 

๑๓/๐๙/๒๕๕๕ ๒๙/๐๑/๒๕๖๓ ๗๔๐๖๙ ไทย พสุ สิริสาลี และคณะ A-MED, 
NECTEC 

๒๙ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๖๖๐ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และสิทธา สุขกสิ 

MTEC 



 
 

๑๓๙ | สวทช. 
 

ลําดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคําขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๓๐ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๖๖๑ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และสิทธา สุขกสิ 

MTEC 

๓๑ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๖๖๒ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และสิทธา สุขกสิ 

MTEC 

๓๒ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๖๖๓ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และสิทธา สุขกสิ 

MTEC 

๓๓ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๖๖๔ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และสิทธา สุขกสิ 

MTEC 

๓๔ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๖๖๕ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และสิทธา สุขกสิ 

MTEC 

๓๕ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๖๖๖ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และสิทธา สุขกสิ 

MTEC 

๓๖ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๖/๐๕/๒๕๖๐ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๖๖๗ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และสิทธา สุขกสิ 

MTEC 

๓๗ หัวฉีดขึ้นรูป ๑/๐๖/๒๕๖๑ ๑๗/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๘๐๒ ไทย ชลิตา รัตนเทวะเนตร 
และวรายุทธ สะโจม

แสง 

NANOTEC 

๓๘ เคร่ืองนับยาโดยใช้กล้องดิจิตอล ๒๒/๐๒/๒๕๕๐ ๑๔/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๔๑๕ ไทย เสาวลักษณ์ แก้วกําเนิด 
และคณะ 

NECTEC 

๓๙ ระบบอัตโนมัติสําหรับวิเคราะหก์ารแปรผันของ
ลําดับเบสของดีเอ็นเอท่ีได้จากเคร่ืองอ่านลําดับ
เบสท่ีใช้เทคโนโลยีเทอมิเนเตอร์ไซเคิล 
ซีเคว้นซ่ิง 

๒๑/๐๙/๒๕๕๕ ๑๔/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๔๑๖ ไทย ศิษเฎศ ทองสิมา และ
คณะ 

NBT 

๔๐ บันไดสําหรับยานพาหนะ ๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๖๖๐ ไทย ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน 
และศราวุธ เลิศพลัง

สันติ 

MTEC 

๔๑ บันไดสําหรับยานพาหนะ ๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๖๖๑ ไทย ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน 
และศราวุธ เลิศพลัง

สันติ 

MTEC 

๔๒ บันไดสําหรับยานพาหนะ ๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๖๖๒ ไทย ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน 
และศราวุธ เลิศพลัง

สันติ 

MTEC 

๔๓ เคร่ืองสับย่อย ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๖๖๓ ไทย สมศักด์ิ สุริยะกุล และ
คณะ 

AGRITEC, 
BIOTEC, 
DECC 

๔๔ อุปกรณ์ระบายความร้อนสําหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๖/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๒๘๔ ไทย จักรพงศ์ ศุภเดช และ
คณะ 

NECTEC 

๔๕ รถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๖๕๙ ไทย ดุสิต ต้ังพิสิฐโยธิน และ
คณะ 

MTEC 

๔๖ อุปกรณ์ตักวัสดุแบบปรับระยะความยาวได้ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๖๕๘ ไทย ดุสิต ต้ังพิสิฐโยธิน และ
คณะ 

MTEC 



 
 

๑๔๐ | สวทช. 
 

ลําดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคําขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๔๗ อุปกรณ์สกัดนํ้ามัน ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๖๖๔ ไทย ธนกร ตันธนวัฒน์ และ
คณะ 

MTEC 

๔๘ อุปกรณ์ยึดจับและสํารองไฟฟ้าสําหรับโอบีย ู ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๖/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๒๘๖ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

๔๙ อุปกรณ์ยึดจับและสํารองไฟฟ้าสําหรับโอบีย ู ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๖/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๒๘๕ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

๕๐ แป้นหมอนรองกระดูกข้อเข่าเทียม 
(JP1645674) 

๑๒/๐๖/๒๕๖๒ ๒๕/๑๐/๒๕๖๒ ๑๖๔๕๖๗๔ ญี่ปุ่น Keitaro Yamamoto 
และคณะ 

A-MED,RDI 

๕๑ แป้นหมอนรองกระดูกข้อเข่าเทียม 
(JP1645675) 

๑๒/๐๖/๒๕๖๒ ๒๕/๑๐/๒๕๖๒ ๑๖๔๕๖๗๕ ญี่ปุ่น Keitaro Yamamoto 
และคณะ 

A-MED,RDI 

๕๒ สูตรนํ้าสลิปสําหรับเตรียมอลูมิน่าท่ีมีความพรุน
ตัวสูง 

๑๕/๐๘/๒๕๕๖ ๖/๐๓/๒๕๖๓ ๗๔๙๘๗ ไทย ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมา
ภรณ์ และรุ่งอรุณ แสน

งาม 

MTEC 

๕๓ กระบะรถบรรทุก ๒๓/๐๙/๒๕๕๙ ๖/๐๓/๒๕๖๓ ๗๔๙๘๘ ไทย ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 
และคณะ 

MTEC 

๕๔ เคร่ืองทดสอบทางการแพทย ์ ๑๖/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓/๐๓/๒๕๖๓ ๗๕๑๒๑ ไทย กิตติพงศ์ เอกไชย และ
คณะ 

NECTEC 

๕๕ อุปกรณ์ควบคุมและสํารองไฟฟา้สําหรับโอบีย ู ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๖/๐๓/๒๕๖๓ ๗๔๙๘๕ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

 

ง. รายช่ือผลงานท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตรในประเทศ จํานวน ๒๘ คําขอ 

ลําดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ องค์ประกอบพอลิแลคติคแอซิดคอมพอสิทสําหรับ
ประยุกต์ใช้เป็นเส้นใย 

๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๓๕ ไทย วรล อินทะสันตา และ

คณะ 

NANOTEC 

๒ วิธีการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรตท่ีมีสมบัติ
ในการต้านจุลชีพ 

๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๙๑๐ ไทย วรล อินทะสันตา และ

คณะ 

NANOTEC 

๓ องค์ประกอบของวัสดุเรซินท่ีสามารถบม่ได้ด้วยแสง 
(photocurable resin) สําหรับการพิมพ์ขึ้นรูปแบบ
สามมิติ 

๒๙/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๙๖ ไทย กันนาพร พู่พุฒ และ

คณะ 

MTEC 

๔ ชุดไพรเมอร์โพรบ และกรรมวธิีการตรวจยืนยันการติด
เช้ือปรสิต Enterocytozoon hepatopenaei ในกุ้ง
ด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับเทคนิคการตกตะกอนอนุภาค
ทองคํานาโน 

๒๙/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๙๔ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม

ชัย และคณะ 

BIOTEC 

๕ หน้ากากอนามัยท่ีมีสมบัติปอ้งกันฝุ่นขนาดเล็กระดับ 
PM 2.5 

๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๓๖ ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน์ 

และคณะ 

A-MED, 
MTEC 



 
 

๑๔๑ | สวทช. 
 

ลําดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๖ เคร่ืองปฏิกรณ์ทอร์รีแฟกชันแบบส่ัน ๑๓/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๒๐๖ ไทย นุวงศ์ ชลคุป MTEC 

๗ เคร่ืองปฏิกรณ์ทอร์รีแฟกชันแบบส่ันต่อเน่ือง ๑๓/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๒๐๕ ไทย ณัฐวุฒิ เสร็จกิจ และ

นคร วรสุวรรณรักษ์ 

RDI 

๘ องค์ประกอบไมโครแคปซูลกักเก็บสารสกัดจากไพล ๒๖/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๓๑๔ ไทย สุรเชษฐ์ สุนทรทวีทรัพย์ BIOTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๙ กระบวนการยึดวัสดุนาโนบนแผ่นรองรับด้วยฟิล์มบาง
พอลิเมอร์ 

๓๑/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๑๙๒ ไทย กิติพัฒน์ สินทิพย์ธรากุล 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๐ ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนและข้อมูลยานพาหนะ ๓๑/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๑๙๓ ไทย ศรินทร์ วัชรบุศราคํา 
และคณะ 

NECTEC 

๑๑ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีสําหรับคัดกรองและวินิจฉยั
เชิงปริมาณระดับเอ็มอาร์เอ็นเอของยีน IP-10
เคร่ืองหมายชีวภาพในการตรวจโรคไตอักเสบลูปัสจาก
ปัสสาวะ 

๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๐๕๑ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม
ชัย และคณะ 

BIOTEC, 
NSD 

๑๒ ฐานรากโลหะ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๐๕๒ ไทย วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ 
และคณะ 

AGRITEC,
NECTEC 

๑๓ เสาโรงเรือนเกษตร ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๐๕๓ ไทย วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ 
และคณะ 

AGRITEC,
NECTEC 

๑๔ กรรมวิธีการเพาะเล้ียงเช้ือรา Aspergillus 
sclerotiorum เพื่อผลิตโลวาสเตติน 

๖/๐๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๒๓๖ ไทย เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 
และคณะ 

RDI 

๑๕ กระบวนการสังเคราะห์ ดี-แล็กไทด์ มอนอเมอร์ด้วย
เทคโนโลยีไมโครเวฟ 

๖/๐๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๒๓๔ ไทย อทิตย์สา เพ็ชรสุข และ
คณะ 

MTEC 

๑๖ วัสดุนาโนคอมโพสิตท่ีมีสารตัวเติมท่ีนําไฟฟ้าแบบผสม 
และกรรมวิธกีารผลิตวัสดุนาโนคอมโพสิตดังกล่าว 

๖/๐๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๒๓๕ ไทย กิตติพงษ์ หร่ิมฉ่ํา และ
ดรุณี อัศวเสถียร 

MTEC 

๑๗ วิธีการตรวจหาการเรียงตัวสลับตําแหน่งของยีน ALK 
ในเซลล์มะเร็ง 

๒๘/๐๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๔๒๓ ไทย วิชัย พรธนเกษม และ
คณะ 

BIOTEC 

๑๘ สูตรอาหารเหลวสําหรับเพาะเล้ียงเช้ือราแอสเพอร์จิลไล 
และกรรมวิธกีารผลิตมัยคอโปรตีนของเช้ือราแอสเพอร์
จิลไลด้วยกระบวนการหมักแบบเหลวโดยใช้สูตรอาหาร
ดังกล่าว 

๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๓๕๓ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง และ
คณะ 

BIOTEC 

๑๙ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๒๗/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๕๗๐ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๒๐ ระบบการผลิตนํ้าแข็งซองโดยการให้ความเย็นภายใน
ซองนํ้าแข็งควบคู่กับการให้ความเย็นภายนอกซอง
นํ้าแข็ง 

๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๖๖๑ ไทย ธรรมนัญญา ศักด์ิเจริญ 
และอนุสรณ์ ชินสุวรรณ 

RDI 

๒๑ ชุดยีนสําหรับการเปล่ียนเพศกุ้งก้ามกรามเพศผู้และไพร
เมอร์สําหรับการสร้างชุดยีนดังกล่าว 

๖/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๔๙๑ ไทย เปรมฤทัย สุพรรณกูล 
และสุรีรัตน์ แซ่ต้ัง 

BIOTEC 

๒๒ กรรมวิธีการตรวจหาเช้ือแบคทีเรีย Acidovorax 
citrulli ในพืชตระกูลแตง 

๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๕๙๒ ไทย อรวรรณ หิมานันโต 
และคณะ 

BIOTEC 

๒๓ หน้ากากอนามัยสามช้ันท่ีมีสมบัติในการกรองอนุภาค
ระดับเล็กกว่า ๑ ไมครอน 

๑๓/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๕๔๘ ไทย วรล อินทะสันตา และ
คณะ 

NANOTEC 



 
 

๑๔๒ | สวทช. 
 

ลําดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๔ กระบวนการเตรียมสารสกัดมาตรฐานกระชายดํา ๓๑/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๗๐๗ ไทย อุดม อัศวาภิรมย ์และ
คณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 

๒๕ ชุดไพรเมอร์ที่จําเพาะต่อเคร่ืองหมายโมเลกุลสนิป
สําหรับตรวจสอบความสูงในปาล์มนํ้ามันและ
กระบวนการตรวจสอบความสูงในปาล์มนํ้ามันโดยใช้ชุด
ไพรเมอร์นั้น 

๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๕๙๓ ไทย สุธาสินี สมยง และคณะ NOC 

๒๖ องค์ประกอบอนุภาคนาโนไขมันกักเก็บสารสกัด
กระเทียม และอนุภาคไมโครแคปซูลท่ีกักเก็บอนุภาค
นาโนไขมันกักเกบ็สารสกัดกระเทียม ท่ีมีความสามารถ
ในการเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวหนัง และ
ทําลายเซลล์มะเร็ง 

๖/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๔๙๐ ไทย ณัฎฐิกา แสงกฤช และ
คณะ 

NANOTEC 

๒๗ เยื่อเลือกผ่านชนิดเส้นใยกลวงสําหรับเพิม่ความบริสุทธิ์
ของก๊าซชีวภาพ 

๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๕๙๖ ไทย ขจรศักด์ิ เฟื่องนวกจิ 
และธนิตพร นาคกุล 

NANOTEC 

๒๘ เคร่ืองผลิตเยื่อเลือกผ่านชนิดเส้นใยกลวง ๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๕๙๕ ไทย ขจรศักด์ิ เฟื่องนวกจิ 
และคณะ 

NANOTEC,
HRD 

 

จ. รายช่ืออนุสิทธิบัตรท่ีได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตรในประเทศและต่างประเทศ จํานวน ๑๑ คําขอ 

ลําดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคําขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ ระบบการอา่นสัญญาณฟลูออเรสเซนต์หลาก
สีแบบเรียลไทม์ 

๒๘/๐๒/๒๕๖๐ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๑๕๕๙๙ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แก้ว 
และคณะ 

BIOTEC,
MTEC, 

NECTEC 

๒ ไพรเมอร์ที่มีความจําเพาะต่อเช้ือ Vibrio 
parahaemolyticus และกรรมวิธกีารตรวจ
เช้ือ Vibrio parahaemolyticus ก่อโรค
อาหารเป็นพษิ 

๑/๐๙/๒๕๖๐ ๒๕/๑๐/๒๕๖๒ ๑๕๖๒๗ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม
ชัย และคณะ 

BIOTEC,
NSD 

๓ กรรมวิธีการรักษาสภาพนํ้ายางธรรมชาติ โดย
ใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮโปคลอไรท์ 

๒๘/๐๙/๒๕๖๐ ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๕๗๖๐ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
และคณะ 

MTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๔ สารคีเลตสําหรับธาตุอาหารของพืช และ
กรรมวิธีการสังเคราะห์สารดังกล่าว 

๒๕/๑๐/๒๕๖๐ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๑๕๘๑๙ ไทย คมสันต์ สุทธิสินทอง 
และณรงค์พล แก้ว

จังหวัด 

NANOTEC 

๕ กระบวนการผลิตซิงค์ออกไซด์บนโพลีเอส
เทอร์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะ
ลิสต์ 

๑๖/๐๖/๒๕๖๐ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๑๕๘๑๘ ไทย ศุภมาส ด่านวิทยากุล MTEC 

๖ อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก สําหรับแปลงผัน
พลังงานความร้อนไปเป็นไฟฟ้า 

๑๖/๐๙/๒๕๕๙ ๑๔/๐๒/๒๕๖๓ ๑๕๙๒๐ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ และ
คณะ 

NANOTEC 
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ลําดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคําขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๗ กรรมวิธีการปรับปรุงพันธุ์ขา้วให้ทนต่อเช้ือรา
โรคไหม้ด้วยการชักนําให้เกิดการกลายพนัธุ์ 

๔/๐๕/๒๕๖๐ ๑๔/๐๒/๒๕๖๓ ๑๕๙๒๑ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี และ
คณะ 

BIOTEC 

๘ ระบบปรับค่าสัญญาณเสียงและทดสอบ
ประเมินคุณภาพเสียงเพื่อแนะนําชุดหูฟงั
ให้กับผู้ใช้งานสําหรับตรวจคัดกรองการได้ยิน 
และวิธกีารดังกล่าว 

๒๕/๐๕/๒๕๖๑ ๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๑๖๐๗๐ ไทย พศิน อิศรเสนา ณ 
อยุธยา และคณะ 

NECTEC 

๙ ระบบสร้างรูปแบบลวดลายโดยตรงด้วย
ลําแสงเลเซอร์ 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๖/๐๓/๒๕๖๓ ๑๖๐๑๑ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม,ชู
เกียรติ ตันศราวิพธุ 

NANOTEC 

๑๐ ฟิล์มโครงสร้างหลายช้ันท่ีสามารถยอมให้ก๊าซ
ผ่านเข้าออกและปอ้งกันกล่ินได้ 

๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๑๓/๐๓/๒๕๖๓ ๑๖๐๔๐ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ ์และ
คณะ 

MTEC 

๑๑ อุปกรณ์ควบคุมแบตเตอร่ีโมดูล ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๖/๐๓/๒๕๖๓ ๑๖๐๑๐ ไทย ขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ์ 
และคณะ 

MTEC, 
NECTEC 

 

ฉ. รายช่ือผลงานท่ีย่ืนจดความลับทางการค้าในและต่างประเทศ จํานวน ๕ คําขอ 

ลําดับ ชื่อผลงานที่ยื่นจดความลบัทางการค้า วันยื่นคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ กระบวนการบดมะพร้าวอบกรอบ ๒๔/๑๐/๒๕๖๒ TS0200113 ไทย รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 
และคณะ 

NANOTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๒ กระบวนการลดไซยาไนด์ในช้ินเน้ือมันสําปะหลังต้มท่ี
ปลอดภัยต่อการบริโภค 

๑๖/๐๑/๒๕๖๓ TS0100114 ไทย สุนีย์ โชตินีรนาท  
และคณะ 

BIOTEC 

๓ กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคพอลิสไตรีนขนาด ๑๐๐-
๓๐๐ นาโนเมตร 

๑๓/๐๓/๒๕๖๓ TS0100115 ไทย จิตาภา สําราญจิตต์ 
และคณะ 

NANOTEC 

๔ กรรมวิธีการผลิตนํ้าซุปเข้มข้นท่ีสามารถเก็บได้ที่
อุณหภูมิห้อง 

๒๐/๐๓/๒๕๖๓ TS0100116 ไทย ยุวเรศ มลิลา  
และคณะ 

BIOTEC 

๕ สูตรสําหรับผลิตนํ้าซุปปลาเข้มข้นจากนํ้าต้มลูกช้ินปลา ๒๐/๐๓/๒๕๖๓ TS0100117 ไทย ยุวเรศ มลิลา  
และคณะ 

BIOTEC 

 

ช. รายช่ือผลงานท่ีย่ืนจดคุ้มครองพันธุ์พืช จํานวน ๒ คําขอ 

ลําดับ ชื่อพันธุ์พืชที่ยื่นจด วันยื่นคําขอ หมายเลขคําขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ อ้อย พันธุภ์ูเขียว ๒ ๑๔/๑๐/๒๕๖๒ ๑๔๙๙/๒๕๖๒ ไทย กล้าณรงค์ ศรีรอต RDI 

๒ อ้อย พันธุภ์ูเขียว ๒ ๑๔/๑๐/๒๕๖๒ ๑๕๐๐/๒๕๖๒ ไทย กล้าณรงค์ ศรีรอต RDI 
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ซ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศท่ีได้รับ จํานวน ๒๗ รางวัล 

ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ระดับนานาชาติ ๘ รางวัล 

๑ ร า ง วั ล  Merits Award ส า ข า  Public Sector - Digital 
Government Category จากการประกวดผลงาน ด้าน
ซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT 
Alliance Awards (APICTA Awards 2019) เ ม่ือวันท่ี ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ฮาลองเบย์ ประเทศเวียดนาม 

Traffy Waste: ระบบติดตามและบริหาร
การเก็บขยะ 

วสันต์ ภัทรอธิคม  NECTEC 

๒ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกทักษะการระดมทุนประเภท 
crowdfunding เพื่อการระดมทุนวิจัยในโครงการการศึกษา
การยับยั้งการถ่ายทอดของเช้ือซิกาจากแม่สู่ลูก จาก TDR 
Global ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ  
กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

- ธีรวัฒน์  วิวัฒน์พาณิชย ์ BIOTEC 
 

๓  รางวัล The First Place of Poster Presentation Award 
during the LAMP Poster Session “Random Number 
Generation from Quantum Tunnelling Diodes” ซ่ึงจัด
ขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ Winter 
College ประเทศอิตาลี 

Quantum Photonics and 
Information 

คณิน อึ้งสกุลศิริ NECTEC 

 ๔ ร า ง วั ล  Excellent Oral Presentation Award ใ น ง า น
ประชุมวิชาการนานาชาติ ACM2020 : 9th International 
Conference on Educational and Information 
Technology (ICEIT 2020) จัดขึ้นระหว่างวัน ท่ี  ๑๑-๑๓ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ University of Oxford, ประเทศ
อังกฤษ 

Learning Citizenship in Practice with 
SchoolVote System: A Participatory 
Innovation of Blockchain e-Voting 
System for Schools in Thailand 

สินีนาฏ เทียนขาว วธันวิสิต, 
ชาลี วรกุลพิพัฒน์ 

NECTEC 

 ๕ ร า ง วั ล  The Best Presentation ใ น ง า น  2020 3rd 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE AND 
GRAPHICS PROCESSING (ICIGP 2020) จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 
๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ประเทศสิงค์โปร์ 

A Robust Method for Thai License 
Plate Recognition  

อภิชน กิจวิมลรัตน์, 
ศรินทร์ วัชรบุศราคํา 

NECTEC 

 ๖ ร า ง วั ล  Best Paper Award ใ น ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร 
International Conference on High Performance 
Computing in Asia-Pacific Region (HPC Asia ๒๐๒๐) ซ่ึง
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ เมือง 
Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น  

Quantum Dynamics at Scale: 
Ultrafast Control of Emergent 
Functional Materials 

ปัถย ์ศักด์ิธนากูล, 
มนัสชัย คุณาเศรษฐ 

NECTEC 

 ๗ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๕ ผลงานเด่น คว้ารางวัล
ประจําปี  ๒๐๒๐ “Alteryx Analytics 2020 Excellence 
Award Winners” ในงานประชุมประจําปี Inspire APAC 
2020 ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ 
นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

กรณีศึกษาการพัฒนา workflow เพื่อการ
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล geospatial 
ด้านการเกษตรในประเทศไทย ภายใต้
โครงการ Agri-Map (What2Grow) หัวข้อ 
“Using Alteryx to Develop Smart 
Farming in Thailand” 

จุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร NECTEC 

 ๘ ได้รับคัดเลือกสนับสนุนทุนวิจัย International 
Collaboration Awards 2019 จาก The Royal Society 
ภายใต้กรอบความร่วมมือ  

การพัฒนาระบบจากสาหร่ายเซลล์เดียว 
สําหรับใช้ควบคุมโรคกุ้งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

วรรณวิมล ศักด์ิเสมอพรม BIOTEC 
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ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

Global Challenges Research Fund สหราชอาณาจักร 
เป็นจํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาทตลอดโครงการ 

ระดับชาติ ๑๙ รางวัล 

๙ รางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” ประจําปี ๒๕๖๒ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
เ ม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง Grand Ballroom 
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอด เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 

เอนอีช (ENZease) : เอนไซม์อัจฉริยะทู
อินวันสําหรับกระบวนการผลิตส่ิงทอท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ธิดารัตน์  น่ิมเช้ือ BIOTEC 

๑๐ ร า ง วั ล  Winner Award Head Category ส า ข า  Public 
Sector and Government จากการประกวดซอฟต์แวร์
ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2019 (TICTA 2019) 
เม่ือวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรเนซองส์  
ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร  

Thai School Lunch : ระบบแนะนํา
สํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนแบบ
อัตโนมัติ 

สุปิยา  เจริญศิริวัฒน์ NECTEC 

๑๑ รางวัล Winner Award สาขา Technology Award : Big 
Data Analytics จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ 
Thailand ICT Awards 2019 (TICTA 2019)  เ ม่ือวัน ท่ี  ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ 
กรุงเทพมหานคร 

Traffy Waste : ระบบจัดการการเก็บขยะ
อัจฉริยะ 

วสันต์ ภัทรอธิคม  NECTEC 

๑๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ สาขาผลงานนวัตกรรมเพื่อ
สังคม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในเวทีการประกวดรางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติ (ITE 2019) จัดโดยสํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สามย่านมิตรทาวน์ 
กรุงเทพมหานคร 

KidBright : บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร NECTEC 

๑๓ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจําปี ๒๕๖๒ ในงานการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 
๔๕ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  

เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบ
ลํารังสีทรงกรวย 

ไพรัช ธัชยพงษ ์, 
เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี , 
กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 
และคณะ 

NECTEC, 
MTEC,  
A-MED 

๑๔ รางวัลวิจัยทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๒ จาก
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ในการประชุม
วิชาการประจําปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศ
ไทย ค ร้ั ง ท่ี  ๓๑ (TSB 2019)  ระหว่ างวัน ท่ี  ๑๐ -  ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต 

การพัฒนาและวิศวกรรมเอนไซม์และ
จุลินทรีย์จากฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี
และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

วีระวัฒน์  แช่มปรีดา  BIOTEC 

๑๕ รางวัลวิจัยทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท
ประจําปี ๒๕๖๒ จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศ
ไท ย  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ป ร ะจํ า ปี ข อ ง ส ม าคม
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๑ (TSB 2019) 
ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต 

การพัฒนาเทคนิคอณูชีววิทยาท่ีมี
ความจําเพาะและความไวในการตรวจเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคท่ีปนเปื้อนในอาหาร 

ณรงค์  อรัญรุตม์ BIOTEC 

๑๖ ร า ง วั ล  The Best Oral Presentation Award for 
Researcher ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยา
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๑๒ (TMETC12) ระหว่างวันท่ี ๖-๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด
เชียงใหม่ 

Pitting Corrosion of Type 304 
Stainless Steel in High-chloride 
Containing Water under 
Hydrodynamic Conditions. 

ปิติชน กล่อมจิต, 
ปิยะ คําสุข,  
ณมุรธา พอลสัน, 
เอกรัตน์ ไวยนิตย ์

MTEC 



 
 

๑๔๖ | สวทช. 
 

ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๑๗ รางวัลเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ บริหารงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีรับ
มอบเข็มประกาศเกียรติคุณ จัดโดยสมาคมนักเรียนทุน
รัฐบาลไทยร่วมกับมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เม่ือ
วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร   

- ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล CO 

๑๘ รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๒ ประเภทนักวิชาการ 
ในพิ ธี ป ระก าศ เกี ย ร ติ คุณและมอบ โ ล่ เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ 
นิ สิ ต เ ก่ า ดี เ ด่ น  เ น่ื อ ง ใน โ อก าสวั นครบรอบ  ๔๐  ปี   
ของวิ ทยา เขตกํ า แพงแสน จั ด โดยสมาคม นิ สิ ต เ ก่ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) ใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- สมวงษ์  ตระกูลรุ่ง BIOTEC 

๑๙ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์
และชีววิทยา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๖๓ เม่ือ
วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา  

นวัตกรรมสารป้องกันนํ้ายางพาราสดบูด
เน่า เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตยาง
แผ่นรมควัน และคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ชาวสวนยาง 

ฉวีวรรณ คงแก้ว, 
สุริยกมล มณฑา, 
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, 
นันทินา มูลประสิทธิ,์ 
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, 
ภิพัฒชา รักดี 

MTEC 

๒๐ ร า ง วั ล ผ ล ง า น ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น  ร ะ ดั บ ดี ม า ก  ส า ข า
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ในงาน “วันนัก
ประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

OnSpec VULCAN: เคร่ืองเคลือบฟิล์ม
บางสําหรับชิปขยายสัญญาณรามาน 

พิทักษ ์เอี่ยมชัย, 
วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล, 
ศักย์ศรณ์ ล้ิมวิเชียร, 
มติ ห่อประทุม, 
นพดล นันทวงศ์, 
พงศ์พันธ์ จินดาอุดม, 
ทวี ป๊อกฝ้าย, 
อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 

NECTEC 

๒๑ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาการศึกษา ในงาน 
“วันนักประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

KidBright: บอร์ดส่งเสริมการเรียนโค้ดด้ิง
และ STEM Education 

ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว 

NECTEC 

๒๒ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ในงาน “วันนัก
ประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

มายแอร์ : เคร่ืองประดับตรวจวัดฝุ่นด้วย
เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 แบบกระเจิง
แสงขนาดเล็กโดยเทคนิคการส่งผ่านฝุ่น
ด้วยไมโครปั๊มชนิดเปียโซเพื่อใช้ในการ
ออกแบบเคร่ืองประดับสําหรับตรวจวัดค่า
ผุ่นและ AQI แบบฐานเวลาจริง  

อดิสร เตือนตรานนท์, 
ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ,์ 
ถนอม โลมาศ 

NSD 

๒๓ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๖๓ เม่ือ
วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา  

การพัฒนาระบบอ่านปากโดยใช้เทคโนโลยี
โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกร่วมกับ
แบบจําลองมาร์คอฟซ่อนเร้น 

ขวัญชีวา แตงไทย NECTEC 

๒๔ รางวัลวิทยานิพนธ ์ระดับดีมาก สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและ
เภสัช ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒ 

สารประกอบโบรอนอินทรีย์สําหรับการ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวรับฟลูออรีน-๑๘ 

กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักด์ิ NANOTEC 



 
 

๑๔๗ | สวทช. 
 

ลําดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา  

๒๕ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๖๓ 
เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา  

กระบวนการเพิ่มประสิทธภิาพของการ
สร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กด้วย
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

อิทธ ิฉัตรนันทเวช NANOTEC 

๒๖ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การภาพและ
คณิตศาสตร์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๖๓ เม่ือ
วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา  

การปรับปรุงคุณสมบัติของโฟโตวอลเทอิก
ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประกอบด้วยฟิล์ม
บางสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ทําการ
เตรียมโดยเทคนิคการเคลือบแบบ
สารละลายรูปวงเดือน 

อนุศิษย ์แก้วประจักษ ์ NANOTEC 

๒๗ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๖๓ 
เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา  

วัสดุนาโนสําหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจการรับรู้  

นพดล อรุณยะเดช NANOTEC 

 

ฌ. รายช่ือผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ท่ีมีการนําไปใช้ จํานวน ๘๓ ผลงาน 
 

ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ช่ือหน่วยงานท่ีนําผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จํานวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

ไตรมาสท่ี ๑ 

เชิงพาณิชย์ 

๑ เกมฝึกสมอง (MONICA) MTEC, TMC บริษัทดิจิตอล ปิกนิก จํากัด  ๑ 

๒ ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสําหรับนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

A-MED, TMC มหาวิทยาลัยมหิดล  ๑ 

๓ นํ้ามันออริกาโนในรูปแบบผงแห้งเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ NANOTEC, TMC บริษัทเกรนาเดส ไบโอเทค จํากัด  ๑ 

๔ โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา แอนดรอยด์ NECTEC, TMC บริษัทจีไอเอส ซอฟท์ จํากัด  ๑ 

๕ โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม (Abdul platform) NECTEC, TMC บริษัทเทอราบิท จาํกัด  ๑ 

๖ แพ็กแบตเตอร่ีและเคร่ืองชาร์จสําหรับการใช้งานด้านยุทโป
กรณ์เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 

MTEC, TMC บริษัทออสก้าโฮลด้ิง จํากัด  ๑ 

๗ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ บนอุปกรณ์
สมองกลฝังตัว 

NECTEC, TMC บริษัทไอบิทซ์ จํากัด  ๑ 

๘ แพลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการส่ือสารสําหรับคน
พิการทางการได้ยิน และคนพิการทางการพูด 

A-MED, TMC, RDI มูลนิธิ สากลเพือ่คนพิการ  ๑ 

๙ เฟิร์มแวร์สําหรับแผงวงจร MM SIII  สําหรับใช้เป็นสถานีวัด
นํ้าฝนเพื่อเตือนภัยดินโคลนถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก 

NECTEC, TMC บริษัทไรส์ซ่ิง ซอร์ซ แอนด์  
ซัพพลาย จํากัด  

๑ 



 
 

๑๔๘ | สวทช. 
 

ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ช่ือหน่วยงานท่ีนําผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จํานวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๐ ระบบควบคุมเคร่ืองเติมอากาศสําหรับการเล้ียงสัตว์น้ําพร้อม
เฟิร์มแวร์และเว็บบริการข้อมูล Agritonics เพื่อผลิตและขาย
ผลิตภัณฑ์ 

NECTEC, TMC, 
RDI 

บริษัทเทรดด้ิง เทค เอเซีย จํากัด  ๑ 

๑๑ ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) NECTEC, TMC บริษัทสยามรับเบอร์ จํากัด  ๑ 

๑๒ แม่แบบร่างสําหรับผลิตไส้แบบและโฟมโลหะ, อุปกรณ์ผลิต
วัสดุจากแม่แบบร่าง ท่ี มี โครงสร้างพรุนด้วยความดัน
สุญญากาศท่ีมีอัตราการผลิตสูง และกระบวนการสร้าง
แม่พิมพ์สําหรับผลิตโฟมโลหะเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 
(Gap Fund) 

MTEC, TMC บริษัทไดร์ฟ แพสช่ัน จาํกัด  ๑ 

๑๓ สูตรตํารับเภสัชภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย 
และองค์ประกอบของอนุภาคนาโนสําหรับเตรียมสูตรเภสัช
ภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกายเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 

NANOTEC, TMC บริษัทวิพเพอร์ จํากัด  ๑ 

๑๔ องค์ประกอบสําหรับเตรียมสารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ NANOTEC, TMC บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จํากัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 

๑๕ เคร่ืองหั่นย่อยวัสดุจากแนวกันไฟแบบติดต้ังบนรถบรรทุก
ขนาดเล็ก 

ARGITEC สถานีควบคุมไฟป่าพื้นท่ีทรงงาน
ดอยตุง  ตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๑๖ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืนด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก่เกษตกรใน จ.
หนองบัวลําภู และ จ.เชียงราย 

ARGITEC กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้เล้ียงโคขุน บ้าน
หนองทุ่ม  ตําบลบ้านค้อ อําเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบวัลําภ ู

๑ 

กลุ่มผู้เล้ียงโคเน้ือ  อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๑๗ ระบบฟาร์มไวมาก (Farm Wimac) ARGITEC, 
NECTEC 

เกษตรกร ไร่เพื่อนคุณ ตําบลโคกม้า 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

๑ 

เกษตรกร สวนมังคุด ตําบลพลวง 
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

๑ 

รับจ้างวิจัยจบ 

๑๘ Extraction of humic acid by an alkaline solution MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙ Thailand biodiesel production improvement MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๐ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นชีวภัณฑ์
ป้องกัน 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑ การพัฒนากระบวนการแยกเซลลูโลสโดยเทคโนโลยีท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒ การพัฒนาระบบย่อยขยะเศษอาหารสําหรับการย่อยสลาย
ขยะอินทรีย์ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓ โครงการลดนํ้าหนักชุดเบาะรองน่ังรถจักรยานยนต์ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔ โครงการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลหาค่าแรงต้านและแรง
ยกของอากาศในรถยนต์ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 



 
 

๑๔๙ | สวทช. 
 

ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ช่ือหน่วยงานท่ีนําผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จํานวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๕ โครงการศึกษาเพื่อหาค่าคุณลักษณะอากาศพลศาสตร์ด้วย
อุโมงค์ลมไหลผ่านโครงสร้างรถยนต์ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๖ ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น ระยะท่ี ๒ NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

การให้คําปรึกษา 

๒๗ coating prototype Jan 2018 MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๗ บริษัท ๗ 

๒๘ การให้คําปรึกษาเพื่อพจิารณาโอกาสการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๙ การผลิตโปรตีนไหมสู่เชิงพาณิชย์ TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๐ การศึกษาสมบัติของวัสดุ Polypropylene MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๑ โครงการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารช่ือ 
2 Fucosyllactose (2 FL) จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
สายพันธุ์ ๑ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๒ โครงการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารช่ือ 
2 Fucosyllactose (1 FL) จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
สายพันธุ์ ๒ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๓ โครงการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารช่ือ 
2 Fucosyllactose (2 FL) จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
สายพันธุ์ ๓ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๔ โครงการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอน ไซ ม์  beta-amylase ท่ี ไ ด้ จ า กจุ ลิ นท รี ย์ ดั ด แปล ง
พันธุกรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๕ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME 
ICT ไทยด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการ ปี ๒๕๖๑ 

TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๖ โครงการให้คําปรึกษาในการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติด้านการ
ไหล (Rheology) ในการขึ้นรูปฟิล์ม ปี ๒๕๖๑ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

เชิงพาณิชย์ 

๓๗ โปรแกรมวิเคราะหโ์ซเซียลมิเดีย : เอสเซนส์ เวอร์ชัน ๒ (S-
Sense version 2) - บริษัทท่ี ๑ 

NECTEC, TMC, 
RDI 

บริษัทคอมพิวเตอร์โลจ ีจํากัด  ๑ 

๓๘ ระบบพยากรณ์และจาํลองเหตุการณ์เพือ่การบริหารจัดการ
ปัญหาการรุกลํ้าของนํ้าเค็ม หรือ "ระบบรักษ์น้ํา" เพื่อการใช้
งานภายในสถานประกอบการ 

NECTEC, TMC การประปานครหลวง  ๑ 

๓๙ องค์ประกอบของอนุภาคนาโนสําหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์
ใช้ภายนอกร่างกาย 

NANOTEC, TMC บริษัท864 ดีพร้อม จํากัด  ๑ 

๔๐ โปรแกรมวิเคราะหโ์ซเซียลมิเดีย : เอสเซนส์ เวอร์ชัน ๒ (S-
Sense version 2) - บริษัทท่ี ๒ 

NECTEC, TMC บริษัทเทลวอยซ์ เทคโนโลย ีจาํกัด  ๑ 
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จํานวน
หน่วยงาน 
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๔๑ อนุภาคนาโนกักเกบ็สารสกัดพริกท่ีมแีคปไซซินและนํ้ามัน
ไพล 

NANOTEC, TMC บริษัทศิริบัญชา จํากัด  ๑ 

๔๑ เคร่ืองต้นแบบดิจิทัลเอกซเรย์สําหรับถ่ายทรวงอก 
(BodiiRayS) 

A-MED, TMC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ 

๔๒ เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมันและสายพันธุ์ฟื้นฟู
ความเป็นหมัน - บริษัทท่ี ๑ 

TMC, RDI บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.
อี.เอเชีย) จํากัด 

๑ 

๔๔ เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมันและสายพันธุ์ฟื้นฟู
ความเป็นหมัน - บริษัทท่ี ๒ 

TMC, RDI บริษัทแวนด้า ซีดส์ จํากัด ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 

๔๕ การใช้ประโยชน์จากเช้ือจุลินทรีย์เพื่อกาํจัดกล่ินกา๊ซ
แอมโมเนียในฟาร์มสุกร ในพื้นท่ี อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

AGRITEC เกษตรกรผู้เล้ียงสุกร อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๔๖ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางจากสารสกัดข้าวก่ําดอย
สะเก็ด 

AGRITEC บริษัทกัมปอ จํากัด  ๑ 

บริษัทไทยแทมมารีน ฮันน่ี เฮิร์บ 
จํากัด  

๑ 

บริษัทพาร์แคร์เฮิร์บ จํากัด  ๑ 

บริษัทละอองทองเฮิร์บ จํากัด  ๑ 

บริษัทวริษา เฮิร์บ จํากัด  ๑ 

ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ซิกส์ทีม เน
เชอรัล โปรดักส์  

๑ 

ห้างหุ้นส่วนจาํกัด โอมเฮิร์บ  ๑ 

๔๗ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกีย่วถัว่
เขียว บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี   

AGRITEC เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขยีวใน จ.
อุทัยธานี 

๑ 

๔๘ เทคโนโลยีกระดาษกันนํ้า ภายใต้โครงการยกระดับการผลิต
สินค้า กลุ่มของฝากของท่ีระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northern 
Gift & Lifestyle Industry Creation) 

AGRITEC บริษัทไทยเปเปอร์โมเดล จํากัด  ๑ 

บริษัทวาย.พัฒนา จํากัด  ๑ 

๔๙ เทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกหุงสุกง่าย ไร้มอด ปลอด
กล่ินหืน ไม่ต้องใช้ถุงสูญญากาศ จังหวัดเชียงราย 

AGRITEC วิสาหกจิชุมชนกลุ่มหมูดําเหมยซาน
เกษตรพอเพียง 

๑ 

๕๐ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่การยกระดับการผลิตสับปะรด
ปลอดภัยวิถีอินทรีย์และการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อระดับชุมชน 

CENTRAL, 
AGRITEC 

วิสาหกจิชุมชนสับปะรดแปลงใหญ่
บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 

๑ 

๕๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวช้ัน
พันธุ์คัดและพันธุ์หลัก 

NECTEC สํานักวิจยัและพัฒนาขา้ว กรมการ
ข้าว  

๑ 

๕๒ ระบบตรวจวัดและประมวลผลสัณฐานวทิยาต้นข้าวด้วย
เทคโนโลยีสามมิติ 

NECTEC ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สํานักวจิัย
และพัฒนาขา้ว กรมการขา้ว  

๑ 

๕๓ ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิสําหรับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
ห้องปฎิบัติการเพื่อใช้งาน 

NECTEC สภากาชาดไทย  ๑ 

รับจ้างวิจยัจบ 

๕๔ กล่องควบคุมสําหรับรถขุดจาํลอง NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๕๕ การพัฒนา food structuring agent สําหรับ fat-free 
sausage  

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 
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๕๖ ซอฟต์แวร์ฝึกขับรถเกีย่วนวดข้าวในรูปแบบความจริงเสมือน NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๕๗ Thailand energy and CO2 strategy on road 
transport sector 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๕๘ การพัฒนากระบวนการผลิตนํ้ายาเคลือบถุงกรองอากาศท่ีมี
ฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา ในระดับอุตสาหกรรม 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๕๙ การวิเคราะห์ความเสียหายใบพัดปั๊มนํ้าขนาดใหญ ่ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๒ บริษัท ๒ 

๖๐ การศึกษากระบวนการปลายนํ้า สําหรับนวัตกรรม
กระบวนการผลิตยาแก้ไอแผนโบราณ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๖๑ การศึกษาคุณสมบัติและการขึ้นรูปโบนไชน่าท่ีมีเถ้ากระดูก
ปลาทูน่า 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๖๒ การศึกษาผลกระทบทางด้านความปลอดภัยการใช้งานสถานี
ทดสอบเคร่ืองยนต์อากาศยานภาคพื้น 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๖๓ ต้นแบบอนุภาคนาโนเพื่อการกกัเก็บสารสกัดสมุนไพรสําหรับ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โรคข้อเข่าเส่ือมในรูปแบบสเปรย ์

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๖๔ สูตรนํ้ายาเคลือบถุงกรองอากาศและศึกษาประสิทธภิาพใน
การต้านเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๖๕ การค้นหาสารออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียกอ่โรคในระบบทางเดิน
หายใจของสัตว ์

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๖๖ การค้นหาสารออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียกอ่โรคในระบบทางเดิน
อาหารของสัตว ์

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๖๗ การเคลือบอลูมิเนียมออกไซด์ด้วยวธิีอโนไดซ์ NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๖๘ การผลิตต้นแบบยาสลบปลาจากนํ้ามันกานพลูเพื่อการ
ทดลองจําหน่ายเชิงพาณิชย ์

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๖๙ การผลิตและควบคุมต้นแบบอนุภาคนาโนท่ีกักเก็บนํ้ามัน
หอมระเหยและสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุง 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๗๐ การพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตแผ่นปิดแผลท่ีมีสมุนไพรและ
การพัฒนาแผ่นปิดแผลท่ีมีสมุนไพรและอนุภาคนาโนซิลเวอร์ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๑ การสังเคราะห์และพัฒนาถา่นกัมมันต์จากกากของเหลือจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานเพื่อใช้ในระบบกรองนํ้า 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

การให้คําปรึกษา 

๗๒ การทดสอบเฉพาะแบบของช้ินงาน HDPE Cable spacer 
with iron hook 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๓ การผลิตช้ินส่วนยานยนต์จากวัสดุดพอลิเมอร์เสริมแรงด้วย
เส้นใยคาร์บอน 

TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๔ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล และ
กระบวนการทํางานภายในองค์กร 

TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๕ ศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการของระบบการติดตาม
สอบกลับการปลูกไม้กฤษณา 

TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๖ การประเมินความเสียหายของช้ินส่วนท่ีใช้งานในส่ิงแวดล้อม
อุณหภูมิสูง 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 



 
 

๑๕๒ | สวทช. 
 

ลําดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ช่ือหน่วยงานท่ีนําผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จํานวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๗๗ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมทนทานสารกําจัดวัชพืช ๒ ชนิด 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๘ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมทนทานสารกําจัดวัชพืช ๑ ชนิด 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๙ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอนไซม์ Lipozyme ท่ีได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๘๐ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอนไซม์ Pullulanase ท่ีได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธกุรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๘๑ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหาร
เอนไซม์ Xylanase ท่ีได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๘๒ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
วัตถุเจือปนอาหารซ่ึงมีส่วนประกอบของเอนไซม์ Xylanase 
ท่ีได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม  

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๘๓ วิทยากรเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การลดการใช้พลังงานและทรัพยากร 
และการบริหารจัดการกระบวนการผลิตแป้งมันสําปะหลัง 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

รวมท้ังส้ิน ๙๐ 

หมายเหตุ * รายช่ือซํ้า 
 

ญ. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีรายงานต่อหน่วยงานภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

๑. กรมบัญชกีลาง (การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน) 
 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาส ๒ 

ด้านที่ ๑ การเงิน 

๑. รายได้จากความสามารถ  ล้านบาท ๒,๐๐๐ ๘๖๒.๘๐ 
- รายได้จากหน่วยงานภาครัฐ ล้านบาท ๑,๓๐๐ ๓๘๗.๕๕ 
- รายได้จากหน่วยงานภาคเอกชน ล้านบาท ๗๐๐ ๔๗๕.๒๕ 
๒ รายได้จากความสามารถต่อค่าใช้จา่ยดําเนินงาน*  เท่า ๐.๔๔ ๐.๓๑ 

ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ของทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัดร่วม)  

ระดับ ๕ ๒ 

๒. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร้อยละ ๙๓ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์**  
 

เท่า ๔.๘๐ ๑.๗๔ 

ด้านที่ ๓ การปฏบิัติการ       

๑. ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์  รายการ ๕๒ ๑๔ 



 
 

๑๕๓ | สวทช. 
 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ไตรมาส ๒ 

๒. ความสําเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ SMEs  ร้อยละ ๘๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๓. ความร่วมมือและการได้รับทุนในระดับนานาชาติและระดับภูมภิาค  โครงการ ๑๘ ๕ 

ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวยีน 

๑. การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน   ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๒. การตรวจสอบภายใน   ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๓. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจทัิล   ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 

ด้านที่ ๕ การปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

๑. บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน   ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล   ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 

ด้านที่ ๖ การดําเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วดัร่วม) 

๑. การเบิกจา่ยเงินตามแผนการเบิกจา่ยท่ีได้รับอนุมัติ   ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๒. การรายงานทางการเงิน   ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๓. การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 

หมายเหต:ุ  
*  ค่าใช้จ่ายดําเนินงานไม่นับรวมค่าเส่ือมราคา 
**  ค่าใช้จ่ายรวมเฉล่ียสะสม ณ เดือนมีนาคม ของปีบัญชี ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๓ 

๒. สํานักงบประมาณ  
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส ๒ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ       
ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย       

๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร้อยละ ๘๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๒. มูลค่าการลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นท่ีอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ล้านบาท ๑,๓๕๐ รายงาน ไตรมาส ๔ 

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม       

ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี       
๑. นวัตกรรมใหม่ที่นําไปสู่เชิงพาณิชย์ (active licenses) ผลงาน ๓๐๐ ๒๗๓ 
๒. ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมท่ีได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนใน

บัญชีนวัตกรรมไทย 
รายการ ๑๐๐ ๔๖ 

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย       
๑. บุคลากรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ

นวัตกรรม (ราย) 
ราย ๓,๕๐๐ ๑,๔๑๗ 

๒. การพัฒนาบัณฑิตและนักวจิัย คน ๑๕๐ - 

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม       
๑. ระบบครุภัณฑ์วิเคราะห ์ทดสอบ เพือ่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ระบบ ๑ - 
๒. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโอมิกส์ รายการ ๑,๐๐๐ - 

    
๓. การให้บริการห้องทดสอบสําหรับการศึกษาวิจยั ทดสอบ และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบระบบไซเบอร์-กายภาพ และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพส่ิงใน
ด้านต่าง ๆ 

คร้ัง ๒๕ - 



 
 

๑๕๔ | สวทช. 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ๒ 
๔. จํานวนช่ัวโมงการให้บริการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์

สมรรถนะสูง 
 

ช่ัวโมงคํานวณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๖๐๐,๐๐๐ 

ผลผลิต : วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม       
๑. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีทีแ่ล้วเสร็จพร้อมนําไปใช้ประโยชน์ ต้นแบบ ๖๐ ๑๘ 
๒. ทรัพย์สินทางปัญญาท่ียื่นขอรับความคุ้มครอง  คําขอ ๓๐๐ ๖๒ 
๓. บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  บทความ ๓๓๐ ๖๖ 
๔. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี  ระดับห้องปฏิบัติการ  ต้นแบบ ๒๕ ๙ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต       
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 

      

๑. ผู้ประกอบการด้านอาหารท่ีมีความสามารถในการสร้างรายได้สูง  ราย ๑๐ - 
๒. การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ

กระบวนการท่ีเป็นนวัตกรรม หรือมีการรับถ่ายทอดเทคโนโลย ี
โครงการ ๑๕ ๖ 

๓. การให้บริการทดสอบสนับสนุนการพฒันาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแก่
อุตสาหกรรมอาหาร   

รายการ ๑๔๐ ๔๑ 

โครงการการประยกุต์ใช้งานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง       
๑. ต้นแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ระดับอุตสาหกรรม ต้นแบบ ๕ ๓ 

โครงการพัฒนาระบบอจัฉริยะเพือ่ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร (Street 
Food Mobile) 

      

๑. ต้นแบบเคร่ืองจักร Street food mobile พร้อมระบบบริหารจัด
การพลังงานในภาคสนาม 

 
ชุด ๑๐๐ - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสูส่ากล 

      

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ       
๑. โครงการของผู้ประกอบการท่ีได้รับการยกระดับเทคโนโลย ี โครงการ ๑,๒๐๐ ๕๘๐ 
๒. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนํา

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ล้านบาท ๓,๐๐๐ ๑๐๖.๔ 

๓. ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนในการทํา
มาตรฐานกระบวนการผลิตและการบริการ (CMMi) บริษัท ๖ - 
 
โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต้น       

๑. ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม  กิจการ ๒๐ - 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเร่ิมต้นธุรกิจ       
๑. ศูนย์บ่มเพาะท่ีเขา้ร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการ

ได้เหมาะสมมากขึ้น  
ศูนย์ ๕ - 

๒. นักลงทุนได้รับการเสริมสร้างความรู้และขีดความสามารถ 
 

คน ๒๕ - 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ      
๑. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล  ผลิตภัณฑ์ ๒๐ ๑๖ 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก       

โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)       
๑. ความกา้วหน้าของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาค

ตะวันออก Phase1A  
 ร้อยละ  ๔๔ ๒๗.๒ 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน

ไตรมาส ๒ 
๒. ชุมชนในพื้นท่ีภาคตะวันออกได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี  ชุมชน  ๕๐ ๑๘ 
๓. ต้นแบบระบบสาธิตนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชวีภาพ 

(Biopolis)  
ต้นแบบ  ๒ - 

๔. ความกา้วหน้าของการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอร่ี  ร้อยละ ๑๒ ๕ 

๕. ต้นแบบแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะเพื่อเกษตรสมัยใหม่ ต้นแบบ ๑ - 
๖. ระบบโรงงานสาธิตปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติสําหรับเคร่ืองจักรสู่

โรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และระบบ Automatic plant factory  
ระบบ ๑ - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค       

โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก       
๑. ผู้ประกอบการในหว่งโซ่คุณค่าในภาคตะวันออกท่ีนาํเทคโนโลยีไปใช้ ราย ๑๒ - 

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์  

      

๑. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และนําไปใช้ประโยชน์  ครอบครัว  ๒,๐๐๐ ๒๒๗ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก       

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)       
๑. สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลย ี(Agriculture System Integrators 

:ASI) เพื่อให้บริการเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง และทันต่อความต้องการของ
เกษตรกร 

ราย ๕๐ ๑๕ 

๒. เกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอจัฉริยะ คน ๒๐๐ ๓๘ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์       
โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็ว
สูง 

      

๑. ลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการ หน่วยงาน ๑๐ ๓ 
๒. ความสามารถทางการทดสอบท่ีพัฒนาให้ดีขึ้น รายการ ๑๐ ๒ 
๓. ความสามารถทางการวัดท่ีได้รับการรับรองระบบงาน รายการ ๑๐ ๖ 
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๓. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั  

และนวัตกรรม/ ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาส ๒ 

พัฒนากําลังคน และสร้างความตระหนักด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถของประเทศ 

๑. บุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนาแบบทํางานเต็มเวลา (FTE)   คน ๑,๕๔๐ ๑,๔๘๓ 
๒. ผู้เข้ารับการถา่ยทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

  ๓,๕๐๐ ๑,๔๑๗ 

๓. นักวิจยัท่ีมีการแลกเปล่ียนกับต่างประเทศ คน ๕๐ ๑๕ 
๔. บุคลากรวิจยัและพัฒนาของ อว. ท่ีมช่ืีอเสียงระดับภูมิภาค (IMD) คน ๑๒ ๒ 

๕. หลักสูตรด้าน วทน. ท่ี อว. ร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร หลักสูตร ๓ ๓ 

สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. 
๑. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์   

ล้านบาท ๓๓,๐๐๐ ๔,๖๑๒.๙๗ 

๒. บทความท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เร่ือง ๓๓๐ ๖๖ 
๓. ร้อยละผลงานวจิัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนําไปใช้ในการสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกจิ 

ร้อยละ ๒๓ ๗ 

๔. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา/บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ี
ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณ
แล้ว 

ผลงาน ๔๐๐ ๑๐๘ 

๕. ผลคะแนนเฉล่ียระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดําเนินงาน
ของ วท. 

คะแนน ๘๒ รายงาน ไตรมาส ๔ 

๖. เร่ืองท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ เร่ือง ๑๒ ๗ 
๗. ความสามารถใหม่ในการดําเนินการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier 
Research) 

โครงการ ๖ - 

สร้างและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๑. ผู้ประกอบการท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย ๙๐ ๑๐๒ 
๒. มูลค่าการลงทุนวิจยัของบริษัทท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  ล้านบาท ๑,๓๕๐ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๓. ผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขตนวัตกรรม ผลงาน ๑๕ ๖ 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม 

๑. ชุมชน/ท้องถิ่นท่ี อววน. เขา้ไปช่วยพฒันา ชุมชน ๘๐ ๒๖ 
๒. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 

ราย ๑,๒๐๐ ๕๘๐ 
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ฎ. ผลการดําเนินงานตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

๑. ด้านการเงิน 

สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติงานด้านการเงิน ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทหน้าท่ี (๑) ให้ความเห็นชอบในระบบบัญชี

ของกองทุนของ สวทช. (๒) วางหลักเกณฑ์การแสวงหารายได้ เงินอุดหนุน เงินสมทบ และประโยชน์อย่างอ่ืน

ให้แก่กองทุน (๓) กําหนดหลักเกณฑ์และกํากับดูแลการจัดหาประโยชน์จากเงินกองทุน (๔) กําหนดแนวทาง 

และให้ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเก่ียวกับการเงินและการบัญชีของ สวทช. (๕) พิจารณาและ

กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) มอบหมาย และ 

(๖) แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีกําหนด

จัดประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) อนุมัติหลักการให้จัดซ้ือ ระบบครุภัณฑ์วิเคราะห์ ๑ ระบบ รายการ “ครุภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทดสอบ 

EMC ยานยนต์และ Battery UN ECE R10” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม กําหนดส่งมอบพร้อมติดต้ังภายใน ๑๘๐ วัน (๒) รับทราบผล

การดําเนินงานการบริหารเงินสนับสนุนเข้าสมทบกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการ

พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ (๓) รับทราบความก้าวหน้าในการจัดต้ัง บริษัท นาสด้า โฮลด้ิง จํากัด หรือ NSTDA 

Holding Co., Ltd. พร้อมข้อเสนอแนะโดยให้นํากลับมาเสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา 

ก่อนนําเสนอ กวทช. (๔) รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ไตรมาสท่ี ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒) พร้อมข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอ กวทช. (๕) อนุมัติหลักการให้ดําเนินการ

จ้างท่ีเก่ียวข้องกับโครงการจัดต้ังโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ใน EECi จํานวน ๕ งานจ้าง ภายใต้กรอบ

งบประมาณรวมท้ังสิ้น ๓,๒๖๘.๐๐ ล้านบาท ระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และอนุมัติหลักการให้ดําเนินการตาม

กระบวนการพัสดุ เพ่ือจัดจ้างจัดหาและติดต้ังระบบไบโอรีไฟเนอรี แบบ Non-GMP ใน EECi และจัดจ้างจัดหา

และติดต้ังระบบไบโอรีไฟเนอรี แบบ GMP ใน EECi ในวงเงินไม่เกิน ๑,๙๖๙.๐๐ ล้านบาท และไม่เกิน 

๑,๐๖๔.๐๐ ล้านบาท ตามลําดับ โดยวิธีคัดเลือก พร้อมอนุมัติหลักการให้ผู้อํานวยการสํานักงานฯ เป็นผู้ลงนาม

เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการพัสดุ 
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๒. ด้านการบริหารความเส่ียง 

การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. กําหนดแผนการดําเนินการโดย
ให้เริ่มดําเนินงาน ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยง 
บูรณาการเข้ากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ดําเนินการ
ทบทวนรายการความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์
ขององค์กรควบคู่ไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจําปี รวมท้ังกําหนดให้ดําเนินการจัดทําแผน 
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพ่ือให้การดําเนินงาน 
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สวทช. ดําเนินการตามข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงต้ังแต่การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ประเมินความเสี่ยง (Risk evaluation) และจัดทําแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังนี้ คณะกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง สวทช. ซ่ึงมีผู้อํานวยการ สวทช. เป็นประธาน ได้กําหนดรายการความเสี่ยง โดยทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง ประกอบด้วย (๑) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) (๓) รายงานผล
การดําเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ 
ยังดําเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับปัจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ 
สวทช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้ระบุความเสี่ยง (Risk identification) ๑๐ รายการ ครอบคลุม 
ความเสี่ยง ๔ ประเภท ประกอบด้วย 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
(๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสร้างผลกระทบและการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตํ่ากว่า

เป้าหมายท่ีกําหนด 
(๒) RES-4 การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรขาดการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

ท่ีกําหนด 
(๔) RES-7 การเตรียมกําลังคนเพ่ือขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
(๕) RES-8 กลไกภายในไม่ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
(๖) REO-6 กลไก Tech Financing ไม่มีประสิทธิภาพ 
(๗) REO-7 การบูรณาการการทํางานระหว่างเขตนวัตกรรมกับกลุ่มภารกิจอ่ืนไม่เข้มแข็ง 
(๘) REO-8 การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ 
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ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
(๙) REF-1 การขับเคลื่อนรายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๑๐) REC-4 เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา 
 
การประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาผลดําเนินงาน ไตรมาสท่ี ๒ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ ERM ของรายการ
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๒ รายการ และระดับสูง (สีส้ม) ๘ รายการ จากผลการดําเนินงานดังกล่าว พบว่า 
รายการความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๒ รายการ มีคะแนนลดลง คือ (๑) RES-8 และ (๒) REO-6  
และรายการความเสี่ยงระดับสูง (สีส้ม) ๘ รายการ  มี ๖ รายการท่ีมีคะแนนลดลง ประกอบด้วย (๑) REO-7  
(๒) REF-1 (๓) RES-4 (๔) RES-5 (๕) REC-4 (๖) REO-8 และมี ๒ รายการ ยังคงมีคะแนนเท่าเดิม ประกอบด้วย 
(๑) RES-1 และ (๒) RES-7 ดังรูปท่ี ๑๒ 

 

รูปท่ี ๑๒ แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๓. ด้านการควบคุมภายใน 

สวทช .  นํ า เสนอผลปฏิ บั ติการการควบคุมภายใน ผ่ านการประชุมคณะกรรมการจัดการ  
โดยคณะกรรมการจัดการ มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้  (๑) กลั่นกรองประเด็นท่ีสําคัญด้านนโยบายก่อนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) (๒) จัดทําแผนดําเนินงาน กลยุทธ์ในการจัดหา 
และจัดสรรทรัพยากรและกําลังคน รวมถึงกําหนดดัชนีหลักในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผน และ  
(๓) ร่วมรับผิดชอบการดําเนินงานตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีกําหนด 
จัดประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
(๑) รับทราบรายงานผลการประเมินโครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ (๒) รับทราบรายงาน
ผลดําเนินงาน BSC ประจําไตรมาสท่ี ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓) รับทราบรายงานงบการเงิน ประจํา 
ไตรมาสท่ี ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔) รับทราบรายงานงบการเงิน สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (งวด ๓ เดือน) (๕) รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (งวด ๓ เดือน) (๖) รับทราบรายงานค่าใช้จ่ายท่ีสามารถ
บริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (งวด ๓ เดือน)  
(๗) รับทราบรายงานการจัดการความปลอดภัยและเห็นชอบการปิด CAR No. : C-EX-07/19-004 และ CAR 
No. : C-EX-07/19-005 ของงานบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อวท. เห็นชอบให้แก้ไขสภาพแวดล้อม
ในการทํางานท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) ตามผลการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงพ้ืนท่ีทํางาน 
เพ่ือให้ลดอุบัติเหตุในการทํางาน (๘) รับทราบรายงานสรุปข้อร้องเรียน สวทช. ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ (๙) รับทราบรายงานผลดําเนินงาน BSC ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๐) รับทราบรายงาน 
งบการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวด ๔ เดือน (สิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) (๑๑) รับทราบ
รายงานการจัดการความปลอดภัย (๑๒) รับทราบรายงานสรุปข้อร้องเรียน สวทช. ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ (๑๓) รับทราบผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของสาธารณชนต่อ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๑๔) รับทราบความเสี่ยง สวทช. กรณีการบริหารจัดการองค์กรหากแผนการป้องกันการระบาดโรค COVID-19 
ล้มเหลว (๑๕) รับทราบรายงานผลดําเนินงาน BSC ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๖) รับทราบรายงาน
งบการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวด ๕ เดือน (สิ้นสุด ณ วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) (๑๗) 
รับทราบรายงานสรุปข้อร้องเรียน สวทช. ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๘) รับทราบผลการดําเนินงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ทุกหน่วยงานดําเนินการทบทวนเอกสารในระบบ
คุณภาพ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวัง สําหรับมาตรการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19  
ท่ี สวทช. ประกาศ และอนุมัติให้ใช้นโยบายคุณภาพ สวทช. ท่ีประกาศเม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต่อเนื่อง
ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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๔. ด้านการตรวจสอบภายใน 

ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามคําสั่ง 
กวทช. ท่ี ๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระในการ 
ดํารงตําแหน่ง ๒ ปี มีผลต้ังแต่วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. ได้กําหนดการประชุม ๒ เดือน 
ต่อครั้ง โดยท่ีประชุมให้ความสําคัญกับการพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ 
สวทช. และบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมภายใน  
การจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการท่ีดีของ สวทช. 

ในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยท่ีประชุมให้ความสําคัญกับ
การพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุม
ภายในการจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการท่ีดีของ สวทช. โดยสรุปผลการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี้ (๑) เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบทานระบบประเมินผล 
การดําเนินงานของ สวทช. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานต่อคู่มือการประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. (๒) เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบทานระบบ
ประเมินผลการควบคุมภายในของ สวทช. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระดับหน่วยงาน/องค์กร ว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล COSO2013 (๓) รับทราบผลการติดตามงานตามข้อเสนอแนะท่ีคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ  
ได้ให้คําแนะนําต่อฝ่ายบริหารของ สวทช. ไปดําเนินการเพ่ือการปรับปรุงระบบการทํางาน กลไกการควบคุมภายใน
ของกระบวนการทํางานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้ดียิ่งข้ึน (๔) รับทราบผลการประเมินของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายคณะ (As a Whole) และรายบุคคล 
(Self Assessment) 

๕. ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

สวทช. นําเสนอผลปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวทช. ซ่ึงทําหน้าท่ีกํากับดูแลการดําเนินงาน และเสนอนโยบายในการ
บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวมีกําหนดจัด
ประชุมเป็นประจําทุกเดือน 

ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล และแผนพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลหน่วยงาน (Management Dashboard) 
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๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากเดิม สวทช. นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ต่อท่ีประชุมผู้บริหารของสํานักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
เพ่ือพิจารณาตามลําดับเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ตัวชี้วัดการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุให้รายงานผล
ดําเนินการ ปัญหา/แนวทางแก้ไข ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หรือคณะอนุกรรมการ 
ด้านทรัพยากรบุคคล หรือผู้บริหารสูงสุดรับทราบ เพ่ือให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ด้วยเหตุนี้ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการรายงานผลดังกล่าว โดยเสนอรายงานฯ ต่อท่ีประชุม
ผู้บริหารของสํานักงานฯ ท่ีมีผู้ อํานวยการ สวทช. เป็นประธานท่ีประชุมเป็นรายไตรมาส และเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล รอบรายงานผลไตรมาสท่ี ๒ (กลางปี) และไตรมาสท่ี ๔ (ปลายปี) เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการดําเนินการ ท่ีประชุมผู้บริหารของสํานักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ทําหน้าท่ีกํากับดูแล 
รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนินงานเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ สวทช.  
ซ่ึงท่ีประชุมผู้บริหารของสํานักงานฯ กําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ สวทช. เป็นประจําทุก ๓ เดือน 

ในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้รายงานผลการการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อท่ีประชุมผู้บริหารของสํานักงานฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี 
๒ เมษายน ๒๕๖๓ ในภาพรวมมีผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗ ของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซ่ึงท่ีประชุมผู้บริหารของสํานักงานฯ รับทราบผลการดําเนินงานดังกล่าว 
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ส่วนท่ี ๒ 
 

รายงานทางการเงิน 
ไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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        รายการ 
   หน่วย : ล้านบาท 

หมายเหตุ มี.ค.๒๕๖๓  ก.พ. ๒๕๖๓ 
   สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน        
           เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๑.๑ ๓,๓๖๑.๐๑  ๕๗๗.๐๑ 

 เงินลงทุนชั่วคราว ๑.๒ ๒๙๕.๐๗  ๒๙๕.๐๗ 
 ลูกหนี้การค้า  ๑.๓ ๘๑.๗๘  ๙๒.๒๗ 
 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ  ๐.๐๐  ๐.๐๐ 
 เงินทดรองจ่าย  ๑.๔ ๓.๓๐  ๙.๔๙ 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๑.๕ ๑๖๒.๐๔  ๑๕๒.๙๗ 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๓,๙๐๓.๑๙  ๑,๑๒๖.๘๐ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
 เงินลงทุนระยะยาว ๑.๖ ๒๒๗.๘๖  ๒๖๐.๔๕ 

 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ๑.๗ ๒๓๙.๔๐  ๒๓๓.๓๔ 
 เงินมัดจําและเงินคํ้าประกัน ๑.๘ ๔.๑๕  ๓.๓๐ 
 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน(สุทธิ) ๑.๙ ๑,๖๙๗.๙๒  ๑,๗๑๐.๓๖ 
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ) ๑.๑๐ ๔,๗๕๗.๔๒  ๔,๗๑๗.๓๘ 
 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน(สุทธิ) ๑.๑๐ ๗๕.๗๖  ๘๔.๖๓ 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) ๑.๑๐ ๑๖๖.๒๕  ๑๖๖.๒๒ 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  ๑.๒๘  ๒.๕๖ 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๗,๑๗๐.๐๓  ๗,๑๗๘.๒๔ 

รวมสินทรัพย์   ๑๑,๐๗๓.๒๒  ๘,๓๐๕.๐๔ 

 

  

รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 

 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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รายการ 
   หน่วย : ล้านบาท 

หมายเหตุ มี.ค.๒๕๖๓  ก.พ. ๒๕๖๓ 
               หนี้สินและส่วนของกองทุน 
หนี้สินหมุนเวียน        
 เจ้าหนี้การค้า   ๒๗๙.๖๔  ๒๐๙.๒๕ 

 เงินอุดหนุนกันไว้เบิก  ๐.๐๐  ๐.๐๐ 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๑.๑๑ ๖๕.๙๘  ๑๑๘.๕๘ 
 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ๑.๑๑ ๑๔๐.๓๙  ๑๕๙.๘๑ 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๔๘๖.๐๒  ๔๘๗.๖๔ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน        
 ผลประโยชน์พนักงาน ๑.๑๒ ๗๖๓.๔๙  ๗๖๔.๐๒ 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๑.๑๓ ๗๓.๘๖  ๘๖.๑๕ 
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน ๑.๑๓ ๗๒.๘๖  ๗๔.๙๗ 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  ๙๑๐.๒๑  ๙๒๕.๑๔ 

รวมหนี้สิน   ๑,๓๙๖.๒๓  ๑,๔๑๒.๗๘ 

ส่วนของกองทุน        
 เงินกองทุน   ๘๙๕.๑๗  ๘๙๕.๑๗ 

 รายได้ สูง(ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด  ๖,๓๗๘.๓๖  ๖,๓๗๘.๓๖ 
 บวก รายได้ สูง(ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้  ๒,๔๓๑.๕๑  -๓๘๙.๗๗ 

 รายได้สูง(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด  ๘,๘๐๙.๘๗  ๕,๙๘๘.๕๙ 
 บวก กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  -๒๘.๐๕  ๘.๕๐ 

รวมส่วนของกองทุน   ๙,๖๗๖.๙๙  ๖,๘๙๒.๒๖ 

     
รวมหนี้สินและกองทุน  ๑๑,๐๗๓.๒๒  ๘,๓๐๕.๐๔ 

  

 

 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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 หมายเหตุ มี.ค. ๒๕๖๓  ก.พ. ๒๕๖๓ 
รายได้        

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ๔,๙๖๓.๙๕  ๑,๗๐๖.๓๔ 
เงินอุดหนุนอ่ืน  ๕๒๒.๐๗  ๓๗๙.๖๔ 
รายได้ค่าบริการและขายสินค้า  ๓๔๐.๙๗  ๒๗๘.๕๔ 
รายได้อ่ืนๆ   (๔๙.๐๘)  (๕๒.๔๘) 

รวมรายได้  ๕,๗๗๗.๙๑  ๒,๓๑๒.๐๔ 

       
ค่าใช้จ่าย       

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ๑,๒๕๒.๔๗  ๑,๐๐๖.๖๖ 
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  ๑,๕๕๖.๕๖  ๑,๒๔๘.๖๘ 
ค่าเสื่อมราคา  ๕๓๗.๓๗  ๔๔๖.๔๗ 

รวมค่าใช้จ่าย  ๓,๓๔๖.๔๐  ๒,๗๐๑.๘๑ 

รายได้สูง(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ๒,๔๓๑.๕๑  (๓๘๙.๗๗) 

      
สัดส่วนรายได้/ค่าใช้จ่าย   ๑.๗๓  ๐.๘๖ 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างกัน :-       

รายได้ระหว่างกัน  ๑๙๕.๓๘  ๑๕๙.๔๗ 
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน  (๑๙๕.๓๘)  (๑๕๙.๔๗) 

รวมรายได้ค่าใชจ่ายระหว่างกัน  ๐.๐๐  ๐.๐๐ 

รายได้สูง(ต่ํา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  ๒,๔๓๑.๕๑  (๓๘๙.๗๗) 

 

 

 

 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

สําหรับงวด ๖ เดือน ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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ข้อมูลเพ่ิมเติม  
๑.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๓,๓๖๑.๐๑ ล้านบาท 

เงินสด ๐.๐๑ 
เงินฝากออมทรัพย์ ๓,๓๖๐.๙๑ 

เงินฝากประจํา ๓ เดือน ๐.๐๙ 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓,๓๖๑.๐๑ 

 
๑.๒ เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันท่ี วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  จํานวน ๒๙๕.๐๗ ล้านบาท 

เงินฝากประจํา ๑๒ เดือน     อัตราดอกเบ้ีย ๑.๕๐% ต่อปี ๒๙๕.๐๗ 

รวมเงินลงทุนระยะส้ัน  ๒๙๕.๐๗ 

เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากธนาคารเงินสํารองบําเหน็จพนักงานจํานวน ๒๙๕.๐๗ ล้านบาท  
(ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๒๙๐.๔๔ ล้านบาท)  

 
๑.๓ ลูกหนี้การค้า  ณ วันท่ี วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  จํานวน ๘๑.๗๘ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ลูกหนี้ค่าบริการ ๘๙.๑๐ 
ลูกหนี้ดําเนินคดี ๑๑.๙๖ 

รวม ๑๐๑.๐๖ 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ค่าบริการ (๗.๓๗) 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ดําเนินคดี (๑๑.๙๑) 

รวม ลูกหนี้การค้าสุทธิ ๘๑.๗๘ 

ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย ลูกหนี้ผู้เช่าพ้ืนท่ี สวทช. และลูกหนี้ผู้ใช้บริการของ สวทช. เช่น จากการใช้บริการท่ี
ปรึกษางานวิจัยหรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น 

ลูกหนี้การค้า ได้รวมลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  จํานวน ๒๙.๕๓ ล้านบาท  
(ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒๔.๕๘ ล้านบาท) 

 

 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวด ๖ เดือน ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามท่ีไดร้ะบุไว้) 
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๑.๔ เงินยืมทดรองจ่าย  ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๓.๓๐ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จํานวนเงิน 

เงินยืมทดรองจ่าย(พนักงานปฏิบัติงาน)   

ยังไม่ครบกําหนดสะสาง ๒.๙๕ 

เกินกําหนดสะสาง   

 - เกินกําหนดสะสาง ๑ – ๑๕ วัน ๐.๓๕ 

 - เกินกําหนดสะสาง ๑๖ – ๓๐ วัน -  

 - เกินกําหนดสะสาง ๓๑ – ๖๐ วัน - 

รวมเงินยืมทดรองจ่าย ๓.๓๐ 

รวมเงินยืมทดรองจ่ายสุทธิ ๓.๓๐ 

 

๑.๕ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๖๒.๐๔ ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จํานวนเงิน 

๑. ลูกหนี้ผ่อนชําระ ๑.๓๙ 

๒. วัสดุคงเหลือ ๗.๒๓ 

  ๒.๑ วัสดุสํานักงาน ๑.๔๑ 

  ๒.๒ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๐.๐๒ 

  ๒.๓ วัสดุงานบ้านและงานครัว ๐.๕๐ 

  ๒.๔ วัสดุหนังสือ วารสาร และ ตํารา ๔.๖๒ 

  ๒.๕ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๐.๔๙ 

  ๒.๖ วัสดุคอมพิวเตอร์ ๐.๑๐ 

  ๒.๗ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๐.๐๔ 

  ๒.๘ วัสดุอ่ืนๆ ๐.๐๕ 

๓. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ๔๓.๐๑ 

  ๓.๑ ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ๐.๗๓ 

  ๓.๒ ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๒ 

  ๓.๓ ค่าสมาชิก หนังสือและวารสารจ่าย
ล่วงหน้า 

๐.๒๕ 

  ๓.๔ ค่าลิขสิทธ์จ่ายล่วงหน้า ๓๒.๘๖ 

  ๓.๕ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอ่ืนๆ ๐.๘๑ 
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รายการ จํานวนเงิน 

  ๓.๖ เงินจ่ายล่วงหน้าอ่ืน ๘.๓๔ 

๔. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑๐.๗๐ 

  ๔.๑ ภาษีมูลค่าเพ่ิม * ๖.๑๘ 

  ๔.๒ พักภาษีซ้ือ ๔.๕๒ 

๕. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๑.๓๙ 

  ๕.๑ ลูกหนี้อ่ืนๆ ** ๕.๘๖ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๑๖๒.๐๔ 

หมายเหตุ  :  * ๔.๑ ภาษีมูลค่าเพ่ิมเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๖.๑๘ ล้านบาท นําส่งสรรพากร 

และรอรับคืนเงินจากกรมสรรพากรต่อไป  

** ๕.๑ ลูกหนี้อ่ืน จํานวน ๙๓.๘๕ ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืนเงินจากกรมสรรพากร 

 

๑.๖ เงินร่วมทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ เงินลงทุนในหุ้นบริษัทร่วมทุน หมายถึง  

เงินลงทุนของ สวทช. ในบริษัทร่วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๘๕.๙๑  

ล้านบาท และเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๔๑.๙๕ ล้านบาท รวมเป็น 

๒๒๗.๘๖ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑.๖.๑ เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน 

ลําดับ ชื่อ 
ปีท่ีเร่ิม
ลงทุน 

ถือหุ้น ชําระค่าหุ้น 
เงินลงทุน 

หัก ค่า
เผ่ือด้อย

ค่า 

เงินลงทุน
สุทธ ิ

ร้อยละ ร้อยละ (ราคาทุน)  

๑ บริษัท เทรดสยาม จํากัด  ๒๕๔๐ ๑๓ ๒๕ ๖.๕๐   ๖.๕๐ 

๒ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จํากัด ๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๖๑.๒๕ (๖๑.๒๕) ๐ 

๓ 

บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ 
จํากัด (ช่ือเก่า) 

๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๔๙   ๔๙ 
บริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด 
(ช่ือใหม่) 

๔ บริษัท เลิร์นเทค จํากัด ๒๕๕๓ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๖๐   ๑.๖๐ 

๕ 
บริษัท หลักทรัพย์จดัการ
กองทุนรวม วรรณ จํากัด 

๒๕๖๐ ๘.๘๑ ๘.๘๑ ๘.๘๑   ๘.๘๑ 

๖ 
บริษัท สกุลฎซี์ อินโนเวช่ัน 
จํากัด 

๒๕๖๒ ๑๐ ๑๐๐ ๒๐   ๒๐ 

  รวม       ๑๔๗.๑๖ (๖๑.๒๕) ๘๕.๙๑ 
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บริษัท เอทีเซรามิกส์ จํากัด เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้มีการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ และมีมติอนุมัติให้เพ่ิมการลงทุนในบริษัทเป็น

จํานวน ๑๔.๗๐ ล้านบาท ทําให้ สวทช. มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียนรวม 

๓๐.๐๐ ล้านบาท โดยเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลืออีกหุ้นละ 

๔๐ บาท จํานวน ๑๔๗,๐๐๐ หุ้น เป็นเงิน ๕.๘๘ ล้านบาท ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี 

๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีมติไม่รับข้อเสนอของผู้สนใจลงทุนซ้ือหุ้น บริษัท เอทีเซรามิกส์ จํากัด ในส่วนท่ี 

สวทช. ถือหุ้น และเห็นชอบให้เลิกบริษัทเพ่ือดําเนินการเข้าสู่กระบวนการชําระบัญชีและดําเนินการในส่วนท่ี

เก่ียวข้องให้เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อย เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท สวทช. จึง

ได้บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนหมดท้ังจํานวน ๖๑.๒๕ ล้านบาท เม่ือผู้ชําระบัญชีได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า  

เงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นของบริษัทได้ใช้เสร็จหมดแล้ว สินทรัพย์ไม่พอกับหนี้สิน จึงได้ร้องขอให้ศาลมีคําสั่ง 

พิทักษ์ทรัพย์ และพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลาย โดยศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เม่ือวันท่ี ๓๐ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ท้ังนี้ ได้มีการประชุมเจ้าหนี้เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างการดําเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยอยู่ระหว่างทําความเห็นคําขอรับชําระหนี้เสนอต่อ

ศาลเพ่ือพิจารณาการแบ่งชําระหนี้ต่อไป 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือ

วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให้สํานักงานสามารถลงทุนในกองทรัสต์ชื่อ “ทรัสต์เพ่ือกิจการ 

เงินร่วมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑” ในจํานวน ๑๐๐ ล้านบาท จากวงเงินกองทรัสต์เพ่ือ

กิจการเงินร่วมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑ ท้ังหมดจํานวน ๑,๑๓๕ ล้านบาท (ประกอบด้วย

ผู้ลงทุน ๓ ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท สํานักงาน จํานวน ๑๐๐ ล้าน

บาท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน ๓๕ ล้านบาท) โดยทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญา เม่ือวันท่ี 

๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหนังสือท่ี B&MDII ๐๑๑๗/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียกชําระ

เงินลงทุนเริ่มแรกของกองทรัสต์ฯ จํานวน ๒๐ ล้านบาท โดยเรียกชําระตามสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

แต่ละรายซ่ึงสํานักงานได้ชําระเงินแล้ว ๔ งวด จํานวน ๘.๘๑ ล้านบาท 

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวช่ัน จํากัด ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้สํานักงานร่วมลงทุนในบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จํากัด จํานวน ๒๐  

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน เม่ือวันท่ี 

๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ชําระค่าหุ้นท้ังจํานวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑.๖.๒ เงินลงทุนเผ่ือขาย : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึง สวทช. ถือหุ้นจํานวน 

๘๕,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น 

มูลค่าราคาทุน จํานวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุ้น หุ้นละ ๑ บาท   ๔๒.๕๐ 
บวก เพ่ิมทุน จํานวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุ้น หุ้นละ ๓ บาท ๑๒๗.๕๐  

บวก กําไร/ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุน (๒๘.๐๕) ๙๙.๔๕ 

บวก         มูลค่าราคายุติธรรมหุ้นละ ๓.๒๔ บาทหุ้นละ 3.24 
บาท 

  

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย  ๑๔๑.๙๕ 
   

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 

๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบอนุมัติเพ่ิมทุน จํานวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๓.๐๐ บาท 

จํานวน ๑๒๗.๕๐ ล้านบาท ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สวทช. ได้วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย พบว่าเงินลงทุน 

ตราสารทุน มีมูลค่าจํานวน ๑๔๑.๙๕ ล้านบาท ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 

สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๒๘.๐๕ ล้านบาท 

 

๑.๗ ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๒๓๙.๔๐  

ล้านบาท เป็นเงินท่ีให้เอกชนกู้ยืมตามโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมตามความ 

ต้องการของบริ ษัท (COMPANY-DIRECTED RESEARCH DEVELOPMENT AND ENGINEERING PROJECT) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือลงทุน 

พัฒนาขีดความสามารถในการทําการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมข้ึนภายในองค์กรของเอกชนเอง และ/หรือ เพ่ือ

ใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้าวิจัย หรือความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิจัย พัฒนา และ

วิศวกรรม ซ่ึงมีอยู่ในห้องทดลองของเอกชนหรือรัฐบาล ตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการทําโครงการ

เหล่านั้นเพ่ือการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมมากข้ึน โดยวงเงิน ให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท ต่อโครงการ

และไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของค่าลงทุนท้ังโครงการ ระยะเวลาผ่อนชําระไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้น

ไม่เกิน ๒ ปี) ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินท่ีเข้าร่วมให้การสนับสนุนแก่โครงการนั้นๆ  ท้ังนี้ สถาบัน

การเงินจะคิดอัตราดอกเบ้ียจากผู้ขอกู้ ดังนี้ 

อัตราดอกเบ้ียจากผู้ขอกู้  =   อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา ๑ ปี + ๒.๒๕ 
      ๒ 

แหล่งท่ีมาเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินท่ีรัฐบาลไทยจัดสรรให้ และเงินทุนจากสถาบันการเงินท่ีเข้าร่วม

โครงการ โดยเงินทุนจากแหล่งแรกจะจัดสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกู้ท้ังหมดต่อโครงการ ผลประโยชน์ใน

รูปดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการให้กู้เงินตามโครงการนี้จะตกเป็นของสถาบันการเงินท่ีเข้าร่วมโครงการ รัฐบาล หรือ 
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สวทช. จะไม่ได้รับประโยชน์ในรูปดอกเบ้ียจากการนี้แต่อย่างใด และสถาบันการเงินท่ีเข้าร่วมโครงการจะเป็น 

ผู้คํ้าประกันการจ่ายเงินต้นคืนแก่ สวทช. เงินต้นท่ี สวทช. ได้รับคืนจะสามารถนําไปใช้ในการให้กู้เพ่ิมเติมภายใต้

โครงการนี้ได้   

สถาบันการเงินท่ีเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเพ่ือการวิจัยพัฒนาฯ ภาคเอกชน 

ลําดับ ธนาคาร จํานวนเงิน 

๑ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ๘๐.๖๕ 

๒ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ๘.๔๕ 

๓ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ๑๘.๕๓ 

๔ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ๓๑.๓๙ 

๕ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ๓๐.๖๗ 

๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ๕๑.๓๒ 

๗ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ๑๘.๓๙ 

  รวม ๒๓๙.๔๐ 

 

๑.๘ เงินมัดจําและเงินค้ําประกัน ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๔.๑๕ ล้านบาท  

มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จํานวนเงิน 

๑. เงินประกันผลงาน ๓.๖๑ 

๒. เงินมัดจําค่าเช่าอาคาร ๐.๓๓ 

๓. เงินมัดจําอ่ืน ๆ ๐.๒๑ 

รวม ๔.๑๕ 

 

๑.๙ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑,๖๙๗.๙๒ ล้านบาท 

 มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๓๑-มี.ค.-๖๓ ๓๑-มี.ค.-๖๓ ๓๑-มี.ค.-๖๓ 

อาคารเพ่ือการลงทุน ๒,๙๗๔.๗๙ (๑,๓๒๙.๙๔) ๑,๖๔๔.๘๕ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เพ่ือการลงทุน 

๑๕๙.๘๑ (๑๐๖.๗๔) ๕๓.๐๗ 

รวม ๓,๑๓๔.๖๐ (๑,๔๓๖.๖๘) ๑,๖๙๗.๙๒ 
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๑.๑๐ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ี ๓๑ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  จํานวน ๔,๙๙๙.๔๒ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๓๑-มี.ค.-๖๓ ๓๑-มี.ค.-๖๓ ๓๑-มี.ค.-๖๓ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ๑๓,๙๐๙.๑๘ (๙,๑๕๑.๗๖) ๔,๗๕๗.๔๒ 

   ท่ีดิน ๖.๔๐ ๐.๐๐ ๖.๔๐ 

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๔,๖๓๗.๑๔ (๓,๒๔๙.๗๑) ๑,๓๘๗.๔๓ 

   - อาคาร ๓,๓๔๗.๖๕ (๒,๓๗๖.๗๘) ๙๗๐.๘๗ 

   - อาคารช่ัวคราว  ๑๕.๕๙ (๖.๔๒) ๙.๑๗ 

   - สิ่งปลูกสร้าง  ๕๖๙.๓๑ (๓๐๖.๒๐) ๒๖๓.๑๑ 

   - ส่วนปรับปรุงอาคาร ๗๐๔.๕๙ (๕๖๐.๓๑) ๑๔๔.๒๘ 

   ครุภัณฑ์ ๘,๕๒๒.๙๘ (๕,๗๘๕.๗๐) ๒,๗๓๗.๒๘ 

   - ครุภณัฑ์อุปกรณส์ํานักงาน   ๒๙๘.๕๖ (๒๕๒.๔๔) ๔๖.๑๒ 

   - ครุภณัฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร ์     ๕,๖๑๔.๒๒ (๓,๗๔๒.๐๖) ๑,๘๗๒.๑๗ 

   - ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่      ๖๕.๕๘ (๕๑.๓๙) ๑๔.๑๙ 

   - ครุภณัฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑,๗๒๗.๔๖ (๑,๑๐๙.๗๘) ๖๑๗.๖๘ 

   - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ๖๑๒.๖๑ (๔๙๗.๘๕) ๑๑๔.๗๖ 

   - ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ๑๓๙.๘๔ (๘๘.๑๐) ๕๑.๗๔ 

   - ครุภณัฑ์อุปกรณ์การแพทย ์ ๖๓.๓๑ (๔๓.๓๖) ๑๙.๙๕ 

   - ครุภณัฑ์อุปกรณ์กีฬา ๐.๔๑ (๐.๓๗) ๐.๐๔ 

   - ครุภณัฑ์อุปกรณ์การเกษตร ๐.๘๙ (๐.๒๖) ๐.๖๓ 

   - ครุภณัฑ์อุปกรณ์ก่อสร้าง ๐.๑๐ (๐.๐๙) ๐.๐๑ 

   ยานพาหนะ ๑๒๒.๖๕ (๑๑๖.๓๕) ๖.๓๐ 

   สินทรัพย์ระหว่าง 
๕๑๘.๗๒ ๐.๐๐ ๕๑๘.๗๒ 

   ก่อสร้าง 

   สินทรัพย์ระหว่างทาง ๑๐๑.๒๙ ๐.๐๐ ๑๐๑.๒๙ 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ๑๗๐.๕๙ (๙๔.๘๓) ๗๕.๗๖ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๔๘๖.๐๑ (๓๑๙.๗๗) ๑๖๖.๒๔ 

รวม ๑๔,๕๖๕.๗๘ (๙,๕๖๖.๓๖) ๔,๙๙๙.๔๒ 

 

 

 



 
 

๑๗๔ | สวทช. 
 

๑.๑๑ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๒๐๖.๓๗  

ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จํานวนเงิน 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๖๕.๙๘ 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ๑๔๐.๓๙ 

๑. เจ้าหนี้อ่ืน ๖๗.๒๑ 

    ๑.๑  เจ้าหน้ีอ่ืน ๕๓.๖๔ 

    ๑.๒  เงินรอรับรู ้ ๑๓.๕๗ 

๒. รายได้รับล่วงหน้า ๑๕.๗๑ 

๓. พักภาษีขาย ๕.๒๙ 

๔. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ๕๒.๑๘ 

    ๔.๑  รายได้รอการรับรู้ * ๕๒.๑๘ 

รวม ๒๐๖.๓๗ 

หมายเหตุ : * ๔.๑ รายได้รอการรับรู้ จํานวน ๕๑.๐๓ ล้านบาท จะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค

ครุภัณฑ์ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 

 

๑.๑๒  หนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๗๖๓.๔๙ ล้านบาท 

 มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จํานวนเงิน 

๑. เงินค่าสมนาคุณ สวทช. รอจ่าย ๑๒.๑๐ 

๒. เงินสํารองบําเหน็จพนักงาน ๗๕๑.๓๙ 

รวม ๗๖๓.๔๙ 

 

หมายเหตุ :  ๒. เงินสํารองบําเหน็จพนักงาน  คํานวณโดย   

                        [                ]  

๑.๑๓ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
จํานวน ๑๔๖.๗๒ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จํานวนเงิน 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๗๓.๘๖ 

หนี้สินไม่หมนุเวียนอ่ืน ๗๒.๘๖ 

  เงินเดือน X ระยะเวลาการทาํงานถึงวนัที่พนักงานเกษียณอายุ X 
จํานวนถัวเฉลี่ยพนักงานทีล่าออกระหว่างป ี

จํานวนคงเหลือพนักงานถัวเฉลี่ยระหว่างปี   



 
 

๑๗๕ | สวทช. 
 

รายการ จํานวนเงิน 

๑.  เงินมัดจํารับ-ค่าเช่าสํานักงาน ๑๘.๔๓ 

๒.  เงินมัดจํารับ-ค่าบริการส่วนกลาง ๑๘.๕๑ 

๓.  เงินมัดจํารับ-ค่าตกแต่งพ้ืนท่ี ๐.๐๒ 

๔.  เงินมัดจํารับ-ค่าเช่าป้าย ๐.๒๖ 

๕.  เงินคํ้าประกันรับตามสญัญา ๓๑.๐๙ 

๖.  เงินคํ้าประกันรับ-ผลงาน ๐.๔๐ 

๗.  เงินมัดจํารับอ่ืน ๆ ๑.๔๖ 

๘.  เงินคํ้าประกันรับอ่ืน ๑.๙๗ 

๙.  รายได้รอการรับรู้ - รอบังคับคด ี ๐.๗๒ 

รวม ๑๔๖.๗๒ 

 

๑.๑๔ ภาระผูกพัน ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงานมีภาระผูกพันท่ีไม่ได้รับรู้ในรายงานการเงิน 

จํานวน ๘,๖๓๕.๑๕ ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี้ 

๑.๑๔.๑ ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สํานักงานมีค่าใช้จ่ายในอนาคตสําหรับการเบิกจ่าย งบดําเนินงาน ครุภัณฑ์ งบก่อสร้างและ

โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๗,๘๐๓.๙๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ไม่เกิน ๑ ปี  
เกิน ๑ ปี 

แต่ไม่เกิน ๕ ปี 

-   งบดําเนินงานหน่วยงาน ๑,๕๘๗.๔๐  ๖๒๕.๙๘ 
-   งบดําเนินงานโครงการ    
     อุดหนุนรับ/รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๔๗๕.๔๔  ๖๖๗.๗๗ 
     สนับสนุนหนว่ยงานภายนอก ๒๑๑.๐๙  ๖.๒๔ 
     ดําเนินการเอง ๘๕๙.๐๙  ๑๘๑.๖๒ 

-    งบก่อสร้าง ๑,๒๗๗.๐๖  ๑,๙๑๒.๒๙ 

      รวม ๔,๔๑๐.๐๘  ๓,๓๙๓.๙๐ 

 

 

 

 

 



 
 

๑๗๖ | สวทช. 
 

๑.๑๔.๒ ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา จํานวน ๘๓๑.๑๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  - ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

สํานักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ เช่ารถยนต์  

เช่าพ้ืนท่ีสํานักงาน และเช่าทรัพย์สินอ่ืน โดยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าตามสัญญาท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้

สัญญาเช่าดําเนินงาน ดังนี้ 

ไม่เกิน ๑ ปี  ๓๕.๑๖ 
เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๗๓.๗๒ 

เกิน ๕ ปี   ๖๑.๐๒ 

รวม  ๑๖๙.๙๐ 

 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 

สํานักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคาร สัญญาจ้างรักษา 

ความสะอาด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย สัญญาจ้างบริการบํารุงรักษาอุปกรณ์ และสัญญาจ้างเหมา

บริการอ่ืน ดังนี้ 

  ไม่เกิน ๑ ปี  ๑๒๐.๐๒ 
  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๖.๐๑ 

รวม  ๑๒๖.๐๓ 

 
- ภาระผูกพันรายจ่ายลงทุน 

  สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้   
  งานก่อสร้างอาคาร  ๒๕๑.๕๖ 
  อุปกรณ์  ๕.๔๑ 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ๐.๖๖ 

  รวม  ๒๕๗.๖๓ 

  

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างและจัดหาสินทรัพย์  

 

 

 

 



 
 

๑๗๗ | สวทช. 
 

 - ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ 

สํานักงานได้จัดทําสัญญาซ้ือวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ และ
บริการอ่ืน ๆ จําแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้ 

  ไม่เกิน ๑ ปี  ๑๔๙.๖๗ 
  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๑๒๗.๙๔ 

  รวม   ๒๗๗.๖๑ 

 

  



 
 

๑๗๘ | สวทช. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                     

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๑ 

http://www.nstda.or.th  e-mail : info@nstda.or.th 

 


