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รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนา 

ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของ สวทช. ในสาขาที่ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ และรองรับแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนในการวิจัย

และพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น ด้วยการปรับปรุงกลไกสนับสนุนการลงทุนในด้านนวัตกรรม  

สร้างการเชื่อมโยงกับพันธมิตรภาคีสถาบันการศึกษา ในการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(วทน.) ไปขยายผลในภูมิภาค โดยเฉพาะในพ้ืนที่ EECi ตลอดจนเพ่ิมสมรรถภาพในการปรับตัวขององค์กร

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

โดยสรุป ดังนี้ 

สวทช. ก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มภายใต้ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด Objective and Key Results (OKRs) 
ดังนี้ (๑) บุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ Reskill เท่ากับ ๑๔๑  หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม ๙,๑๔๗ 
คน-วัน (๒) นักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก ที่ร่วมท างานวิจัยกับ สวทช. เท่ากับ ๙๐ คน  (๓) สัดส่วน
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย เท่ากับ ๑๑.๕๓ ค าขอ/๑๐๐ คน (๔) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  เท่ากับ ๑๘,๓๘๑.๓๑ ล้านบาท  
(๕) มูลค่าการลงทุนด้าน วทน. ในภาคการผลิตและภาคบริการ  เท่ากับ ๖,๖๗๑.๑๔ ล้านบาท  
(๖) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอนาคต ๕ อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) เท่ากับ ๑๘๗ ราย 
(๗) การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล จ านวน ๓,๕๘๐ รายการ (๘) นวัตกรรมใหม่ 
ที่ไปสู่เชิงพาณิชย์ มีจ านวน active license สะสม ๒๙๓ รายการ และ (๙) การน าผลงานวิจัยและ 
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  จ านวน ๔๗ เรื่อง 
มีเกษตรกรที่น าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ จ านวน ๕,๖๕๒ คน  

มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามกลุ่มภารกิจต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  สวทช. ด าเนินงานพัฒนาขีดความสามารถด้าน วทน . โดยมีบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ ๑๘๘ บทความ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๑๕๔ ค าขอ ได้รับรางวัลและ
เกียรติยศในด้านต่าง ๆ ๒๙ รางวัล มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTI) 
๕ หน่วยงาน ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานฯ ให้แก่ ๔๗ หน่วยงาน มีการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คุณภาพของประเทศ (NQI) ของ ๔ ศูนย์บริการ โดยให้บริการวิเคราะห์และทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ตามมาตรฐานสากล จ านวน ๓,๕๘๐ รายการ  
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กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research Development Innovation: RDI) 

สวทช. มีการบริหารงานวิจัยภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน ที่เน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่ส าคัญของประเทศ 

ใน ๑๐ กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย ผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ โดยมี

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยขึ้นทะเบียนหน่วยงานรับท าโครงการ ๑๔ หน่วยงาน พัฒนาโจทย์วิจัย

ร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่/บริษัทข้ามชาติ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๗ หน่วยงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ จ านวน ๑๖ รายการ เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากร จ านวน ๑๖ คน เกิดโครงการร่วมทุนวิจัย

ต่างประเทศ จ านวน ๑๐ รายการ และโปรแกรมร่วมวิจัย (Joint Funding Program) จ านวน ๑ รายการ 

กลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สวทช. มีกลไกสนับสนุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้

ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและ

บริการ ๑๘๔ รายการ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ๒๔๒ หน่วยงาน ด าเนินการตรวจสอบรับรองผลงานวิจัยของ

ผู้ประกอบการไทยเพ่ือขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยส านักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้ว 

จ านวนทั้งสิ้น ๔๑๑ ผลงาน ด าเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ยื่นขอสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ จ านวน ๓๔๑ โครงการ มูลค่า ๑,๓๕๘ ล้านบาท มีการสนับสนุน SMEs 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (โครงการ ITAP) จ านวน ๙๙๙ ราย นอกจากนี้ สวทช. ยังส่งเสริม

กลไกการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ อาทิ การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลงานของ 

สวทช. เกิดการผลักดันให้เกิดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพแล้ว ๒ บริษัท คือ บริษัท เอไอไนน์ จ ากัด และบริษัท 

ไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และ การบ่มเพาะผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม การพัฒนา

เครื่องมือประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนา Supply Chain ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน สวทช. มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรให้มี

ความรู้ความสามารถ ในการน า วทน. มายกระดับการท าการเกษตรของตัวเอง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สู่ชุมชน จ านวน ๓๑๓ ชุมชน ใน ๔๔ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี จ านวน 

๕,๖๕๒ คน พัฒนาทักษะเกษตรกรแกนน า จ านวน ๙๔๐ คน เพ่ือขยายผลเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farm) สร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และได้

ทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือใช้ถ่ายทอดสู่ชุมชน ๙ เทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาสถานีสาธิตทดสอบเกษตรสมัยใหม่

ครบวงจร (Training Hub & Learning Station) จ านวน ๒๔ แห่ง และยังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และภาคเอกชนในพื้นที่พัฒนาพื้นที่น าร่อง Smart Tambon Model ๗ พ้ืนที่ใน ๕ จังหวัด 
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กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม สวทช. ให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนที่สนใจ 

จะท างานวิจัย พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ประเทศไทย จ านวน ๑๕๔ ราย รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ

พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการสร้างสรรค์

นวัตกรรมออกไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยก่อสร้างอาคารกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A  

มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม

หลักและเตรียมความพร้อม BIOPOLIS และ ARIPOLIS ได้แก่ พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี และ

เตรียมจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในอุตสาหกรรมซึ่งสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG  

(Bio-Circular-Green Economy) รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตร ๑๒ หน่วยงานยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย

สู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ผ่านการผลักดันการใช้งาน uRTU (Universal Remote Terminal Unit) มาวิเคราะห์ 

บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน

พัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ผ่าน  

๙ แพลตฟอร์มบริการ เชื่อมโยงและอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการท าธุรกิจนวัตกรรมอาหาร 

จ านวน ๘๐ ราย  

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย สวทช. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่อาชีพนักวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี -เอก) รวม จ านวน ๕๒๗ คน  และ

สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ 

จ านวน ๔๙๘ คน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓๒ ครั้ง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๓,๒๙๕ คน  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๗,๐๓๗.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๘ ของแผนรายจ่าย 

๙,๕๗๗.๐๐ ล้านบาท และมีรายได้จากการด าเนินงาน ทั้งสิ้น ๑,๑๑๕.๕๒ ล้านบาท คิดเป็น ๐.๒๓ เท่าของ

รายจ่าย ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ มาจากอุดหนุนรับ จ านวน ๓๔๘.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๒ ของ

รายได้จากการด าเนินงาน โดยปัจจุบัน สวทช. มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น ๓,๐๗๒ คนเป็นบุคลากรในสายวิจัย

และวิชาการ จ านวน ๒,๑๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๕ ของบุคลากรทั้งหมด และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัย

และวิชาการ จ านวน ๙๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๕ ของบุคลากรทัง้หมด 

 สรุปภาพรวมการด าเนินงานของ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตาม

ทิศทางท่ีวางไว้อย่างต่อเนื่อง  

บทสรุปผู้บริหาร 
 



 
 

๙ 

 

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 

มุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัว สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ก ากับ ดูแลทิศทางการด าเนินงาน และบริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาก าลังคน และ

โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบริหารงานวิจัยในหัวข้อส าคัญ ๆ ของประเทศอย่างครบวงจร 

วิสัยทัศน์ของ สวทช. คือ การเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

“พันธมิตรร่วมทางที่ดี” หมายถึง ความรับผิดชอบกับค ามั่นสัญญาที่มีร่วมกันกับพันธมิตร  

ในการด าเนินการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ  

น่าไว้วางใจ และพึงพอใจที่จะท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นแนวร่วม และเครือข่ายระหว่างองค์กร 

“สังคมฐานความรู้” หมายถึง การอยู่ร่วมกันโดยใช้ ความรู้ สติปัญญา และเหตุผล เป็นเครื่องมือ 

ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการจัดเก็บความรู้ และเรียนรู้  

ต่อยอดร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่จ ากัด 

 

 

  

๑. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายการด าเนินงานของ สวทช. 

 



 
 

๑๐ 

 

 

ค่านิยมหลักของ สวทช. “NSTDA”  ประกอบด้วย 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 

เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน กล่าวคือ สวทช. มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญและความสามารถ น าไปสู่  

การสร้างความเก่ง การสร้างความสามารถในการต่อยอดขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  

และสังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (excellence) การด าเนินงานของ สวทช. ดังกล่าวต้องเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ ผลักดันประเทศไปสู่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสร้างคนไทยในศตวร รษที่ ๒๑ 

(relevance) ตลอดจนเกิดการรับรู้ในความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

(visibility) และเกิดผลกระทบทั้ งด้ านเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่ งขัน สั งคม คุณภาพชีวิต  

และสิ่งแวดล้อม (impact) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสวทช.  

เป้าหมายการด าเนินการของ สวทช.  เพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจาก

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

ซึ่งก าหนดไว้ ๒ เรื่อง ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑. สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๕ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ 

สวทช. 

๒. เพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต 

ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๒ เท่าของการลงทุนใน ปี ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑ 

 

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  สวทช. มีการก าหนดกลยุทธ์ ๔ เรื่องท่ี สวทช. ต้องการผลักดันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ ๖.๓  

 
กลยุทธ์ที่  ๑ วิจัยและสร้างนวัตกรรมในสาขาที่  สวทช. มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนา 

ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของ สวทช. ในสาขาที่ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ และรองรับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

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.) ขั้นสูง  

ซึ่ง ๖ ตัวแรก หมายถึง หน่วยวิจัยใน ๕ Research pillars รวมกับหน่วยวิจัยตาม Agenda–based 
เน้นสร้างความสามารถ (Capacity building) ตาม ๕ สาขาวิจัยหลักที่เป็นความเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย ๘ 
Research Sub Pillars และ ๒๘ Research Groups และ ๓ หน่วยวิจัยเพ่ือตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น 
(Focus Center)   

๖ ตัวที่สอง หมายถึง ๖ Frontier research หรือ ๖ สาขาวิจัยขั้นแนวหน้า เป็นการพัฒนา 
องค์ความรู้และขีดความสามารถส าหรับรองรับอนาคต  

๑๐ ตัวสุดท้าย หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย เรียกว่า Technology Development Groups 
(TDGs) คือกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสังคมฐานนวัตกรรมแบบจับต้องได้  เป็น
แนวทางการน าผลงานด้าน วทน. ออกไปใช้ประโยชน์ตาม ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดให้เกิดการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจ BCG โดย สวทช. ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดท าข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ซึ่ง สวทช.  
ได้ด าเนินการจัดการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนมากกว่า ๕๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่ม ประกอบด้วย  
(๑) กลุ่มเกษตร (๒) กลุ่มอาหาร (๓) กลุ่มยาและวัคซีน (๔) กลุ่มเครื่องมือแพทย์ (๕) กลุ่มพลังงานวัสดุและเคมี
ชีวภาพ (๖) กลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (๗) กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน และ (๘) กลุ่มผู้บริหารบริษัท 
ชั้นน า โดยมีการวิเคราะห์ความท้าทายส าคัญที่ประเทศไทยก าลังเผชิญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
วิกฤติเศรษฐกิจ การเกิดโรคระบาดทั้งอุบัติซ้ าและอุบัติใหม่ ภัยจากการก่อการร้าย และปัญหามลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสโดยอาศัยความเข้มแข็งของประเทศ มีการน าเสนอ
โอกาสของประเทศไทยในเวทีโลกประกอบด้วย ๕ ด้านหลัก ดังนี้ (๑) Hygienic Kitchen of the World มุ่งเน้น
การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โภชนาการระดับประเทศและโลกในทุกสถานการณ์  (๒) High Value-Added 

๒. กลยุทธ์ของ สวทช. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
 



 
 

๑๒ 

 

Products from Innovation and Creativity เน้นการสร้างความมั่งคั่งจากการเพ่ิมมูลค่าภาคการผลิตและ
บริการด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (๓) Healthy People เน้นการสร้างความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองด้านสุขภาพและการแพทย์ (๔) Happy Destination การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นความปลอดภัย 
ยั่งยืน และกระจายรายได้สู่ชุมชน และ (๕) Harmonious and Sustainable Society การพัฒนาที่สมดุลและ 
การประยุกต์ใช้หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งแนวการด าเนินงานดังกล่าวได้มีการน า เสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบโดยหลักการ และมีข้อสั่งการให้จัดท า
รายละเอียดแผนงานเพ่ือด าเนินการต่อไป 

จากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด ๑๙ สวทช. ได้ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
โรคโควิด ๑๙ โดยได้น าเอาความรู้ความเชี่ ยวชาญจากเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีชีวภาพ 
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์ส าหรับการป้องกัน ควบคุม และตรวจสอบโรคโควิด ๑๙ รวมถึง
นวัตกรรมที่รองรับการด าเนินชีวิตตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือป้องกัน 
โรคระบาดไม่ให้ลุกลามในวงกว้าง โดยสามารถแบ่งนวัตกรรมออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มนวัตกรรม 
การบริหารจัดการข้อมูล  อาทิ DDC-Care Application, NIEMS-Care Application และ Traffy Fondue 
Application และ ๒) กลุ่มนวัตกรรมจากเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ ชุดสกัด RNA เพ่ือการตรวจผู้ป่วยโรค 
โควิด ๑๙ ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR ชุดตรวจโรคโควิด ๑๙  แบบ LAMP วิธีการคัดแยกผู้ป่วยโรค 
โควิด ๑๙ ด้วย Peptide Barcode วัคซีนโรคโควิด ๑๙ และชุดตรวจโรคโควิด ๑๙ แบบ LFA  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ สวทช. จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National 
Energy Technology Center : ENTEC) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการบูรณาการ 
ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศและนานาชาติ เชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานที่มุ่งเน้นการต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง และขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ สามารถสร้างผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์และ
สาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และสร้าง

นวัตกรรมเพิ่มข้ึน 
ผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นด้วย

การพัฒนากลไกสนับสนุนด้านนวัตกรรม ได้แก่ (๑) กระตุ้นให้เกิดคลัสเตอร์นวัตกรรมในลักษณะ Consortium 
เพ่ือเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง น าเสนอภาพเขตนวัตกรรมของประเทศไทยผ่าน International 
symposium/conference เพ่ือสร้างการรับรู้ และดึงดูดนักลงทุน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกลไก
ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะ Technology localization โดยมีหน่วยงานต่างประเทศสนใจ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือร่วมลงทุนกับ สวทช. (๒) พัฒนากลไกนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (RDI for 
Government Demand) เ พ่ือเชื่อมโยงโจทย์วิจัยจากหน่วยงานภาครัฐให้ เกิดโครงการ ที่  สวทช.หรือ



 
 

๑๓ 

 

สถาบันการศึกษาร่วมด าเนินการ โดยขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับท าโครงการ (๓) สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพจาก
ผลงานของ สวทช. (Deep-tech startups) โดยบุคลากรสวทช. ผ่านโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพ น างานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยมีการผลักดันให้เกิดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพแล้ว ๒ บริษัท  
(๔) จัดตั้ง NSTDA holding ในรูปแบบบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับ กวทช. 
ว่าด้วยการก ากับดูแลบริษัท นาสด้าโฮลดิ้ง จ ากัด เพ่ือด าเนินการในรูปแบบเอกชนได้ ซึ่งผ่านการลงนาม 
โดยรัฐมนตรีกระทรวง อว. และความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และ (๕) พัฒนากลไกบัญชีนวัตกรรมไทย
อย่างต่อเนื่องร่วมกับส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ เชื่อมโยงกับพันธมิตรในภูมิภาค ภาคี สถาบันการศึกษา ในการน า วทน. ไปขยายผล
ในภูมิภาค สร้าง showcase ของประเทศในพื้นที่ EECi, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้ 

น าผลงานวิจัย เทคโนโลยี องค์ความรู้ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ไปขยายผลและถ่ายทอด 
ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วยแนวทาง Inclusive Innovation ในรูปแบบการพัฒนา Farmer Corporation 
ผ่านกลไกโครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือชุมชน (CTAP) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการผลิต เชื่อมโยงตลาด สร้างรายได้ ส่งเสริมธุรกิจเกษตรและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  ในกลุ่มพืชหลัก  
๓ กลุ่ม อันได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง พืชผักและพืชหลังนา เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย วทน.  
แบบองค์รวม พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน 

ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ อันได้แก่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi และโรงงานต้นแบบ 
Biorefinery รวมถึงเตรียมความพร้อม BIOPOLIS และ ARIPOLIS  บริหารจัดการและด าเนินการพัฒนา
นวัตกรรมอุตสาหกรรมระดับประเทศ รวมถึง จัดท า Industrial Technology Roadmap วางแผนจัดตั้ง 
ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ในเขต EECi  

กระตุ้นการลงทุนด้าน วทน. ในเขตนวัตกรรมที่ดูแล ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนมาลงทุน 
ในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึน และยังพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารให้กระจายสู่ภูมิภาคและครอบคลุมพ้ืนที่
ทั่วประเทศผ่านเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร (FI network) โดยจัดตั้ง One-Stop Service (OSS) ณ พ้ืนที่ FI 
network และร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามภูมิภาคจัดตั้ง Future Food Lab (FFL) และ Ingredient & 
Packaging Library  

 
กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มสมรรถภาพในการปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ปรับระบบและกลไกของ สวทช. เพ่ือเอ้ือต่อการร่วมท างานกับพันธมิตร และข้อบังคับคณะ  
กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงาน การวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม  



 
 

๑๔ 

 

การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจาก กวทช. และ
ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีสาระส าคัญเรื่องกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอนต้องมี 
การก ากับดูแล การอนุมัติ การติดตาม การประเมินผลที่ดี มีธรรมาภิบาล 

บูรณาการกลไกของ สวทช. เพ่ือสร้างธุรกิจเทคโนโลยีจากความเชี่ยวชาญของ สวทช.และเพ่ิมช่อง
ทางการหารายได้ สรรหาแหล่งทุนใหม่ และจัดให้มีกลไก Business development ให้กับหน่วยงานภายใน 
สวทช.  

เพ่ิมสมรรถภาพขององค์กร โดยพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ยิ่งขึ้น เช่น น าระบบ Webex/KhunSe/myPage รวมถึงระบบการรายงานผลการด าเนินงาน WorkReport  
มาใช้สนับสนุนการด าเนินงานแบบ Work-From-Home จัดให้มีทีม i-service เพ่ือสนับสนุนการท างานที่
เกี่ยวข้องกับระบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับการท างานที่ต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙  
รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงรายบุคคลของบุคลากร สวทช. ในการติดโรคโควิด ๑๙  และด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ ภายในส านักงาน และสื่อสารแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงเว็บไซต์ สวทช. 
เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และบริการของ สวทช. 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รักษาการผู้บริหารระดับกลางให้มีความพร้อมขึ้นสู่ต าแหน่งตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาของ สวทช. และสร้าง Candidate pools ที่มีความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร
ระดับกลาง ผ่านการพัฒนาหลักสูตร Intensive Management Development Program (IMDP) มีการพัฒนา
กลไกการหมุนเวียนงานส าหรับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กลไกคณะกรรมการ Proactive Promotion & Rotation 
(PPR) 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

๑๕ 

 

 

 

 

๓.๑ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด OKRs (Objective and Key Results) 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีการก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ ๔ แพลตฟอร์ม ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีจ านวนตัวชี้วัดตาม OKRs ทั้งสิ้น ๙ ตัว 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

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

การยกระดับระบบพัฒนาความรู้และทักษะส าหรับบุคลากรวัยท างานผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น 
(Upskill/Reskill) เป็นหนึ่งในหัวข้อภายใต้แพลตฟอร์มที่ ๑ การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ของกระทรวง 
อว. สวทช. จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดนี้เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว บุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ 
การ Reskill หมายถึง ผู้ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือสร้าง
อาชีพในอนาคต ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สวทช. มีจ านวนหลักสูตรภาคอุตสาหกรรมที่
ได้รับการ Reskill รวมทั้งสิ้น ๑๔๑ หลักสูตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๙ ของเป้าหมาย และมีจ านวนบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ Reskill รวมทั้งสิ้น ๙,๑๔๗ คน-วัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๖ ของเป้าหมาย 

OKR-2 จ านวนนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก ที่ร่วมท างานวิจัยกับ สวทช. (เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒๒๐ คน) 

การพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ สวทช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สวทช. มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรวิจัยด้าน วทน. ให้กับประเทศผ่านกลไกการท างานร่วมกันระหว่าง สวทช. กับ 
มหาวิทยาลัย โดยมีนักวิจัย สวทช. ดูแลบุคลากรวิจัย และพัฒนาก าลังคนวิจัยรุ่นใหม่ให้กับประเทศ ทั้งนี้  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีนักศึกษาได้รับคัดเลือกรวมทั้งสิ้น ๙๐ คน ประกอบด้วย 
นักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาเอก จ านวน ๑๖ คน และนักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาโท จ านวน ๗๔ คน คิดเป็น
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนโดยรวมเป็นร้อยละ ๔๐.๙๐  

OKR-3 สัดส่วน IP ต่อบุคลากรวิจัย (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒๗ ค าขอ/
บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ปี)  

สวทช.  ให้ความส าคัญกับเรื่ องการสร้ า งองค์ความรู้ ที่ เ กิดจากการวิจั ยและนวัตกรรม 
มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า 

๓. ผลการด าเนินงานของ สวทช. ไตรมาสท่ี ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) 



 
 

๑๖ 

 

การคุ้มครองพันธุ์พืช และ ผังภูมิวงจร เพราะถือเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความส าคัญขององค์กรวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ 
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น ๑๕๔ ค าขอ แบ่งเป็น 
สิทธิบัตร ๖๔ ค าขอ อนุสิทธิบัตร ๗๕ ค าขอ ความลับทางการค้า ๑๓ ค าขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๒ ค าขอ 
เมื่อค านวณสัดส่วนเทียบกับจ านวนบุคลากรวิจัยของ สวทช. จ านวนทั้งสิ้น ๑,๓๓๖ คน คิดเป็นสัดส่วนทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน เท่ากับ ๑๑.๕๓ ค าขอ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๐ ของเป้าหมาย 

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

สวทช. มุ่งเน้นน าความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสร้าง
ผลงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ  
ภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ให้สร้างนวัตกรรมที่ท าให้มูลค่าของสินค้าและบริการ รายได้ของ
ผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น หรือต้นทุนการผลิตลดลง ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สวทช.  
สร้างมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ ๑๘,๓๘๑.๓๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๒  
ของเป้าหมาย 

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

สวทช. น าผลงานไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม จนก่อให้เกิด  
ความเชื่อมั่น และตัดสินใจเพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการ
ของตนเอง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สวทช. 
มีจ านวนเงินลงทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ภายใต้ผลงานวิจัยของ 
สวทช. เท่ากับ ๖,๖๗๑.๑๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ ของเป้าหมาย 

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

สวทช. ให้ความส าคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของ
ผู้ ประกอบการธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม  และวิสาหกิจ เริ่ มต้น (Startup) ด้ วยการกระตุ้น 
ให้มีการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการใน ๕ อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) ได้แก่ 
(๑) หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม (Robotics) (๒) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
(๓) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) (๔) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels And 
Biochemicals) และ (๕) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ทั้งนี้  ณ สิ้นไตรมาสที่  ๓ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สวทช. มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอนาคตจ านวน ๑๘๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๕๐ ของเป้าหมาย 



 
 

๑๗ 

 

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

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศนับเป็นฐานส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ผลักดันให้เกิดใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนและ
สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ดังนั้น สวทช. จึงได้พัฒนาการบริการวิเคราะห์ทดสอบด้วย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองได้ตามมาตรฐานสากล และห้องปฏิบัติการที่ได้
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ือเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ 
รับรองผลิตภัณฑ์ และยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สวทช. มีการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากลแล้วทั้งสิ้นจ านวน ๓,๕๘๐ 
รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๒ ของเป้าหมาย 

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

สวทช. ให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการน าทรัพย์สินทาง
ปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า การคุ้มครองพันธุ์พืช และผังภูมิวงจร รวมทั้ง
เทคโนโลยีและผลงานวิจัยของ สวทช. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคสังคมชุมชน ที่ผ่านมา สวทช. มีจ านวน Active licenses สะสม ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสิ้นจ านวน ๒๕๐ 
รายการ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีเป้าหมายที่จะเพ่ิม Active licenses เป็น ๓๐๐ รายการ ทั้งนี้ 
ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สวทช. มีจ านวน Active licenses สะสม จ านวน ๒๙๓ รายการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๗ ของเป้าหมาย 

OKR-9 การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคม  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๘๐ เรื่อง และ ๘,๐๐๐ คน)    

ภาคเกษตรกรรมและสังคมเป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายส าคัญของ สวทช. ในการน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่า/รายได้ และน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร 
ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สวทช. มีผลงานวิจัย และองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต จ านวน ๔๗ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๕๘.๗๕ 
ของเป้าหมาย และมีเกษตรกรที่น าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ฯ จ านวน ๕,๖๕๒ คน (นับซ้ า)  
หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๕ ของเป้าหมาย 

 

 

 



 
 

๑๘ 

 

ตารางท่ี ๑ สรุปตัวช้ีวัด OKR ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

Platform 
ตัวชี้วัดของ สวทช.  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาก าลังคน 
และสถาบันความรู ้

OKR-1 จ านวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมทีไ่ดร้ับ
การ Reskill 

๒๒๐ หลักสูตร  
๑๓,๐๐๐ คน-วัน 

๑๔๑  หลักสูตร และ 
๙,๑๔๗ คน-วัน 

OKR-2 จ านวนนักศึกษา ป.โท/ป.เอก ที่ร่วมท างาน
วิจัยกับ สวทช. 

๒๒๐ คน ๙๐ คน 

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบ

โจทย์ท้าทาย 
ของสังคม 

OKR-3 สัดส่วน IP ต่อบุคลากรวิจยั 
๒๗  

ค าขอ/๑๐๐ คน/ป ี
๑๑.๕๓  

ค าขอ/๑๐๐ คน/ป ี

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถ 

การแข่งขัน 

OKR-4 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ๓๔,๘๐๐ ล้านบาท ๑๘,๓๘๑.๓๑ ล้านบาท 

OKR-5 มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท   ๒๑,๕๐๐ ล้านบาท ๖,๖๗๑.๑๔ ล้านบาท 

OKR-6 จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อนาคต 

๒๐๐ ราย ๑๘๗ ราย 

OKR-7 การให้บริการวเิคราะห์ทดสอบตาม
มาตรฐานสากล 

๓,๕๐๐ รายการ ๓,๕๘๐ รายการ 

OKR-8 นวัตกรรมใหม่ที่ไปสู่เชิงพาณิชย ์
๓๐๐  

Active Licenses 
๒๙๓  

Active Licenses 
การวิจัยและสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
เชิงพ้ืนที่และลดความ

เหลื่อมล้ า 

OKR-9 การน าผลงานวิจัยและองค์ความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต   

๘๐ เรื่อง และ 
๘,๐๐๐ คน 

๔๗ เรื่อง และ 
๕,๖๕๒ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๙ 

 

๓.๒ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๓.๒.๑ การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ 

๓.๒.๑.๑ บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

สวทช. เป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อการผลักดันและเสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ซึ่งจ านวนบทความตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของ สวทช. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน สวทช. มีจ านวน
บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๘,๒๘๖ 
ฉบับ  

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๘๘ ฉบับ (ซึ่งประกอบด้วยบทความฯ ตามรายชื่อของ SCIE จ านวน ๑๘๗ บทความ และ  
Non SCIE Quartile 1 จ านวน ๑ บทความ) โดยในจ านวนดังกล่าวเป็นบทความที่บุคลากร สวทช. มีส่วนร่วม 
(Intramural) ทั้งหมด ๑๘๑ บทความ (หรือคิดเป็น ๑๓.๕๕ ฉบับต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) รายชื่อบทความ
ตีพิมพ์ฯ แสดงดังภาคผนวก ก 

 

 
รูปที่ ๑ จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช. 
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จ านวนบทความ 

ปีงบประมาณ 



 
 

๒๐ 

 

๓.๒.๑.๒ ทรัพย์สินทางปัญญา 

สวทช. ให้ความส าคัญกับการปกป้องผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
โดยด าเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามล าดับ 
สวทช. มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรทั้งสิ้น ๒,๔๗๘ ค าขอ (เป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตร
ภายในประเทศ จ านวน ๒,๓๙๕ ค าขอ และยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ จ านวน ๘๓ ค าขอ) ได้รับคู่มือ
สิทธิบัตรแล้วจ านวน ๔๗๖ ค าขอ (เป็นคู่มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จ านวน ๔๒๖ ค าขอ และต่างประเทศ 
จ านวน ๕๐ ค าขอ) ซ่ึงกระบวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรจนได้รับ 

ที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ ๔ ปี และมีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร
จ านวน ๑,๒๖๓ ค าขอ ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตรแล้ว จ านวน ๗๙๒ ค าขอ นอกจากนี้ สวทช. ยังด าเนินงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ได้แก่ ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้า และการคุ้มครองพันธุ์พืช โดยเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มีทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจ านวนทั้งสิ้น ๒๕, ๑๕๑ และ 
๑๗๗ ค าขอ ตามล าดับ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญารวม
ทั้งสิ้น ๑๕๔ ค าขอ (หรือคิดเป็น ๑๑.๕๔ ค าขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) ได้แก่ สิทธิบัตร ๖๒ ค าขอ  
อนุสิทธิบัตร ๗๗ ค าขอ ความลับทางการค้า ๑๓ ค าขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๒ ค าขอ รายชื่อทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ยื่นขอจดและได้รับคู่มือ แสดงดังภาคผนวก ข – ช 

 

 
รูปที่ ๒ จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.   
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ทรัพยส์นิทางปัญญาทัง้หมด สทิธบัิตร

จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา 

ปีงบประมาณ 



 
 

๒๑ 

 

นอกจากบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ณ ไตรมาสที่ ๓ 

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

ทั้งสิ้น ๒๙ รางวัล แบ่งเป็น รางวัลระดับนานาชาติ ๘ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๒๑ รางวัล รายละเอียดแสดง

ดังภาคผนวก ซ 

ตัวอย่างรางวัลและเกียรติยศที่น่าสนใจ 
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ประกาศรายชื่อนักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุนพิเศษ เพ่ืองานวิจัย

โควิด ๑๙ จากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ที่มีผลงานสร้างประโยชน์
อย่างโดดเด่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในหลากหลายด้าน ตอกย้ าความมุ่งมั่นโครงการ 
L’Oréal Thailand COVID-19 Solidarity ในการปันน้ าใจและให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ เพ่ื อร่วม
ช่วยเหลือในช่วงวิกฤติโควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องไลรา บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตี้ 
ทาวเวอร์ โดยนักวิจัยของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับทุนพิเศษ ดังนี้ 

 นักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)  ได้รับ
ทุนพิเศษ ๒ คน ได้แก่  
๑) สาขาวัสดุศาสตร์ ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์ นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน จาก

ผลงานวิจัยเรื่อง “การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุคอมพอสิทของไฮดรอกซีอะพาไทต์และ 
ไททาเนียมไดออกไซด์ส าหรับใช้เป็นแผ่นกรองจุลินทรีย์” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับ PM2.5 ท าให้ต้องการผลิตและจัดจ าหน่าย
หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการกรองไวรัสและฝุ่น PM2.5 ที่ได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมใน
ประเทศ เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจของประชาชนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและบุคลากร
ทางการแพทย์ซึ่งนับเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ในท้องตลาดอาจยังไม่ครอบคลุมคุณสมบัติ
เหล่านี้ทั้งหมด การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไททาเนียมไดออกไซค์ ที่สามารถดักจับฝุ่น
ละอองขนาดเล็กหรือจุลินทรีย์ ย่อยสลายจุลินทรีย์ เช่น ไวรัส H1N1 Influenza A และผลิตใช้ได้เองในประเทศ
ได้ และมีการร่วมทดสอบประสิทธิภาพดังกล่าวกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และได้มีการ
เผยแพร่ผลการศึกษาดังกล่าวในวารสารระดับนานาชาติแล้ว 

๒) สาขาเทคโนโลยี ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่ง
อ านวยความสะดวก จากผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ 
(DDC-Care)” ระบบ DDC-Care หรือ Department of Disease Control Care ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังและติดตามต าแหน่งที่อยู่ของผู้มี
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีติดตามตัวผ่านอุปกรณ์พกพา ระบบ DDC-Care ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลักคือ เว็บไซต์ส าหรับ
ลงทะเบียนใช้งานระบบผ่าน SMS หรือ QR Code ที่มีการยืนยันตัวตน แอปพลิเคชัน DDC-Care ที่สามารถ 



 
 

๒๒ 

 

ดึงพิกัดผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติผ่านระบบ GPS และแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อมีการออกนอกพ้ืนที่กักตัว 
ที่ปักหมุดไว้เกินกว่าระยะที่ก าหนด และ หน้ารายงานสรุปสถานการณ์ ที่มีการแสดงผลข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แบบเรียลไทม์ รองรับการใช้งานพร้อมกันได้
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน และผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ ระบบ
ดังกล่าวได้ถูกน าไปใช้งานจริงกับสถาบันบ าราศนราดูรเป็นหน่วยงานแรก และปัจจุบันมีโรงพยาบาลและศูนย์
สุขภาพที่ใช้งานระบบ DDC-Care แล้ว จ านวน ๕๑ แห่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและอ าเภอ จ านวน ๑๘ 
แห่ง และคาดหวังว่าระบบนี้จะขยายการใช้งานออกไปได้ทั่วประเทศ และจะเป็นอีกหนึ่งระบบที่ช่ วยติดตาม
ต าแหน่งที่อยู่ของผู้มีความเสี่ยงและอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๓ 

 

๓.๒.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

สวทช. ไม่เพียงแต่ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แต่มุ่งผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยและพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น โดยให้ความส าคัญตั้งแต่การรับโจทย์หรือความต้องการจาก
กลุ่มเป้าหมาย จนถึงกลไกการส่งมอบผลงาน เพ่ือให้ สวทช. สามารถสร้างผลงานที่น าไปใช้ ประโยชน์ได้จริง 
โดยด าเนินการหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการน าผลการวิจัยและพัฒนา
สู่เชิงพาณิชย์ การรับจ้างวิจัย การให้บริการปรึกษาอุตสาหกรรม และเชิงสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการน าเทคโนโลยี
ไปปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดต้นทุน และเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๘๔ รายการ ให้แก่ ๒๔๒ หน่วยงาน แสดงดังรูปที่ ๓ โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฌ  

 

 

 
รูปที่ ๓ จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ของ สวทช. 
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๒๔ 

 

ตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ดังนี้ 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

บริษัทเกรนาเดส ไบโอเทค จ ากดั “ผลิตภัณฑ์น้ ามันออริกาโนในรูปแบบผงแห้งเพ่ือผลิตและขาย”น้ ามัน       
ออริกาโน (oregano essential oils) เป็นน้ ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากใบ 
ของออริกาโน ที่ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและยา 
เนื่องจากมีประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ป้องกันโรคบิด 
บรรเทาการอักเสบ ช่วยกระตุ้นการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งพบว่า 
การใช้สารสกัดน้ ามันออริกาโนมีฤทธิ์เทียบเท่ากับการใช้สารแอนติไบโอติก 
ซึ่งก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้สารแอนติไบโอติก 
อย่างไรก็ตาม น้ ามันออริกาโนนั้นสามารถเกิดการระเหยและสลายตัวได้ง่าย 
อีกทั้งยังมีค่าการละลายน้ าที่ต่ า ท าให้มีข้อจ ากัดในการน าไปใช้งานและ  
เก็บรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ชีวภาพ ดังนั้น การพัฒนาระบบที่สามารถ
น าส่งสารส าคัญในน้ ามันออริกาโน จึงเป็นแนวทางที่มีความน่าสนใจอย่าง
มากในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบน าส่งอิมัลชันขึ้นและ
ประยุกต์ใช้กับน้ ามันออริกาโนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการละลายของ 
สารน้ ามันออริกาโนซึ่ งละลายน้ า ได้ยาก และท าให้การดูดซึมและ
ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาสารให้อยู่ใน
รูปแบบผงแห้งเพื่อให้ง่ายในการใช้งานและการจัดเก็บ 

บริษัทเทรดดิ้ง เทค เอเซีย จ ากดั “ระบบควบคุมเคร่ืองเติมอากาศส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้ าพร้อมเฟิร์มแวร์
และเว็บบริการข้อมูล Agritonics เพ่ือผลิตและขายผลิตภัณฑ์” เป็น
ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Aerator 
Control System for Aquaculture) เ ช่น บ่อเลี้ยงกุ้ ง  ท างานโดยการ
ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ าและเปิดปิดเครื่องเติมอากาศให้มีระดับ
ออกซิเจนที่เหมาะสม แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการท างานและการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บบราว์เซอร์ และ 
แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนได้ โดยระบบฯ สามารถตรวจวัดค่าออกซิเจนที่
ละลายในน้ าได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการที่
ระดับที่ออกซิ เจนต่ ากว่าระดับที่ เหมาะสม ควบคุมเครื่องตีน้ าตาม 
ค่าออกซิเจนละลาย เพิ่มจ านวนการตีน้ าเมื่อออกซิเจนลดต่ าลง และลด
จ านวนการตีน้ าเมื่อค่าออกซิเจนสูงเพียงพอ ช่วยประหยัดพลังงานให้กับ
เครื่องตีน้ า สามารถก าหนดรูปแบบและเวลาการเปิดเครื่องตีน้ าในรูปแบบ
พิเศษ เช่น เปิดเมื่อมีการรวมตะกอนของเสียในบ่อโดยอัตโนมัติ หรือควบคุม
การหมุนเวียนของน้ าในบ่อ ค านึงถึงช่ัวโมงการท างานของเครื่องตีน้ า 



 
 

๒๕ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 
 ให้มีช่ัวโมงการท างานที่สมดุลย์เพื่อยืดอายุเครื่องตีน้ า และภาระการซ่อม

บ ารุงระหว่างรอบการเลี้ยง มีการบันทึกข้อมูลการท างานและค่าการตรวจวัด
ท าให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการเลี้ยงในรอบถัดๆไปได้อย่างสะดวก 
แจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์ และ
ไฟฉุกเฉินหน้าบ่อ เช่น ค่าออกซิเจนละลายต่ า เครื่องตีน้ า ตัดการท างานจาก
กระแสเกิน สะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ า เช่น กุ้งขาว กุ้งกุลาด า 
ปลากะพง รวมถึงสถาบันวิจัย นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์น้ า 

• บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รเีสริ์ช (เอส.อี.เอเชีย) 
จ ากัด  

• บริษัทแวนด้า ซีดส์ จ ากดั 
• บริษัทกรีน เวิลด์ เจเนติกส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
• ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยนอร์ทเทิรน์ ซีดส ์
• บริษัทเจียไต๋ จ ากัด 

“เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมันและสายพันธุ์ฟ้ืนฟูความเป็น
หมัน”ประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตพริกขี้หนูผลใหญ่ คิดเป็นร้อยละ ๖๑ 
ของพื้นที่การปลูกพริกทั้งหมด พริกที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นพริกในกลุ่ม Capsicum annuum โดยเฉพาะพริกขี้หนู 
ผลใหญ่ รองลงมาได้แก่ พริกมัน และพริกหนุ่ม  ซึ่งแหล่งผลิตพริกขี้หนู 
ผลใหญ่ที่ส าคัญของประเทศไทยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พันธุ์ที่ใช้มี
ทั้งพันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสม ซึ่งพริกพันธุ์ผสมเปิดจะมีลักษณะประจ า
พันธุ์ไม่สม่ าเสมอ ผลผลิตต่อไร่ต่ า  ส่วนในพริกพันธุ์ลูกผสมจะให้ผลผลิตที่มี
คุณภาพสม่ าเสมอกว่าพริกพันธุ์ผสมเปิดทั่วไป โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
พริกลูกผสม ในอดีตท าได้โดยเกษตรกรก าจัดเกสรตัวผู้ ออก โดยวิธ ี
hand – emasculation เพื่อให้เหลือแต่เกสรตัวเมียส าหรับผสมข้ามกับ 
นธุ์พ่อที่ต้องการ ปัจจุบันมีการน าลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมันในพริกมาใช้ใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมในพริกอย่างกว้างขวาง ข้อดีของการน าลักษณะ
เกสรตัวผู้เป็นหมันมาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ คือ ลดต้นทุน ในการผลิตเมลด็
พันธุ์พริก และเพิ่มความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสม เพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธ์ุพริกลูกผสมที่มีคุณภาพ  

บริษัทเทค ซายน์ จ ากัด “สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารส าหรับพืชไร้ดิน”อุตสาหกรรมปุ๋ยและ
ธาตุอาหารส าหรับพืชนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีความส าคัญ 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมดังกล่าวถูกน ามาใช้ในเกษตรกรรม  
การเพาะปลูกและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถลดต้นทุนและ
เพิ่มผลก าไร ซึ่งรูปแบบของปุ๋ยและธาตุอาหารพืชจะขึ้นอยู่กับลักษณะ 
การน าไปใช้ต่างๆ และขึ้นอยู่กับความต้องการของพืชในแต่ละช่วงเวลา จึงมี
การพัฒนาธาตุอาหารเหล่านี้ โดยการเพิ่มสารอินทรีย์จ าพวกสารคีเลตต่าง ๆ 
เช่น เอทิลีนไดเอมีนเตตระอะซิกติดแอซิด หรืออีดีทีเอ (EDTA) อีดีดีเอชเอ 
(EDDHA) ดีทีพีเอ (DTPA) และอื่น ๆ เพื่อป้องกันการตกตะกอน หรือลด 
การสูญเสียของธาตุอาหารในดินก่อนการดูดซึมโดยรากพืช การน าสาร
สังเคราะห์เหล่านี้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ า  ซึ่งใช้ฉีดพ่นได้ทั้ง 
ทางใบและทางราก รวมถึงการน าไปใช้ปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์   
ธาตุอาหารจะสามารถสร้างสารเชิงซ้อนกับสารคี เลตเหล่านี้ จึงท าให้พืช
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

สามารถดูดซึมได้สะดวก แต่เนื่องจาก พืชมองเห็นสารคีเลตเป็นสารอินทรีย์ที่
ไม่เป็นอันตราย แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม เพราะพืชไม่สามารถ
ย่อยสารเหล่านี้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ พืชจึงท าการขับสารเหล่านี้ออกสู่
สิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ต่าง ๆ ในล าดับต่อมา จึงได้
พัฒนาปุ๋ยคีเลตจุลธาตุอาหารพืชจากธรรมชาติ เพื่อช่วยลดปัญหาสารพิษที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สารคีเลตสังเคราะห์ โดยสารคีเลตจะช่วยป้องกัน
การตกตะกอนของจุลธาตุอาหารพืช ท าให้พืชสามารถดูดซึมเข้าไปเพื่อใช้ใน
กระบวนการต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ พืชจะไม่มองว่าสารคีเลตจุลธาตุอาหาร
เป็นสิ่งแปลกปลอม จึงช่วยท าให้การดูดซึมเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการใช้จุลธาตุ
อาหารพืชโดยตรง มีคุณสมบัติในการละลายน้ าได้ดี ไม่ตกตะกอน และท าให้
พืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และยังประกอบไปด้วย
กรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ไม่เป็นพิษ
ต่อพืช มนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงช่วยลดปัญหาด้านมลพิษได้อีกด้วย 

ด้านอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
บริษัทสยามรับเบอร์ จ ากัด ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) ระบบจัดการการเก็บ

ขยะอัจฉริยะได้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของการ
จัดเก็บขยะในพื้นที่ โดยการบริหารและจัดการตั้งแต่จุดทิ้งขยะจากการ
ตรวจวัดโดยเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณขยะผ่านโมบายแอปพลิเคชันรายงาน
ขยะเกลื่อนกลาด รถขยะอัจฉริยะมีการติดตั้งระบบติดตามความละเอียดสูง 
ระบบแดชบอร์ดแสดงภาพรวมพร้อมท านายและจัดเส้นทางการเก็บขยะให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีจุดเด่นของเทคโนโลยีที่ช่วยลดเวลาในการจัดการขยะ 
ล้นถัง ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บขยะ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมือง 

การประปานครหลวง “ระบบพยากรณ์และจ าลองเหตุการณ์เพ่ือการบริหารจัดการปัญหาการ 
รุกล้ าของน้ าเค็ม หรือ ระบบรักษ์น้ า” เกิดขึ้นภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าฯ ระยะเร่งด่วนซึ่งได้รับการ
สนับสนุนทุนจากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อ
บริหารจัดการการลุกล้ าของน้ าเค็ม ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ ใ ช้น้ าในการอุปโภค บริ โภคโดยตรง  โดยระบบรักษ์น้ า  
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๔ ส่วนได้แก่ (๑) รักษ์น้ า Monitor : ซึ่งท า
หน้าที่แสดงข้อมูลคุณภาพน้ า ปริมาณน้ าท่า น้ าฝน และน้ าขึ้น-น้ าลง (๒) 
รักษ์น้ า Forecast : พยากรณ์ความเค็มครอบคลุมทั้งล าน้ าและน้ าขึ้น-น้ าลง 
ล่วงหน้า ๗ วัน (๓) รักษ์น้ า Scenario : สนับสนุนการบริหารจัดการปัญหา
การรุกล้ าของน้ าเค็มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๔) รักษ์น้ า Optimize :  
หาแนวทางการจัดการปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตาม
วัตถปุระสงค์ 



 
 

๒๗ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

บริษัทออสก้าโฮลดิ้ง จ ากดั “แพ็กแบตเตอร่ีและเคร่ืองชาร์จส าหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์เพ่ือ
ผลิตและขายผลิตภัณฑ์” น าผลงานวิจัยและพัฒนาตามโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีต้นแบบแพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จเพื่อใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านความมั่นคง มาต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย์ 
เพื่อผลิตแพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตจาก
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม 

ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 
บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จ ากัด “องค์ประกอบส าหรับเตรียมสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์” เนื่องด้วยโรคที่เกิดจาก

การติดเช้ือแบคทีเรียในฟาร์มสัตว์จ าเป็นจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะชนิดต่าง ๆ ใน
การรักษาซึ่งสิ่งส าคัญที่ควรพิจารณาคือ ควรเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสัตว์
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามยาปฏิชีวนะมักมีข้อเสียคือ ระยะเวลาออกฤทธิ์
ช้า อาจเกิดการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย และการสะสมหรือตกค้างของยาซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลานานในการสลายตัว จึงเป็นที่มาของการพัฒนาสาร 
ฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ซึ่งมีส่วนประกอบของซิงค์ไอออน ที่จะพัฒนาโลหะในรูปของ
ไอออนจากเกลือโลหะให้มีความเสถียรมากขึ้น เนื่องจากโลหะในรูปของ
ไอออนมีคุณสมบัติในการยับยั้งเช้ือโรคต่าง ๆ ได้ดี แต่มีข้อเสียคือมีความ
เสถียรต่ ากว่าโลหะที่เป็นอนุภาคนาโนมากเนื่องจากโลหะในรูปของไอออน
สามารถท าปฏิกิริยากับแสง ออกซิเจน หรือจับตัวกับสารอื่นได้ง่ายโดยเฉพาะ
ประจุลบในสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการตกตะกอนและท าให้โอกาสที่โลหะ
ไอออนจะไปจับกับพื้นผิวของเช้ือแบคทีเรียลดลง จึงได้พัฒนาองค์ประกอบ
สารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ ที่มีลักษณะเฉพาะคือสารประกอบไคโตซาน และ
กรรมวิธีเตรียมองค์ประกอบดังกล่าวโดยการใช้ไคโตซานซิเตรตให้อยู่ในรูป
ของสารคีเลตเพื่อใช้เป็นสารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคในปศุสัตว์และสิง่แวดลอ้ม
ที่มีการเติมสารเพิ่มความเสถียร (stabilizing agent) เพื่อเพิ่มความคงตัว
ของไอออนโลหะ (metal ion) ให้เสถียรต่อออกซิเจน หรือต่อการจับตัวกับ 
สารอื่นได้ง่ายโดยเฉพาะประจุลบซึ่งก่อให้เกิดการตกตะกอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ เพื่อใช้เป็นสารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์
ก่อโรคในปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม ข้อดีของไอออนโลหะฆ่าเช้ือจุลินทรีย์นี้คือ
มีความเป็นพิษน้อยกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้เป็นธาตุอาหาร
รองของพืชและสัตว์ได้ มีราคาถูก เนื่องจากใช้เกลือของโลหะ ทดแทนการใช้
ยาปฎิชีวนะในการระบาดของเชื้อ มีความคงตัว ใช้ได้แม้น้ ากระด้าง มีฤทธ์ิฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ เช้ือราได้หลากหลายชนิดรวมถึงไวรัส 
 
 



 
 

๒๘ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

บริษัท ไมโครอินโนเวต จ ากัด “การให้ใช้ตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis รหัส BCC 27846 
เพ่ือการผลิตและจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชีวภาพส าหรับสัตว์”
ถ่ายทอดเทคโลยีการผลิตอาหารเสริมชีวภาพแบบหมักและสิทธิ์การใช้ 
เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นการหมักโดยใช้อาหารแข็ง (solid state fermentation) 

 และใช้จุลินทรีย์  บาซิลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) น ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชีวภาพที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และเพาะเลี้ยงสัตว์ได้หลายชนิด เช่น สุกร ได้เป็นอย่างดี โดยจุลินทรีย์สาย
พันธุ์ดังกล่าวมี คุณสมบัติเด่น ได้แก่ (๑) สร้างสารยับยั้งเช้ือ Bacterial  
ก่อโรคชนิดอื่น ๆ (๒ ) สร้างและปลดปล่อยเอนไซม์หลายชนิด เช่น 
Protease, Amylase , Cellulase, Xylanase เป็นต้น (๓) ยึดเกาะกับผนัง
ล าไส้เล็กช่วยป้องกันและเพิ่มพื้นท่ีดูดซึมสารอาหารของสัตว์ (๔) กระตุ้นภูมิ 
E.coli (๕) จับตะกอนและย่อยสิ่งสกปรกในน้ า รักษาสภาพความขุ่นและ
ความใสของน้ า (๖) ทนอุณหภูมิสูง ผ่านกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตว์ได้ 
(๗) ทนสภาวะ pH ได้ตั้งแต่ ๒ – ๘ จุลินทรีย์ไม่ถูกท าลายในระบบการย่อย
ของสัตว์ ทนต่อยาปฏิชีวนะได้หลายชนิด 

บริษัทเอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จ ากัด “กระบวนการผลิต เอนไซม์ เพนโตซา เนสจากเชื้ อราสาย พันธุ์   
Aspergillus sp. BCC7178 เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บก”การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตเซเนส แก่ภาคเอกชน 
เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ และใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเอนไซม์เพนโตซาเนสเป็น
เอนไซม์ที่นิยมใช้เสริมในอาหารเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อย
อาหารส าหรับสุกรและไก่ มีความเหมาะสมกับการย่อยวัตถุดิบอาหารสัตว์
ภายในประเทศ โดยการผลิตเอนไซมเพนโตซาเนสจากเช้ือ Aspergillus  
sp. BCC7178 บนอาหารแข็ง ในระดับน าร่องอุตสาหกรรมพบว่าสามารถท า
การขยายขนาดการผลิตได้ง่าย และได้ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพ
และมีความสม่ าเสมอ มีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยง ผู้เลี้ยง และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์  
บริษัทดิจิตอล ปิกนิก จ ากัด “เกมฝึกสมอง (MONICA)”ผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อมควรได้รับการ

กระตุ้นและฝึกสมอง พยายามคงระดับความสามารถของสมองในด้านต่าง ๆ 
รวมถึง สมาธิ  ความจ า การเรียนรู้ การรับรู้และตอบสนอง ถึงแม้ในตลาดจะ
มีผลิตภัณฑ์เกมฝึกสมองอยู่เป็นจ านวนมาก แต่มักอยู่ในรูปแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็ปเล็ต ซึ่งใช้งานยากส าหรับผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยสมองเสื่อม เกมกระตุ้นสมอง MONICA ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์
เกม และอุปกรณ์ส าหรับควบคุมไร้ สาย ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ปุ่มกด 
แท่นรองปุ่ม เบาะวางตัก และหูหิ้ว โดยที่อุปกรณ์ได้รับการออกแบบให้



 
 

๒๙ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ง่าย จุดเด่นของเทคโนโลยี ได้แก่ ปุ่มมีขนาดใหญ่
จับถนัดมือและกดง่าย ตัวเบาะเว้ารับกับล าตัวผู้สูงอายุ  ท าให้สามารถวาง
อุปกรณ์บนตักได้มั่นคงไม่ตอ้งถือ วางมือบนปุ่มได้ถนัด และลดโอกาสเกิดการ
เมื่อยล้า ช่วยกระตุ้นและฝึกสมองของผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม ในด้าน
สมาธิ ความจ า การเรียนรู้ การรับรู้ การตอบสนองการคิดวางแผนและการ
ตัดสินใจ รวมถึงด้านภาษา ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
ด้วยการเอาชนะระดับความยากที่เพิ่มขึ้นของเกม ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้งาน ผู้ดูแล และครอบครัว เหมาะสมกับการน าไปใช้ได้ทั้งที่บ้าน 
สถานดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล 

มูลนิธิ สากลเพื่อคนพิการ “แพลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารส าหรับคนพิการทาง 
การได้ยิน และคนพิการทางการพูด” ประกอบด้วยบริการทั้งหมด ๙ 
รายการประกอบด้วย (๑) บริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านข้อความสัน้ (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
ปรับปรุงเสียงพูดส าหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่ (๙) 
บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน 
TTRS Captioned Phone ซึ่งใช้บริการผ่านโทรศัพท์ เว็บไซต์ และ/หรือ 
แอพพลิเคชัน ตามแต่ละประเภทของบริการ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

“เคร่ืองต้นแบบดิจิทัลเอกซเรย์ส าหรับถ่ายทรวงอก (BodiiRay S)” เป็น
ผลงานวิจัยที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลบอดี เรย์  
(BodiiRay) เดิมโดยมีการปรับปรุงการเช่ือมต่อกับส่วน X-ray ให้สามารถท า
ได้ง่ายขึ้นและควบคุมได้สะดวกมากขึ้นผ่านคอมพิวเตอร์  ส่วนของการ
ประมวลผลภาพ ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และมีคุณภาพของภาพที่ได้สูงขึ้น 
บอดีเรย์ เอส (BodiiRay S) เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้ส าหรับถ่ายภาพ
เอกซเรย์ทรวงอกในการตรวจสุขภาพ สามารถติดตั้งในโรงพยาบาลหรือบน
รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สามารถแสดงภาพดิจิทัลเอกซเรย์ได้อย่างรวดเร็ว 
เพื่อความสะดวกในการวินิจฉัยโรค บอดีเรย์ เอส ประกอบด้วยตัวก าเนิด 
รังสี เอกซ์ (high frequency generator) หลอดรังสีเอกซ์ (x-ray tube)  
ฉากรับรั งสี แบบดิจิทั ล  (digital flat panel detector) คอมพิ ว เตอร์    
จอแสดงผลภาพ  และบอดีเรย์ ซอฟต์แวร์ (BodiiRay Software) ที่ใช้ในการ
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บริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย ตั้งค่าควบคุมการฉายรังสี ประมวลผลภาพ และ
แสดงภาพเอกซเรย์ บอดีเรย์ เอส มีระบบควบคุมการปรับระดับความสูงของ
หลอดรังสีและฉากรับรั งสี  ที่ท างานประสานงานกันแบบอัตโนมัติ  
(autosynchronization) เพื่อให้เหมาะกับความสูงของผู้ที่เข้ามารับการ
ตรวจ  ส่วน บอดีเรย์ ซอฟต์แวร์ มีการควบคุมการเข้าสู่ระบบการสื่อสาร
ข้อมูลผู้ป่วยและภาพกับระบบ PACS การแนะน าการตั้งค่าการถ่ายเอกซเรย์ 
การให้ข้อมูลภาพแบบ DICOM การเพิ่มความคมชัดของภาพเอกซเรย์ และ
บอดีวิว ซอฟต์แวร์ (BodiiView Software) ที่ใช้แสดงผลภาพ ปรับแต่งภาพ 
และเพิ่มค าอธิบายประกอบภาพ (annotation) เพื่อให้สามารถใช้งานได้
อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

บริษัทพิกซาเมด จ ากัด “ระบบบอดีเรย์อาร์”ระบบที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงระบบเอกซเรย์แบบ
เก่าให้เป็นระบบเอกซเรย์ดิจิทัล  โดยจะอัพเกรดเฉพาะส่วนรับรังสีและสร้าง
ภาพให้เป็นระบบดิจิทัล แต่ยังคงใช้ประโยชน์จากส่วนฉายรังสีเอกซ์จาก
เครื่องเอกซเรย์เดิม  ส่วนฮาร์ดแวร์ประกอบไปด้วย ฉากรับรังสีดิจิทัลแบบไร้
สาย คอมพิวเตอร์ และจอแสดงผลภาพ  ส่วนซอฟต์แวร์สามารถบริหาร
จัดการข้อมูลผู้ป่วยและจัดเก็บภาพถ่ายเอกซเรย์ บันทึกการตั้งค่าการฉาย
รังสี ประมวลผลภาพ และแสดงภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล โดยสามารถ
เช่ือมต่อกับระบบจัดเก็บสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ได้ ซึ่งมี
จุดเด่นที่ส าคัญคือช่วยลดปริมาณรังสีที่ ผู้ป่วยจะได้รับเมื่อเทียบกับ
เครื่องเอกซเรย์แบบฟิล์ม 

บริษัทพิกซาเมด จ ากัด “เคร่ืองเอกเรย์คอมพิวเตอร์ ๓ มิติ ทางทัตกรรม รุ่น ๒.๐ (DentiScan 
2.0)” เป็นครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบล าแสงทรวงกรวยส าหรับงาน 
ทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้ารายแรกในประเทศไทย 
ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นเครื่อง Dentiiscan 2.0 ในปัจจุบัน 
เครื่อง Dentiiscan 2.0 ใช้รังสีเอกซ์ท่ีมีล าแสงแบบทรงกรวยและตัวตรวจวัด
รังสี แบบ Flat Panel Detector ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้าม โดยอุปกรณ์ทั้งสองจะ
หมุน ไปพร้อมๆ กัน รอบผู้ป่วย ๑ รอบ ใช้เวลา ๑๘ วินาที เพื่อเก็บข้อมูลดิบ
ในแต่ละมุมมอง จากนั้นน าข้อมูลดิบที่ได้มาผ่านอัลกอริทึมในการสร้าง
ภาพตัดขวาง (Reconstruction) เพื่อสร้างภาพตัดขวางแบบสามมิติบริเวณ
ช่องปากและ ขากรรไกรของผู้ป่วย ภาพตัดขวางที่ได้จะถูกแสดงผลในมุมมอง
สองมิติและสามมิติโดยผ่านซอฟต์แวร์แสดงภาพ (Viewer software) ซึ่งผล
ที่ ได้สามารถน าไปใ ช้ประโยชน์ ในด้านต่ าง  ๆ เ ช่น (๑ ) ทันตกรรม 
รากเทียม (Dental Implant) (๒ ) วางแผนการผ่าตัดบริ เวณช่องปาก 
ขากรรไกร และใบหน้า (Oral and Maxillofacial Surgery) (๓) ตรวจดู 
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ข้อต่อขากรรไกร (Temporomandibular joint) (๔ ) ทันตกรรมจัดฟัน 
(Orthodontics) และ (๕) ตรวจดูความผิดปกติของไซนัส 

ด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรและเวชส าอาง  
บริษัทศิริบัญชา จ ากดั 
 

“อนุภาคนาโนที่กักเก็บสารสกัดพริกที่มีแคปไซซินและน้ ามันไพล” 
ปัจจุบันรูปแบบของยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาและบรรเทาอาการ  
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาเป็น 
รูปแบบแผ่นแปะ ครีม เจล เพื่อให้มีการน าส่งทางผิวหนังมากขึ้นแต่อย่างไรก็
ตามยังขาดข้อมูลส าคัญและอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานได้จริง ดังนั้น 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสารสกัดจากธรรมชาติในรูปแบบสเปรย์
ฟิล์มและอิมัลเจลของสารด้วยอนุภาคนาโนมีความจ าเป็นและจะช่วยเพิ่ม
มูลค่าและต่อยอดการศึกษาให้สามารถน าองค์ความรู้และต้นแบบที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริง โดยน าสมุนไพรที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยและ 
แก้อักเสบท่ีโดดเด่นในกลุ่มของ พริก ซึ่งมีฤทธ์ิในการแก้ปวด แก้อักเสบ และ
มีสารฟลาโวนอยด์ที่ช่วยท าให้เส้นเลือดแข็งแรง ท้ังในส่วนของกล้ามเนื้อ 
รวมถึงการปวดเมื่อยที่เกิดจากการเสื่อมของข้อ งานวิจัยนี้เป็นการใช้อนุภาค
นาโนในกลุ่มของนาโนอิมัลชัน และนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคร์ริเออร์ที่มีการ
กักเก็บสารสกัดพริกที่มีฤทธ์ิในการรักษา บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทดแทนการใช้ยา และสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ
การบ าบัดของแพทย์ทางเลือก “Alternative and Complementary 
Medicine” เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนุภาคนาโนไขมันเพื่อกักเก็บสารสกัด
พริกและน้ ามันไพล โดยอนุภาคดังกล่าวจะช่วยควบคุม การกักเก็บและ
ปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถเพิ่ม
ความสามารถและระยะเวลาในการปลดปล่อยสารสมุนไพรได้ดีขึ้น 
นอกจากน้ันขนาดของอนุภาคที่กักเก็บอยู่ในระดับของนาโนเมตร จึงสามารถ
ช่วยในการซึมผ่านผิวหนังได้ดีขึ้น 

บริษัท ๘๖๔ ดีพร้อม จ ากัด “องค์ประกอบของอนุภาคนาโนส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้
ภายนอก”กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่มีความตระหนักและต้องการหลีกเลี่ยง
สารเคมี จึงหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม การแพทย์ และสุขภาพ จึงได้วิจัยพัฒนาอิมัลเจลท่ีมี
อนุภาคนาโนกักเก็บน้ ามันหอมระเหยและสมุนไพร เพื่อช่วยบรรเทาอาการ
อักเสบและคัน โดยน าเอานวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต และใช้อนุภาคนาโนไขมันเป็นส่วนประกอบ ซึ่งไม่
ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ด้วยเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน 
สารส าคัญจากสมุนไพรที่ถูกกักเก็บไว้ จะค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกมา และ
ซึมซาบลงสู่ช้ันผิวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพัฒนามาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์
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เจลทาผิวบรรเทาอาการคัน ที่มีองค์ประกอบของอนุภาคนาโนที่บรรจุด้วย
สารส าคัญทางเภสัชกรรม ส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย 
โดยมีเมนทอลเป็นสารออกฤทธิ์หลัก อนุภาคนาโนดังกล่าวสามารถกักเก็บ
อนุภาคเมนทอล เพื่อให้มีประสิทธิภาพของความเย็นได้ยาวนานขึ้น และมี
ความสามารถในการซึมผ่านเข้าสู่ ช้ันผิวหนังที่ดี ช่วยเสริมฤทธิ์และเสริม
คุณสมบัติของสารส าคัญที่กักเก็บ และมีความคงตัวที่ดี เหมาะส าหรับน าไป
เตรียมเป็นสูตรต ารับเภสัชภัณฑ์โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง 

มหาวิทยาลยัมหิดล “ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้”
พัฒนาชุดซอฟแวร์ช่วยการเขียน และการอ่านส าหรับบุคคลที่บกพร่อง 
ทางการเรียนรู้เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมทักษะด้านการเขียนส าหรับ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ซึ่งคิดเป็น 4.4 % ของนักเรียน 
ทั่วประเทศ ซึ่งปัญหาที่พบในเด็กเหล่านี้ มีหลายรูปแบบ เช่น เขียนหัวกลับ 
ตัวกลับด้านแบบกระจก หรือกลับบนลงล่าง เขียนลายมือยุ่งเหยิง ไม่สามารถ
จะอ่านได้ ซึ่งเกิดจากการบกพร่องในสมองที่ไม่สามารถจะแปรผลข้อมูลได้
เหมือนคนปกติ ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์ จึงต้อง
ใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ซึ่งชุดซอฟท์แวร์ดังกล่าวประกอบด้วยโปรแกรม ได้แก่  
(๑) โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย (Thai Word Prediction) มีคุณสมบัติคือ ช่วย
เดาค าศัพท์เป้าหมายและเติมเต็มค าศัพท์ให้สมบูรณ์ พร้อมทั้ง เดาค าศัพท์ 
ค าต่อไปโดยจะมีรายการค าศัพท์แสดง ผู้ใช้สามารถเลือกค าศัพท์จากการฟัง
เสียงอ่านได้ (๒) โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย (Thai Word Search) มีคุณสมบตัิ
คือสามารถพิมพ์ค าศัพท์ใดๆ เพื่อค้นหาค าศัพท์ท่ีเขียนถูกต้อง โดยโปรแกรม
จะแสดงรายการค าศัพท์ที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงเพื่อให้เลือก ผู้ใช้สามารถ
เลือกค าศัพท์จากการฟังเสียงอ่านได้ (๓) โปรแกรมตรวจค าผิดไทย (Thai 
Spell Checker) มีคุณสมบัติคือช่วยตรวจสอบงานพิมพ์ว่ามีค าที่สะกดผิด
หรือไม่ หากพบที่ผิด โปรแกรมจะแสดงว่ามีค าศัพท์ใดบ้างในเอกสารที่
อาจจะผิด และแสดงรายการค าที่ถูกต้องให้เลือกพร้อมการอ่านออกเสียง 
และ (๔) โปรแกรมพิมพ์ไทย (Thai Word Processor) มีคุณสมบัติพิเศษ 
ประกอบด้วยฟังก์ชันเลือกศัพท์ไทย ฟังก์ชันค้นหาศัพท์ไทย และฟังก์ชัน
ตรวจค าผิดไทย นอกจากนี้โปรแกรมพิมพ์ไทยจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือผู้ใช้
สามารถเลือกให้โปรแกรมอ่านข้อความได้ในระดับค า ระดับประโยคและ 
ย่อหน้า พร้อมท้ังแสดงแถบสีขณะอ่านออกเสียง 

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต  

บริษัทไดร์ฟ แพสชั่น จ ากัด “แม่แบบร่างส าหรับผลิตไส้แบบและโฟมโลหะ , อุปกรณ์ผลิตวัสดุจาก
แม่แบบร่างที่มีโครงสร้างพรุนด้วยความดันสุญญากาศที่มีอัตราการผลิต
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

สูงและกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ผลิตโฟมโลหะเพ่ือผลิตและขาย
ผลิตภัณฑ์”โฟมโลหะโดยเฉพาะโฟมอลูมิเนียมมีการน าเข้าจากต่างประเทศ
หรือจ าหน่ายในประเทศในราคาสูง ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาสูง 
ได้แก่ สารก่อฟอง สารเพิ่มความหนืด และผงอลูมิเนียม ขั้นตอนการผลิตที่
ต้องใช้พลังงานสูง ได้แก่ การอบสารก่อฟองที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน เพื่อ
หน่วงการสลายตัวเป็นก๊าซของสารก่อฟอง เป็นต้น ท าให้มีต้นทุนการผลิต 
โฟมอลูมิเนียมสูง ดังนั้น การผลิตโฟมอลูมิเนียมโดยตรงจากน้ าโลหะแทนการ
ใช้ผงอลูมิเนียม และการใช้สารที่มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าโลหะอลูมิเนียมที่
สามารถแยกออกด้วยการละลายในตัวท าละลายเป็นสารที่ช่วยท าให้เกิด
โพรงแทนการใช้สารก่อฟอง จะสามารถช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบ และการผลิต
ของโฟมอลูมิเนียม จุดเด่นของเทคโนโลยี ได้แก่ (๑) สามารถก าหนดขนาด
และการกระจายตัวของโพรง โดยการขึ้นรูปแม่แบบร่างทรงกลมได้หลาย
ขนาด หลายรูปทรง (๒) ลดต้นทุนวัตถุดิบและลดพลังงานการผลิตโฟมโลหะ 
และ (๓) สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้บรรจุวัตถุภายในโพรงเปิดได้ 

• บริษัทคอมพิวเตอร์โลจี จ ากัด 
• บริษัทเทลวอยซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 

“โปรแกรมวิเคราะห์โซเซียลมิเดีย : เอสเซนส์ เวอร์ชัน ๒ (S-Sense 
version 2)” เป็นเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นและจุดประสงค์
ของข้อความบนเว็บไซต์เครือข่ายเชิงสังคมและเว็บบอร์ด โดยการท าหน้าที่
วิเคราะห์อารมณ์ของคนไทยจากความคิดเห็นบนโซเ ชียลเน็ตเวิร์กที่มี
เครือข่ายใหญ่ๆ และได้รับความนิยมอย่าง Twitter, Facebook, Youtube 
หรือ Pantip.com เป็นต้น โดยตัวโปรแกรมจะท าการจับคีย์เวิร์ดค าส าคัญที่
แสดงอารมณ์ต่าง ๆ และมาน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
คือ ความรู้สึกในแง่บวกไปจนถึงความรู้สึกในแง่ลบ เนื่องจากข้อความส่วน
ใหญ่ในโลกไซเบอร์ นิยมใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ หรือภาษาพูด รวมทั้งมี
โครงสร้างประโยคที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย จึงท าให้ยากต่อ
การวิเคราะห์ ดังนั้น เทคโนโลยีของ S-Sense จึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา
ด้ วย เทคนิ คการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ( Natural Language 
Processing) การท าเหมืองข้อความ (Text Mining) และการวิเคราะห์
อารมณ์และความรู้สึก จากข้อความ (Sentiment Analysis) 

บริษัทเซ็นเซอร์นิกส์ จ ากัด “หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล (uRTU)” เป็นอุปกรณ์ส าหรับ
ตรวจวัดและสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น วาล์ว มอเตอร์ เป็นต้น ถูกออกแบบ
มาให้ใช้งานกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหลายประเภท สามารถเพิ่มหรือ  
ลดจ านวน Input/Ouput โดยการเพิ่มหรือลดโมดูลขยาย (Expansion 
Module) ของ uRTU ได้ตามความต้องการ อีกทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้
งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ระบบเฝ้าระวัง ระบบอ่านค่าข้อมูลเพื่อควบคุม
การ เปิด-ปิด อุปกรณ์ในโรงงาน และระบบอ่านค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อส่ง
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ข้อมูลไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยการท างานคือ จะเปลี่ยน
สัญญาณข้อมูล Analog ในรูปแบบสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้าที่ได้รับจาก 
Sensor เช่น แรงดัน กระแสไฟฟ้า ความถี่ หรือปริมาณอื่น ๆ ให้เป็นข้อมูล 
Digital เพื่อใช้ในการประมวลผล หรือเปลี่ยนข้อมูล Digital ที่ได้รับจาก
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สั่งงานการเปิดปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูล
โดยอัตโนมัติ (Data logger) และสามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน 
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้ เช่น LAN (Local Area Network ระบบ
เครือข่ายแบบเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกั น ) และRS232/RS485 
(Recommended Standard การเช่ือมต่อสื่อสารข้อมูลดิจิทัลแบบอนุกรม)  

บริษัทจีไอเอส ซอฟท์ จ ากัด “โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา แอนดรอยด์” เป็นซอฟต์แวร์
สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับติดตั้ง
และใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อแปลงข้อความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้เป็นเสียงพูดได้ทันที สามารถสังเคราะห์เสียงพูดเป็นเสียง
ผู้หญิง อ่านออกเสียงได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สามารถปรับ
ความเร็วในการพูดและโทนเสียงได้ ไม่จ าเป็นต้องเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระหว่างการใช้งาน สามารถอ่านเอกสารให้ฟัง แจ้งสายเรียกเข้า หรือบอก
เส้นทาง ด้วยภาษาไทยได้ทันที ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการน าโปรแกรม
ดังกล่าวไปใช้ ได้แก่ (๑) สามารถอ่านออกเสียงทุกข้อความบนหน้าจอ
อุปกรณ์แอนดรอยด์ (๒) สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สื่อสารหรือ 
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติในการอ่านออกเสียง (๓) สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องละกิจกรรมที่ท าอยู่ เช่น ในขณะผู้ใช้ก าลังขับขี่ 
อุปกรณ์แอนดรอยด์สามารถช่วยแจ้งช่ือสายเรียกเข้า อ่านออกเสียงข้อความ
สั้น หรือบอกเส้นทางได้ และ (๔) มีส่วนช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้แก่ 
ผู้พิการ 

บริษัทเทอราบิท จ ากัด “โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม (Abdul platform)” สร้างและถ่ายทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม  ABDUL (Artificial chatBot which Does 
Understand Language) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการสร้างระบบสนทนา
ออนไลน์ที่โต้ตอบกับผู้ใช้แบบอัตโนมัติ หรือ ระบบสร้างแชทบอทบน Line 
ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ระบบ
ถามตอบให้บริการทางภาษา โดยน าบริการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์มา
ประยุกต์ใช้ ให้สามารถสนทนาโต้ตอบได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการที่
จะน าไปสร้างแชทบอท สามารถใช้งานได้ง่าย และมีความยืดหยุ่น มี 
function พื้นฐานให้ใช้งานมากมาย รองรับการดึงข้อมูลจากฟอร์แมตต่าง ๆ 
เช่น JSON (JavaScript Object Notation ฟอร์แมตส าหรับแลกเปลี่ยน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในรูปข้อความธรรมดาที่ทั้งมนุษย์และโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์สามารถอ่านเข้าใจได้), TEXT , IMAGE หรือ รองรับข้อมูลที่เป็น
Flexible Message (การแสดงผลข้อความที่นักพัฒนาสามารถออกแบบได้
อย่างอิสระ ทั้งแนวตั้งแนวนอน บรรจุได้ทั้งปุ่ม ข้อความ และอื่นๆ) สามารถ
เก็บประวัติการใช้งานของแชทบอท และเก็บ user id ของ Line ได้ 

บริษัทซิมพลิ เด็คคอร์ จ ากดั 
 
 

 

“กระดาษสากันน้ า”เป็นนวัตกรรมเพื่อการยกระดับคุณสมบัติของ 
กระดาษสา (Mulberry paper) กระดาษพื้นเมืองทางภาคเหนือที่ผลิต 
ด้วยมือ ให้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถกันน้ า ยืดอายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษสากันน้ าดังกล่าวสามารถดูแลรักษาได้ง่าย สามารถใช้งานได้ 
โดยไม่ต้องกังวลว่าผลิตภัณฑ์จะเสียหายเมื่อโดนน้ า เหมาะกับน าไปท าเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ถุง กระเป๋า กล่องเก็บของ ปกสมุด ฯลฯ มีจุดเด่น
เทคโนโลยี คือ ผลิตด้วยกระบวนการอย่างง่ายและมีต้นทุนต่ า และกระดาษ
สากันน้ าที่ได้มีลักษณะภายนอกหรือผิวสัมผัสเช่นเดียวกับกระดาษสาทั่วไป 

ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
บริษัทเอเทค ฟิลเตรชั่น จ ากัด “สูตรสารเคลือบที่ประกอบด้วยอนุภาคซิงค์ออกไซด์ระดับนาโนเมตร

ร่วมกับสารประกอบของซิงค์ไพริไทออนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ส าหรับ
วัสดุสิ่งทอ”แผ่นกรองอากาศในรถยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมในประเทศที่
สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในแง่มุมต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แผ่นกรองอากาศในรถยนต์
จะมีความสามารถในการกรองอนุภาคของฝุ่น จุลินทรีย์ เช้ือรา และ/หรือ
เช้ือไวรัสได้ตามขนาดของช่องว่าง หรือรูของแผ่นกรองอากาศ อย่างไรก็ตาม 
การกรองจุลินทรีย์ เช้ือรา และเช้ือไวรัสในแผ่นกรองทั่วไปนั้น จะท าได้แค่
เพียงกักเก็บสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ให้กระจาย หรือหลุดลอดออกจากแผ่นกรอง 
ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ในแผ่นกรอง และมีการเพิ่มจ านวน
ได้เมื่อเจอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ความช้ืน เป็นต้น และหากแผ่น
กรองเสื่อมสภาพลง สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ อาจหลุดลอยออกมาปนเปื้อนกับอากาศ 
และมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้งาน โดยก่อให้เกิดโรค
ภูมิแพ้ ปอดอักเสบ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาสูตรสารเคลือบที่
ประกอบด้วยอนุภาคซิงค์ออกไซด์ระดับนาโนเมตรร่วมกับสารประกอบของ
ซิงค์ไพริไทออนท่ีมีฤทธ์ิต้านเชื้อจุลินทรีย์ส าหรับวัสดุสิ่งทอขึ้นมา และพัฒนา
ต่อเพื่อให้สูตรดังกล่าว สามารถเคลือบบนแผ่นกรองอากาศในรถยนต์ เพื่อท า
หน้าที่ในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ที่ถูกกรองผ่านเข้ามาในระบบกรองอากาศ
รถยนต์ รวมถึงช่วยลดการเกิดกลิ่นท่ีไม่พึงประสงค์อันเนื่องมาจากแบคทีเรีย 
หรือเช้ือราสะสมบนแผ่นกรอง โดยที่ nano – ZnO สามารถท่ีจะฆ่าจุลนิทรยี์
โดยปฏิกิริยาการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (photocatalyst) เทคโนโลยีสาร
เคลือบแผ่นกรองอากาศสามารถที่จะเคลือบได้บนแผ่นกรองที่เป็นเส้นใย 
พอลิเอสเตอร์ ซึ่งใช้กระบวนการเคลือบด้วยเครื่องบีบอัดแบบลูกกลิ้ง 



 
 

๓๖ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

(Padding machine) และเครื่องอบแบบเป่าลมร้อน (Stenter machine) 
ทั้งนี้  สูตรสารเคลือบดังกล่าวผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการต้าน
เช้ือจุลินทรีย์ โดยมีการทดสอบกับแบคทีเรียแกรมบวก Staphylococcus 
aureus ATCC 25923 และแบคทีเรียแกรมลบ Klebsiella pneumoniae 
ATCC 700603 โดยทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ CLSI M02-A11: 
Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests
และผ่านการทดสอบกับเช้ือราที่พบในอากาศ Aspergillus niger ATCC 
6275 ตามมาตรฐานการทดสอบ Antifungal activity, assessment of 
textile materials : AATCC TM 30 

บริษัทบลูสเต็ป จ ากัด “ผ้าฝ้ายกันน้ า”เป็นนวัตกรรมเพื่อยกระดับผ้าฝ้ายให้มีคุณสมบัติกันน้ าโดย
การชุบหรือเคลือบสารกันน้ าที่คิดค้นขึ้นสามารถน าไปท าผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลายและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย โดยเฉพาะผ้าพื้นเมืองของ
ไทย เช่น กระเป๋าผ้า ร่มพื้นเมือง หน้ากากผ้า เสื้อผ้า รองเท้าและ
ส่วนประกอบในรองเท้า เป็นต้น มีจุดเด่นเทคโนโลยี คือ กระบวนการผลิต 
ผ้าฝ้ายที่พัฒนาขึ้นเป็นกระบวนการอย่างง่ายและมีต้นทุนต่ า ระบายอากาศ
ได้ดี และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 
ตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 
 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 
สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง  “เคร่ืองหั่นย่อยวัสดุจากแนวกันไฟแบบติดต้ังบนรถบรรทุกขนาดเล็ก” 

AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยวัสดุ
จ าพวกแนวกันไฟแบบติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็ก ส าหรับย่อยเศษวัสดุจาก
การท าแนวกันไฟท่ีอยู่ตามริมถนนบนพื้นที่ดอยตุงซึ่งในพื้นที่โครงการพัฒนา
ดอยตุงมีวัชพืชตามแนวถนนเป็นจ านวนมาก คิดเป็นความยาวประมาณ ๒๐ 
กิโลเมตร กว้าง ๘ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๖๐,๐๐๐ ตรม. หรือ ๑๐๐ ไร่ และ
วัชพืชดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่มักท าให้เกิดไฟป่าในช่วงเดือนมกราคม - 
มีนาคม ของทุกปี เกิดปัญหาหมอกควัน ส่งผลต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ 
และส่งผลต่อการท่องเที่ยว หลักการท างานของเครื่องหั่นย่อยฯ คือ น าวัสดุที่
จะย่อยวางลงบนสายพานล าเลียงในปริมาณที่พอเหมาะ สายพานล าเลียงจะ
ล าเลียงวัสดุเข้าสู่ห้องย่อย เครื่องหั่นย่อยฯประสิทธิภาพสูงสามารถย่อยวัสดุ
แนวกันไฟได้อย่างรวดเร็ว เมื่อวัสดุถูกย่อยแล้ว จะถูกปล่อยออกทางด้านท้าย
เครื่อง เพื่อรวบรวมน าไปท าปุ๋ยหมักและวัสดุก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า เพื่อเพาะ
จ าหน่ายได้ โดยจากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวท าให้มีรายได้
เพิ่มจากการจัดการผลผลิตวัสดุแนวกันไฟโดยผ่าน เครื่องหั่นย่อยฯ ดังนี้ 
(๑) ท าปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร มีผลผลิต ๖๙,๐๐๐ กิโลกรัม (๒,๓๐๐ 



 
 

๓๗ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

กระสอบ ๆ ละ ๓๐ กิโลกรัม) ราคาขาย ๕ บาท /กิโลกรัม มูลค่าขาย 
๓๔๕,๐๐๐ บาท (๒) การท าก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า มีผลผลิต ๑,๕๐๐ ก้อน (ให้
ผลผลิตเห็ด ๑ กิโลกรัม/ก้อน) ราคาขาย ๖๐ บาท /กิโลกรัม มูลค่าขาย 
๙๐,๐๐๐ บาท 

• กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ  อ าเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย 
• กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงโคขุน บ้านหนองทุ่ม  
ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล าภ ู

“การผลิตอาหารโคเพ่ือความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม แก่เกษตรกร จ.เชียงราย และจ.หนองบัวล าภู” AGRITEC
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ถ่ายทอด 
นวัตกรรมการประกอบสูตรอาหารส าหรับการเลี้ยงโคที่ราคาถูก ที่เรียกว่า 
อาหารผสมส าเรจ็รูป Total Mixed Ration (TMR) หรือ Complete Ration 
(CR) ซึ่งเป็นอาหารที่ผลิตขึ้นมาจากการน าอาหารหยาบและอาหารข้นมา
ผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วน าไปเลี้ยงโค เนื่องจากราคาถูก และ
เกษตรกรสามารถผลิตได้เองโดยใช้วัตถุดิบเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่
สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนา
อาชีพผู้เลี้ยงโคขุน บ้านหนองทุ่ม ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู และ
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย รวมจ านวน ๗๔ คน เนื่องจาก
ประสบปัญหาต้นทุนค่าอาหารข้นในการเลี้ยงโคที่สูง และวัตถุดิบที่น ามาผสม
อาหารโคหายากขึ้น หลังจากการถ่ายทอดฯ พบว่าโคมีการตอบสนองต่อ
อาหารค่อนข้างดี อัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และคุณภาพ 
ซากดีขึ้นท าให้เกษตรกรใด้ผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น จากการลดต้นทุน
ค่าอาหารได้กิโลกรัมละ ๕ บาท ส่งผลให้กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน บ้านหนองทุ่ม  
ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู มตี้นทุนการผลิตลดลง เท่ากับ ๗๒,๕๐๐ 
บาท และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย มีต้นทุนการผลิตลดลง 
เท่ากับ ๕,๐๐๐ บาท 

• เกษตรกร ไร่เพื่อนคณุ ต าบลโคกม้า  
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์

• เกษตรกร สวนมังคุด ต าบลพลวง  
อ าเภอเขาคิชฌกฏู จังหวัดจันทบุร ี

“ระบบฟาร์มไวมาก (Farm Wimac)” AGRITEC ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ฟา ร์ ม ไ ว ม า ก  ณ  ไ ร่ เ พื่ อ น คุ ณ  อ . ป ร ะ โ ค น ชั ย  
จ.บุรีรัมย์ และสวนมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เพื่อจัดท าเป็น 
จุดเรียนรู้และทดสอบเทคโนโลยี ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความ 
ไม่เสถียรของสภาพแวดล้อม โดยการน าเทคโนโลยีง่าย ๆ ได้แก่ การวัด
อุณหภูมิ วัดความความช้ืนและการวัดค่าแสง มาช่วยในการมอนิเตอร์ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของเกษตรกร จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะท าให้
เกษตรกรยุคใหม่เป็น Smart farmer ลดการสูญเสียอย่างที่ผ่านมา หลังจาก
การติดตั้งเทคโนโลยีท าให้เกษตรกรมีความแม่นย าในการบริหารจัดการแปลง 
จากเซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดค่าความช้ืนในดิน เซนเซอร์วัด 
ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ เซนเซอร์วัดค่าความเข้มแสง อุปกรณ์วัดความเร็วลม 



 
 

๓๘ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

และอุปกรณ์วัดปริมาณน้ าฝน ที่แสดงผลตามเวลาจริง (real time) และเก็บ
บันทึกในระบบของสถานีตรวจวัดอากาศ แทนการใช้ประสบการณ์ของ
ตัวเองในการให้น้ า ปุ๋ย และสารเคมี ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่
เกษตรกร  ดังนี้ (๑) ไร่เพื่อนคุณ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ติดตั้งระบบฯ 
ดังกล่าวในฟาร์มเมล่อนและแตงโม ซึ่งมีจ านวนผลผลิตที่ได้หลังการติดตั้ง
เทคโนโลยีดังกล่าวในฟาร์เมล่อนเพิ่มขึ้นจาก ๓๗๘ ลูก เป็น ๔๒๐ ลูก และมี
น้ าหนักต่อลูกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น ๒๗๗,๒๐๐ บาท ส าหรับ
ผลผลิตแตงโม มีผลิตผลเพิ่มขึ้นหลังการติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 
๓๒๔ ลูก เป็น ๓๖๐ ลูก และมีน้ าหนักต่อลูกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น 
๗๕,๖๐๐ บาท และ (๒) สวนมังคุด ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  ติดตั้ง
ระบบฯดังกล่าวในโรงเรือนสวนมังคุด จ านวน ๓๐ หลัง ซึ่งหลังจากติดตั้ง
ระบบฯดังกล่าวท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรวมจาก ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม เป็น 
๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม ่
 

“การใช้ประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือก าจัดกลิ่นก๊าซแอมโมเนียในฟาร์ม
สุกร ในพื้นที่ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่” AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลยั
แม่โจ้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเช้ือจุลินทรีย์เพื่อ
ก าจัดกลิ่นก๊าซแอมโมเนียในฟาร์มสุกร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เ ชียงใหม่ พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาในการขยายหัวเช้ือจุลินทรีย์และการน าจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ใน
ฟาร์มสุกร เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น และการน า
จุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในการลดกลิ่นก๊าซแอมโมเนียในฟาร์มสุกร ช่วยลด
ปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นรบกวนในชุมชน ผลการด าเนินงานหลังจากจัดอบรม 
พบว่าหลังจากที่ได้น าเช้ือจุลินทรีย์ก าจัดกลิ่นก๊าซแอมโมเนียมาใช้อย่าง
ต่อเนื่องภายในฟาร์ม ช่วยให้ฟาร์มสามารถลดปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นลงได้
ร้อยละ ๘๐ จนเป็นที่น่าพอใจ สามารถวัดค่าก๊าซแอมโมเนียได้ในระดับ 
ความเข้มข้นเพียง ๕ ppm ในระยะ ๒๐๐ เมตร บริเวณหลังพัดลมและ 
ม่านน้ า ค่าที่วัดได้ต่ ากว่าค่ามาตรฐานท่ีก าหนด ๓๐ ppm (ที่มีผลกระทบต่อ
มนุษย์ในระยะรัศมี ๑ กิโลเมตร) ท าให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มสุกรมีรายได้
จากโรงเรือนเลี้ยงสุกร จ านวน ๓ โรงเรือน (ที่น าเช้ือจุลินทรีย์ก าจัดกลิ่น 
ก๊าซแอมโมเนียมาใช้) สามารถเลี้ยงสุกรไดป้ระมาณ ๖๐๐-๖๕๐ ตัว/โรงเรอืน 
ซึ่งใน ๑ ปี จะสามารถเลี้ยงสุกรได้ ๒ รอบการผลิต และสามารถสร้างรายได้
เท่ากับ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท/ป ี

• บริษัทกัมปอ จ ากัด  

• บริษัทไทยแทมมารีน ฮันนี่ เฮิร์บ จ ากัด  

• บริษัทพาร์แคร์เฮิร์บ จ ากัด  

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางจากสารสกัดข้าวก่ าดอยสะเก็ด” 
AGRITEC ร่วมกับผู้เช่ียวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องส าอางและสมุนไพร จากสมาคมการค้า



 
 

๓๙ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

• บริษัทละอองทองเฮิร์บ จ ากดั  

• บริษัทวริษา เฮริ์บ จ ากัด  

• ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิกส์ทีม เนเชอรัล  
โปรดักส์  

• ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอมเฮริ์บ 

เครื่องส าอางสมุนไพรล้านนา จัดท าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
จากสารสกัดข้าวก่ าดอยสะเก็ด ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ๑๑ เดือน ตั้งแต่
วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ – ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิ
ทางเครื่องส าอางของข้าวก่ าดอยสะเก็ด ได้แก่ ฤทธิ์ต้านริ้วรอย ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ฤทธิ์ท าให้ผิวขาว ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดสิว และฤทธิ์ยับยั้งการเกิด
รังแค พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในรูปแบบครีม เซรั่ม และ
แชมพู เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของข้าวก่ าดอยสะเก็ดซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งยังได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอีกด้วย จากการติดตามหลังจบโครงการ พบว่า 
มีผู้ประกอบการจ านวน ๗ ราย จาก ๑๕ ราย เริ่มท าผลิตภัณฑ์ที่ไดร้ับความรู้
จากการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ ๖ ใน ๗ รายวางจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการฯ แล้ว รวมยอดขายตั้งแต่เริ่มวางจ าหน่ายจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๖๘๖,๓๗๘ บาท (๑) บริษัทละอองทอง 
จ ากัด มียอดขายรวม ๓๐,๐๐๐ บาท (๒) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอมเฮิร์บ 
มียอดขายผลิตภัณฑ์รวม ๕๔,๐๐๐ บาท (๓) บริษัทพาร์แคร์เฮิร์บ จ ากัด  
มียอดขาย ๔๐,๐๐๐ บาท (๔) ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ซิกส์ทีม เนเชอรัล โปร
ดักส์ มียอดขายรวม ๕๐๒ ,๓๗๘ บาท (๕) บริษัทวริษา เฮิร์บ จ ากัด  
มียอดขายรวม ๓๕,๐๐๐ บาท และ (๖) บริษัทไทยแทมมารีน ฮันนี่ เฮิร์บ 
จ ากัด มียอดขายรวม ๒๕,๐๐๐ บาท 

เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเขียวใน จังหวัดอุทัยธาน ี “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวถั่วเขียว บ้าน
ดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี” AGRITEC ร่วมกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML1-5 
ให้กับเกษตรกรบ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี จ านวน 
๑๐ คน พื้นที่ปลูก ๑๐๐ ไร่ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์  ๒๐ ,๐๐๐ กิโลกรัม 
ราคารับซื้อ ๕๐ บาทต่อกิโลกรัม และมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวจ านวน 
๕,๒๘๖ กิโลกรัม แต่เกษตรกรพบปัญหาเรื่องการดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์หลัง
การเก็บเกี่ยว เนื่องจากขาดความรู้วิธีการลดความช้ืนของเมล็ดพันธุ์
มาตรฐานตามหลักวิชาการ และขาดความรู้เรื่องการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม โดยใช้กระสอบบรรจุเมล็ดพันธ์ุที่ไม่มีคุณภาพ ท าให้เมล็ดพันธ์ุ
ถั่วเขียวที่เก็บไว้มีการเปลี่ยนสี และถูกมอดท าลาย ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์
เสียหายเป็นจ านวนมาก ทาง AGRITEC จึงร่วมกับคณะเกษตรก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการเมล็ดพันธุ์ 
ถั่วเขียวหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การทดสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธ์ุถั่วเขียว การสุ่มตัวอย่างเมล็ด การตรวจสอบความบริสุทธิ์
ของเมล็ด การทดสอบความงอก และการใช้สารรมเมล็ดถั่วเขียวท าลาย  
แมลงศัตรูถั่วเขียว หลังการถ่ายทอด พบว่าเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการ



 
 

๔๐ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เก็บเกี่ยวผลผลิตจากการใช้เครื่องจักร มาเป็นการเก็บเกี่ยวด้วยมือแทน เพื่อ
คัดพันธ์ุปน และคัดแยกขนาดเมล็ดได้ง่าย อีกทั้งเกษตรกรได้น าองค์ความรู้ที่
ได้รับกลับไปบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์
รวม ๑๓๒,๐๐๐ กิโลกรัม ราคารับซื้อเพิ่มขึ้นเป็น ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม  
เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ ๗,๙๒๐,๐๐๐ บาท 

• บริษัทไทยเปเปอร์โมเดล จ ากัด  

• บริษัทวาย.พัฒนา จ ากัด 

“เทคโนโลยีกระดาษกันน้ า ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้า กลุ่ม
ของฝากของที่ ระลึก เชิ งส ร้างสรรค์  (Northern Gift & Lifestyle 
Industry Creation)”  AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็น 
ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า
จากกระดาษและการดาษสาภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของ
ฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ จากการลงพื้นที่มีผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า
จากกระดาษ จ านวน ๒ บริษัท ที่ประสบปัญหาเมื่อกระดาษโดนน้ าท า ให้
เปื่อยยุ่ย จึงต้องการน าเทคโนโลยีกระดาษและกระดาษสากันน้ ามาใช้
แก้ปัญหาดังกล่าวจากการติดตามหลังจบโครงการ บริษัทวาย.พัฒนา จ ากัด 
ผลิตที่รองรับประทานอาหารแบบกันน้ า จ าหน่ายในราคา ๒๕๐ บาท (ที่รอง
รับประทานอาหารเดิมที่ไม่กันน้ าขายในราคา ๒๐๐ บาท) โดยมีต้นทุน 
สารกันน้ าเพิ่มขึ้นมาเพียง ๒ บาท/แผ่น คิดเป็นก าไรที่เพิ่มขึ้น ๔๘ บาท/แผ่น 
มีออเดอร์เพิ่มจากตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนบริษัท 
ไทยเปเปอร์โมเดล จ ากัด ผลิตโมเดลกระดาษคราฟท์กันน้ า จ าหน่ายในราคา 
๑,๐๐๐ บาท/ช้ิน (จากราคาขายแบบเดิม ๗๐๐ บาท แบบไม่กันน้ า) โดยมี
ต้นทุนสารกันน้ าเพิ่มขึ้นมา ๒๐๐ บาท/ช้ิน คิดเป็นก าไรที่เพิ่มขึ้น ๑๐๐ บาท/
ช้ิน บริษัทฯ คาดว่าจะต่อยอดโดยการน ากระดาษคราฟท์กันน้ า ไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น โมเดลเฟอร์นิเจอร์ในสวนถาด เพื่อตกแต่งในส่วน
รองรับออเดอร์ลูกค้าต่อไป 

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปลงใหญบ่้านเสดจ็  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการยกระดับการผลิตสับปะรดปลอดภัย 
วิถีอินทรีย์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อระดับชุมชน” 
AGRITEC ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา กลุ่ม เกษตรกรแกนน า และ ศูนย์ เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
จัดอบรมเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับการผลิตสับปะรด
ปลอดภัยวิถีอินทรีย์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อระดับ
ชุมชน” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.เมือง จ.ล าปาง จ านวน ๔๐ คน โดยเน้น
หลักสูตรการผลิตสับปะรดปลอดภัยวิถีอินทรีย์  เทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการปลูก/ดูแลรักษาในระบบเกษตรปลอดภัย การ
ควบคุมการออกดอก และการจัดการผลผลิตคุณภาพตามเป้าหมายความ



 
 

๔๑ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

ต้องการของตลาดนอกฤดู  พร้ อมทั้ ง ให้ ค าแนะน า ในการจั ดการ
ห้องปฏิบัติการของชุมชน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ภายหลังการ
อบรมเกษตรกรฯ มีทักษะในการจัดการแปลงเพื่อการผลิตสับปะรดปลอดภัย
มากขึ้น มีขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีคุณภาพมากขึ้น การปนเปื้อน
ลดลง มีการจัดการห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
สามารถสร้างรายได้เพิ่ม ดังนี้ การจ าหน่ายสับปะรดปลอดภัย (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 การจ าหน่ายผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (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)  

ส ำนกัวจิยัและพฒันำขำ้ว กรมกำรขำ้ว “พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและ
พันธุ์หลัก” ปัจจุบันกรมการข้าวยังไม่มีระบบฐานข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวช้ันพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก รวมถึงจัดการการผลิตที่มีการวางแผน ติดตาม 
ดูแล ก ากับการปฏิบัติ ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน
ของกระบวนการผลิต ให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ เหมาะสมและรวดเร็ว 
ทันสถานการณ์  โดย NECTEC ร่วมกับกรมการข้าวได้ร่วมวิจัยระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์มาประยุกต์ใช้ในการติดตามกระบวนการ
ผลิตในแต่ละขั้นตอนของการผลิต ประโยชน์การน าระบบฐานข้อมูลมาใช้
เป็นดังนี้ (๑) กรมการข้าวมีระบบสารสนเทศเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นระบบ
เพื่อการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวช้ันพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก โดยมี
ฐานข้อมูลกลางที่มีการน าเข้าข้อมูลอย่างเป็นระบบ และระบบสารสนเทศ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารระดับสูงของกรมการข้าวเพื่อการประเมิน
สถานการณ์เมล็ดพันธุ์ข้าว ท าให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ระดับสูงของ
กรมการข้าว มีข้อมูลที่ได้วิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
วางทิศทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ (๒) เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับสูงของ
กรมการข้าวได้มีข้อมูลที่ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ท าให้สามารถ
บริหารจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์  การขยายเมล็ดพันธุ์  และการกระจาย 
เมล็ดพันธุ์ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (๓) เจ้าหน้าที่สามารถ
ให้ข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการทราบแหล่งผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุ
ที่ตนเองต้องการ น าไปใช้เพาะปลูกได้ (๔) ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
ที่พัฒนาขึ้นจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะของ
กรมการ ข้าวที่มีความครอบคลุมถึงตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของข้าวในระยะ
ต่อไป 
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ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ส านักวิจยัและพัฒนา
ข้าว กรมการข้าว 

“ระบบตรวจวัดและประมวลผลสัณฐานวิทยาต้นข้าวด้วยเทคโนโลยี 
สามมิติ” NECTEC ร่วมกับกรมการข้าว ได้พัฒนาระบบตรวจวัดและ
ประมวลผลสัณฐานวิทยาต้นข้าวด้วยเทคโนโลยีสามมิติ เพื่อติดตามการ
เจริญเติบโตของต้นข้าวส าหรับในการจ าแนกสายพันธ์ของต้นข้าว รวมถึงการ
ทนต่อโรคหรือแมลงที่เป็นศัตรูต่อข้าว หรือแม้แต่สามารถคัดสายพันธุ์ให้ตรง
กับความต้องการของตลาด การใช้เทคโนโลยีสามมิติจะช่วยท าให้ลดเวลา
ส าหรับขั้นตอนการคัดสายพันธุ์ของต้นข้าว เพราะแต่เดิมการคัดจ าเป็นต้อง
ใช้ผู้เช่ียวชาญที่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้นการคัคสายพันธุ์ได้เร็วจะสามารถน า
พันธุ์ข้าวไปเผยแพร่และสนับสนุนการเพาะปลูกได้ซึ่งจะมีผลต่อการส่งออก
ของข้าว ท าให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศ ช่วยลดระยะเวลาในการออกข้าวพันธุ์
ใหม่ได้รวดเร็วกว่าเดิม (โดยปกติระยะเวลาการออกพันธุ์ข้าวใหม่ใช้
ระยะเวลาขั้นต่ า ๑๐ ปี หากมีเครื่องมือนี้เข้ามาช่วยจะลดระยะเวลา 
การออกพันธุ์ข้าวลงต่ ากว่า ๑๐ ปี) มีการขยายผลไปสู่การศึกษาข้อมูล 
ฟีโนไทป์ จีโนไทป์ และสรีรวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาของรากสะสมอาหาร
ของมันส าปะหลัง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นย า 

สภากาชาดไทย “ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิส าหรับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการ
เพ่ือใช้งาน” NECTEC ร่วมกับสภากาชาดไทย คิดค้นระบบเฝ้าอุณหภูมิ
ส าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้งานกับตู้แช่แข็ง 
ห้องเย็น หรือห้องแช่แข็ง ส าหรับแช่ผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับ
ใช้งานในห้องปฎิบัติการ งานเวชภัณฑ์หรืองานโรงพยาบาล โดยมีระบบ 
ส่งสัญญาณเสียงเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติของอุณหภูมิ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที  มีการ
แจ้งเตือนแบบข้อความสั้น SMS ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน เพื่อช่วยติดตาม
อุณหภูมิของอุปกรณ์ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทดแทน
การน าเข้าจากต่างประเทศ ลดการสูญเสียด้านต่าง ๆ เช่น ยาส าหรับผู้ป่วย 
เลือดผู้ป่วย และสิ่งส่งตรวจทั้งหมดของผู้ป่วย รวมทั้งการเก็บยาส าหรับ
งานวิจัยในปริมาณที่มาก  

 โรงพยาบาลเลดิสิน 

 ทันตแพทย์ทั่วประเทศไทย ในงาน 
BIS2019 (Bangkok International 
Dental Implant Symposium 2019) 

“แคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกชนิดมีรูพรุนต่อเนื่องส าหรับใช้งานทาง 
ทันตกรรม” นักวิจัย A-MED ได้ท าการผลิตวัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ที่
ใช้ส าหรับทดแทนกระดูก คือ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Hydroxyapatite: HA) 
และ เบต้าไตรแคลเซียมฟอสเฟต (β–tricalcium phosphate: TCP) หรือ
เรียกในนาม “M-Bone” ให้กับทันตแพทย์ทั่วประเทศไทยได้ใช้งาน ในงาน 
Bangkok International Dental Implant Symposium 2019 (BIS2019) 
และศัลยแพทย์กระดูก จากรพ.เลิดสิน ๑ แห่ง โดยมีรายละเอียดการส่งมอบ
ดังนี้ (๑) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ M-Bone อัตราส่วน ๗๐ : ๓๐ ให้กับทันตแพทย์ 
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๑๐๐ คน จ านวนผลิตภัณฑ์ ๒๐๐ กล่อง (๒) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ M-Bone 
อัตราส่วน ๓๐ : ๗๐ ให้กับทันตแพทย์ ๑๑๒ คน จ านวนผลิตภัณฑ์ ๒๒๔ 
กล่อง (๓) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ M-Bone อัตราส่วน ๗๐:๓๐ ให้กับศัลยแพทย์
กระดูกจาก รพ.เลิดสิน ๑ คน จ านวนผลิตภัณฑ์ ๑๕๐ กรัม เทียบเท่ากับ
ขนาดบรรจุ ๐.๕ กรัม จ านวน ๓๐๐ กล่อง ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภาวะ
กระดูกยุบตัว หรือภาวะกระดูกสลายตัวด้วย M-Bone จะสามารถสร้าง
กระดูกบริเวณนั้นให้มีกลับคืนมามีเนื้อกระดูกดังเดิมได้ นับเป็นการส่งต่อ
เทคโนโลยีที่ศึกษาและคิดค้นภายในประเทศให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสเข้าถึงการ
รักษาด้วยกระดูกเทียม ซึ่งถือเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาที่มีมูลค่ามากกว่าการประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ 

โรงพยาบาลพะเยา “ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส าหรับนักเรียนที่บกร่องทางการเรียนรู้ (LD 
SW) (ประกอบด้วยโปรแกรมเลือกศัพท์ไทย โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย 
โปรแกรมตรวจค าผิดไทย โปรแกรมพิมพ์ไทย)”แต่เดิมโรงพยาบาลพะเยาใช้
วิธีดั้งเดิม เช่น บัตรค า บัตรภาพ ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษที่มีปัญหา
ด้านการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้เข้ารับบริการ 
ในด้านการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้เข้ารับบริการใน
หน่วยงานมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาล จึงได้เล็งเห็นประโยชน์ใน
การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการเด็กพิเศษ เพื่อการส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ผ่านการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากทางศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ในการน า 
LD SW เข้ามาเผยแพร่ให้กับเด็กที่มีความบกพร่องฯ เพื่อฝึกทักษะด้านการ
อ่านและการเขียน ซึ่งจะสามารถช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนได้สะดวกรวดเร็ว และนักเรียนสามารถใช้โปรแกรมที่ได้รับมา
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งที่บ้าน โรงเรียนและโรงพยาบาลเพื่อ 
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ ส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส าหรับเด็กป่วยและเด็กที่มีความ
บกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD SW) แบบ Single License จ านวน ๕๐ ชุด 
รวมผลกระทบทางเศรษฐกิจท้ังสิ้นคิดเป็นมูลค่า ๒,๘๙๗,๕๐๐ บาท 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูด าเหมยซานเกษตร
พอเพียง 

“เทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกหุงสุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน  
ไม่ต้องใช้ถุงสูญญากาศ จังหวัดเชียงราย” การวิจัยและพัฒนารูปแบบของ
ข้าวกล้องให้มีเนื้อสัมผัสน่ารับประทาน เพื่อให้ผู้คนหันมาบริโภคข้าวกล้อง
มากยิ่งข้ึน เนื่องจากข้าวกล้องที่มีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการสงูกวา่
ข้าวขัดขาวแต่มีผู้บริโภคข้าวกล้องเพียงประมาณร้อยละ ๓ เท่านั้น เพราะ
ข้าวกล้องมีเนื้อสัมผัสที่แข็ง สีสันไม่น่ารับประทาน หุงสุกยาก และมีอายุการ
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เก็บรักษาที่สั้น เพียง ๓-๖ เดือนเท่านั้น มักเกิดกลิ่นเหม็นหืน รสชาติที่
เปลี่ยนไป อีกทั้งมอดและแมลงที่เข้าท าลายอย่างรวดเร็ว ร้านค้าจึงไม่นิยม
น าข้าวกล้องมาวางจ าหน่าย AGRITEC จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติจัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกหุง
สุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน ไม่ต้องใช้ถุงสุญญากาศขึ้น หลังจากการอบรม
นี้วิสาหกิจฯ มีการผลิตและจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยจ าหน่ายได้เฉลี่ยเดือน
ละ ๓๐๐ กิโลกรัม ราคาขายถุงละ ๕๙ บาท ปัจจุบันกลุ่มมียอดขายเดือนละ
ประมาณ ๑๗,๗๐๐ บาทขึ้นไป หรือปีละ ๒๑๒,๔๐๐ บาท/ปีโดยประมาณ 

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง กรมการข้าว “ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการข้อมูลการผลิตข้าวครบวงจรของ
ภาคกลาง” สวทช./เนคเทค ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง กรมการข้าวใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการข้อมูลการผลิตข้าวครบวงจร
ของภาคกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาคกลางขาดทุนจาก
การผลิต เนื่องจากผลิตแบบไม่มีทิศทาง เกิดสินค้าล้นตลาด ราคาข้าวตกต่ า 
กรมการข้าวได้น าระบบดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ดังนี้ (๑) ศูนย์วิจัยข้าวคลอง
หลวง กรมการข้าวมีระบบสารสนเทศส าหรับจัดการข้อมูลการผลิตข้าวแบบ
ครบวงจรของเกษตรกรใน ๒๒ จังหวัดในภาคกลาง โดยมีฐานข้อมูลกลางที่มี
การน าเข้าข้อมูลเชิงส ารวจอย่างเป็นระบบ ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ
เจ้าหน้าที่ในการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๒) เจ้าหน้าที่
ของกรมการข้าวและเกษตรกรใน ๒๒ จังหวัดในภาคกลางได้มีข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจด้านการผลิตข้าว  ที่อิงกับข้อมูลเชิงส ารวจจาก
เกษตรกรในพื้นที่ ที่ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  ท าให้สามารถ
ปรับปรุงการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (๓) เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ รวม ๕,๐๙๕ ราย และได้ท าการต่อยอดโดย
น าระบบสารสนเทศส าหรับจัดการฐานข้อมูลการผลิตข้าวครบวงจรที่ได้รับ
มอบไปพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของจังหวัดนนทบุรีในการ
จัดท าแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรประจ าปี ภายใต้แผนการผลติ
และการตลาดข้าวครบวงจรระดับประเทศ เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก
การใช้ระบบสารสนเทศ ในจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๔,๒๘๘ ราย จากการน า
ระบบนี้ลงไปให้เกษตรกรใช้และประเมิน พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจท่ีมี
เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ ร้อยละ ๙๕ และสามารถใช้ได้เองร้อยละ ๑๐ 
ต้องให้เจ้าหน้าที่ ช่วยในการด าเนินการ ร้อยละ ๙๐ ดังนั้นในอนาคต 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือให้เข้าถึงเกษตรกรและสามารถใช้ได้ด้วย
ตัวเอง ก็จะท าให้แก้ปัญหาในการผลิตข้าว และชาวนาลดความเสี่ยงจากการ
ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

 บริษัทชิว จ ากัด  

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

 มหาวิทยาลยัมหิดล 

 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ  

 โรงเรียนจารุศรบ ารุง  

 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด จ.เพชรบรุ ี 

 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  

 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  

 โรงเรียนวดับ่อบุญ (จารุราษฎร์บ ารุง)  
จ.เพชรบุรี  

 โรงเรียนวดัโพธ์ิลอย (เรือนวงษ์ผดงุ)  
จ.เพชรบุรี  

 โรงเรียนสวนมสิกวัน  

 โรงเรียนสุโขทัย  

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา 
จ ากัด  

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวดักุ่มสามัคคี 
จ ากัด  

 ส านักงาน คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

 ส านักงาน หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  

 องค์การเภสัชกรรม 

หน้ากากอนามัย nMASK version 2.0 หรือ Safie Plus+” สถานการณ์
ปัจจุบันของประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจาก ปัญหาฝุ่นละอองที่มี
ขนาดเล็กในระดับ ๒.๕ ไมครอนซึ่งสร้างปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน
โดยรวมเพิ่มขึ้น ประกอบกับวิกฤติการณ์โรคระบาดจากเช้ือไวรัสโควิด ๑๙ ที่
มีความรุงแรงและส่งผลกระทบไปทั่วโลก นักวิจัยจาก A-MED ได้น า 
ไฮดรอกซีอะพาไทต์กับไททาเนียมไดออกไซด์ มารวมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุง
เป็นวัสดุผสม (Composite materials) ที่มีคุณสมบัติในการก าจัดสารพิษ 
เช่นคาร์บอนมอนนอกไซค์ ไฮโดรคาร์บอนและจุลินทรีย์ เพื่อใช้เป็นสารช่วย
กรองส าหรับผลิตเป็นหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการกรองที่ดียิ่งข้ึน 
สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก และ/หรือจุลินทรีย์ (ไวรัส แบคทีเรีย) ที่มี
ขนาดต่ ากว่า ๑ ไมครอน (µm) โดยมีประสิทธิภาพในการกรองอย่างน้อย 
๙๕% เทียบเท่ากับหน้ากากอนามัย N95 และสามารถกรองสารพิษหรือ
มลพิษทางอากาศ จึงได้มีการทดลองผลิตในระดับอุตสาหกรรม  โดยมี
วัตถุประสงค์ในเบื้องต้นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานที่
อยู่ในพื้นที่ซึ่งที่อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นกลุ่มน า
ร่องส าหรับการทดสอบตลาด ให้มีโอกาสได้น าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์และ
สะท้อนความพึงพอใจหลังการใช้ ผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (QR 
code) โดยมีหน่วยงานที่ได้รับแจกจ่าย จ านวนทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยงาน และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยได้ท าการประเมินความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมาย
ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยหน้ากากขนาดส าหรับผู้ใหญ่จ านวน ๙,๕๑๐ ช้ิน  และ
ขนาดส าหรับเด็กจ านวน ๙ ,๕๐๕ ช้ิน รวมทั้งสิ้น ๑๙ ,๐๑๕ ช้ิน ท า
แบบสอบถามจ านวน ๒๖๔ คน โดยรวมส่วนมากมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
หน้ากากอนามัย Sefie Plus+ ที่ได้รับแจก หากมีจ าหน่ายทั่วไปก็ยินดีที่จะ
ซื้อ ราคาที่เห็นว่าเหมาะสมควรอยู่ระหว่าง ๒๐-๒๕ บาท/ช้ิน 

สถาบัน วิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) 

“ชุดอุปกรณ์ high temperature in situ XAS cell ส าหรับการวิเคราะห์
ตั วอย่ า ง ด้วย เทคนิ คการ ดูดกลื น รั งสี เ อ๊ ก ซ์  ( X-ray Absorption 
Spectroscopy, XAS) จากแสงซินโครตรอน” ข้อจ ากัดในเรื่องของการใช้
งานอุปกรณ์ high temperature in situ XAS cell นั้นไม่มีศักยภาพในการ
ใ ช้งานได้หลายฟังก์ ช่ัน  เ ช่น ถ้ า ใ ช้งานที่ อุณหภูมิสู ง ไม่ เกิน  ๖๐๐  
องศาเซลเซียส จะต้องท าภายใต้บรรยากาศของอากาศหรือก๊าซเฉื่อยเท่านั้น 
หรือถ้าเป็นบรรยากาศของก๊าซไฮโดรเจนจะต้องใช้งานที่อุณหภูมิไม่เกิน 
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๕๐๐ องศาเซลเซียส หรือน้อยกว่า นอกจากนี้การควบคุมอุณหภูมิให้คงที่  
ณ สภาวะการทดลองก็ท าได้ยาก ไม่มีความแม่นย า และขั้นตอนการประกอบ
ตัวอย่างเข้ากับชุด in situ XAS cell ก็กระท าได้ไม่สะดวกเพราะมีความ
ซับซ้อน และสิ้นเปลืองเวลาในการถอดและประกอบตัวอย่างไม่น้อยกว่า  
๑ ช่ัวโมงต่อตัวอย่าง ส่งผลให้การทดลองไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นักวิจัย NANOTEC ได้ท าการวิจัย
ออกแบบชุดอุปกรณ์ high temperature in situ XAS cell ที่ข้ามข้อจ ากัด
ดังกล่าว โดยอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ถึง ๘๐๐ องศาเซลเซียส ภายใต้
บรรยากาศของแก๊สชนิดต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน หรือ
ก๊าซอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ การประกอบตัวอย่างเข้ากับชุด high 
temperature in situ XAS cell สามารถท าเสร็จได้ภายในระยะเวลา  
๓ นาที มีการใช้งานที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว การควบคุมอุณหภูมิสามารถ
ก าหนดได้ตามความต้องการ ความคลาดเคลื่อนของอุณภูมิ ขณะท าการ
ทดลอง มีค่าน้อยกว่า ๑ องศาเซลเซียส ท าให้การทดลองเสร็จตามเวลาที่
ก าหนดของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และข้อมูลที่ได้จากการวัดมี
คุณภาพดี เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ สามารถใช้เพื่อตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ นอกจากนี้อุปกรณ์ส าหรับผลิตชุด
ต้นแบบ high temperature in situ XAS cell ก็จ าหน่ายในประเทศไทย 
ท าให้มีราคาถูก สะดวกต่อการจัดสร้างใหม่ สร้างมูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคม ๙๙๐,๐๐๐ บาท 

ประชาชนท่ัวไป “หน้ากากอนามัย n-Breeze M01” NANOTEC ได้พัฒนา n-Breeze M01 
หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM ๒.๕ n-Breeze M01 โดยพัฒนาขึ้นจาก 
“แผ่นกรองจากเส้นใย” ที่มีเส้นใยสานกัน มีลักษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็ก
จ านวนมาก มีคุณสมบัติสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศ ขนาด
ระดับไมครอน ที่ผ่านการทดสอบโดยอ้างอิงมาตรฐาน EN 149 FFP1 เป็น
มาตรฐานจากประเทศในยุโรป โดยผลการทดสอบพบว่ามีประสิทธิภาพใน
การกรองอยู่ที่ ๘๐% จากการทดสอบในอนุภาค ๐.๕ ไมโครเมตร ในช่วง 
ธ.ค. ๒๕๖๒ ถึง มี.ค. ๒๕๖๓ เป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาฝุ่น PM 
๒.๕ เกินค่ามาตรฐาน และต่อมามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ เพื่อช่วย
ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน 
ศน. จึงได้น าหน้ากากอนามัย n-Breeze ออกสู่สาธารณะ ท าให้เกิดมูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ๓๕.๒ ลา้นบาท ผลประเมินความพึงพอใจ 
ส่วนใหญ่สวมใส่หน้ากากในระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ห้องท างาน ห้องปรับ
อากาศ เป็นเวลา ๘ ช่ัวโมง หรือมากกว่า ๘ ช่ัวโมง โดยภาพรวมความพึง
พอใจรู้สึกสบายเมื่อ สวมหน้ากาก ๓ ล าดับ มากที่สุด คือ ระดับ ๑๐ เท่ากับ 
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๒๙.๕๔% ระดับ ๙ เท่ากับ ๓๐.๙๙% และ ระดับ ๘ เท่ากับ ๒๓.๙๗% 
ตามล าดับ 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “Traffy Fondue แอปพลิ เคชันแจ้งเหตุความเสี่ยง :  โควิด ๑๙” 
NECTEC ได้พัฒนาระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์) แอปพลิเคช่ัน
แจ้งและติดตามปัญหาเมือง เป็นแอปพลิเคชันที่จัดท าขึ้นส าหรับสื่อสารเรื่อง
ปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชน
สามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด ปัญหาทางเท้า และ
ติดตามสถานะการด าเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดย
หน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการด าเนินการ 
เช่น ภาพถ่าย ต าแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไข
ปัญหาแก่ประชาชนได้ ซึ่งจากการเกิดภาวะโรคโควิด ๑๙ ระบาดในเกือบทุก
พื้นที่ ทีมวิจัยเนคเทค สวทช. จึงประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน Traffy fondue 
ในแพลตฟอร์มไลน์แชทบอท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อรายงานข้อมูล
บุคคลเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดไวรัวโควิด ๑๙ และพื้นที่กรุงเทพฯ 
เดินทางกลับภูมิล าเนาให้แก่กระทรวงมหาดไทยทราบ การน าไปใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ (๑) น าไปใช้งาน ๔๙ จังหวัด ๒๓๘ อ าเภอ (๒) Facebook: ประชาชน
รับทราบเข้าถึง ๒๕๐,๐๐๐ คน ยอดกด Like ๑๐,๕๐๐ คน และยอดกดแชร์
๒ ,๐๐๐ คน (๓) เปิด API ให้ข้อมูลโควิด ๑๙ ของไทย ๔๖ ชุดข้อมูล  
กับนักเรียน นักศึกษา https://its.nectec.or.th/covid19api/  

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

 อ าเภอจตรุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 อ าเภอปทุมรตัต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบรุีรัมย ์

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิรินและหอมมะลิ 
๑๐๕ ในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้” ในอดีตทุ่งกุลาร้องไห้ในหน้าแล้ง จะแห้งแล้ง
มากเพราะเป็นดินปนทราย หน้าฝนน้ าจะท่วมทุ่งทุกปี ใต้ผืนดินลงไปเป็นดิน
เค็ม น้ าท่ีสูบขึ้นมาก็เป็นน้ าเค็ม ไม่สามารถปลูกพืชผลอะไรได้ และเกษตรกร
มีอาชีพท านาปีเป็นหลัก ซึ่งท าได้เพียงครั้งเดียวต่อปี และ ผลผลิตต่อไรได้
น้อย AGRITEC ได้ด าเนินโครงการการพัฒนาส่งเสรมิศักยภาพเกษตรกรพืน้ที่
ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมาย  
เพื่อยกระดับความสามารถของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ๑๐๕  
ให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองในเครือข่าย เกิดการขยายผลพันธุ์ข้าว
ธัญสิรินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ส าหรับบริโภค และเกิดเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น มีเกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์จ านวน ๑๕๐ คน ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรน าร่องเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 
หลังจากถ่ายทอดเทคโนโลยีและตดิตามผลพบว่า เกษตรกรรุ่นแรกท่ีปลูกขา้ว
ธัญสิรินเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ จ านวน ๑๙ คน ในพื้นที่ ๒๕ ไร่ สามารถผลติ
เมล็ดพันธุ์ได้ ๑๒,๙๕๑ กิโลกรัมต่อไร่ (ผลผลิตเฉลี่ย ๕๑๘ กิโลกรัมต่อไร่) 
ราคาขายเมล็ดพันธุ์ราคา ๒๕ บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า  ๓๒๓,๗๗๕ 

https://its.nectec.or.th/covid19api/


 
 

๔๘ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

บาท ทดแทนการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข. ๖ (กรมการข้าว) ล าต้นสูงล้มง่าย  
ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจกับการ
ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน เพราะต้นข้าวแข็งแรง ไม่ล้มง่าย เมล็ดอวบอิ่ม
สมบูรณ์ ต้นข้าวมีความสม่ าเสมอกัน เกษตกรผลิตเมล็ดพันธุ์หอมมะลิ ๑๐๕ 
จ านวน ๙๑ คน จ านวน ๕๑๕ ไร่ ได้ผลผลิตจ านวน ๑๗๑,๔๑๐ กิโลกรัม 
(ผลผลิตเฉลี่ย ๓๓๒.๘๓ กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นมูลค่า ๔,๒๘๕,๒๕๐ บาท) ท า
ให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธ์ุข้าวฯ (อินทรีย์) คุณภาพดีใช้ในพื้นที่ ทดแทนการซื้อ
จากนอกชุมชน และช่วยเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ ๑๐ จากผลผลิตเดิมของ
เกษตรกร  อีกทั้ง เกษตรกรหันมาท านาโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ (๕๔๐ 
ไร่) ช่วยลดต้นทุนการท านาจากการลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธ์ุคิดเป็น ๔๐๐ 
บาทต่อไร่ คิดเป็นมูลค่า ๒๑๖,๐๐๐ บาท 

ผู้สูงอายกุลุ่มปิ๊กมาดี บ้านทุ่งหก ต าบล 
วอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมคุณภาพสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี 
ให้กับกลุ่มปิ๊กมาดี บ้านทุ่งหก ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง” AGRITEC 
ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ลงพื้นที่เพื่อยกระดับ
การผลิตสิ่งทอ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับสิ่งทอ ได้แก่ การสร้าง 
อัตลักษณ์ การสร้างแบรนด์สินค้า การสร้างแบบเสื้อที่มีขนาดได้มาตรฐาน  
การใช้คุณสมบัติพิเศษจากนาโนเทคโนโลยีมาเคลือบผ้าฝ้าย และการสร้าง
ตลาดออนไลน์ให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีสมาชิกเข้าร่วม
รับการถ่ายทอดฯ จ านวน ๗๐ คน หลังจากถ่ายทอดฯ และติดตามผลพบว่า 
ทางกลุ่มได้พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการผลิตผ้าห่มนวม
แล้ว ยังมีเสื้อ กระเป๋า ดี และมีสินค้าที่มีการเพิ่มมูลค่าด้วยคุณสมบัติพิเศษ
จากนาโนเทคโนโลยีมาเคลือบผ้า ที่ช่วยให้ผ้ามีความนุ่มลื่น ป้องกันสีซีดจาง 
สะท้อนน้ า ยับยั้งแบคทีเรีย และมีกลิ่นหอมติดทนนาน และสามารถสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น ได้แก่  
- เสื้อลายปิ๊กมาดี จากเดิมผลิตได้ ๓๒ ตัวต่อปี ราคา ๓๕๐ บาทต่อ รายได้ 
๑๑,๒๐๐ บาท หลังการอบรม ผลิตได้ ๖๐ ตัว ราคา ๗๙๐ บาท รายได้ 
๔๗,๔๐๐ บาท (รายได้เพิ่มขึ้น ๒๖,๔๐๐ บาท) 
- กระเป๋าลายปิ๊กมาดี จากเดิมผลิตได้ ๖๐ ตัวต่อป ีราคา ๕๐ บาทต่อ รายได ้
๓,๐๐๐ บาท หลังการอบรม ผลิตได้ ๑๐๐ ตัว ราคา ๑๙๐ บาท รายได้ 
๑๙,๐๐๐ บาท (รายได้เพิ่มขึ้น ๑๖,๐๐๐ บาท) 
- หน้าการผ้านาโนสะท้อนน้ า (ผลิตในช่วงสถานการณ์โควิค-๑๙) ผลิต ๑๐๐ 
ตัว ราคา ๑๙๐ บาท รายได้ ๑๙,๐๐๐ บาท (รายได้เพิ่มขึ้น ๑๖,๐๐๐ บาท) 
รวมมีรายได้เพิ่ม ๔๕,๔๐๐ บาท 
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

 ศิลปินสีน้ าพฤกษศาสตร์ อ.พันธุ์ศักดิ์ จัก
กะพาก  

 สถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส (Thai PBS)  
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิว
เซียมสยาม) 

“คลั งท รัพยาก รกา รศึ กษ าแบบ เปิ ด  OER (Open Educational 
Resource)” STKS ได้พัฒนาคลังสื่อดิจิทัลแบบเปิดภายใต้โครงการระบบ
สื่อสาระออนไลน์ฯ ในระบบเปิด นับเป็นระบบ Open Source Software ที่
พร้อมให้หน่วยงานที่สนใจดาวน์โหลดไปติดตั้งใช้งานและปรับระบบตาม
เห็นสมควร เพื่อช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดเก็บสื่อดิจิทัลส าคัญของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ สืบค้นและเข้าถึงได้ง่าย ช่วยลดความ
ยุ่งยากในเรื่องของการจัดซื้อจัดหาคลังสื่อดิจิทัล รวมทั้งเรื่องงบประมาณ 
และฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ ท าให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณไม่น้อย
กว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วยงานSTKS สนับสนุนให้เครือข่ายความร่วมมือ 
๓ หน่วยงาน ซึ่งมีมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจถึง ๓ x ๓๐๐,๐๐๐ = 
๙๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากท่ีหน่วยงานน าระบบไปใช้ ท าให้เกิดผลกระทบเชิง
คุณค่าดังนี้ (๑) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) มีสื่อ
เข้าระบบ ๘๙๘ ช้ิน การดู ๙๕,๐๒๕ ครั้ง การดาวน์โหลด ๔๐๘,๒๑๘ ครั้ง 
(๒) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) มีสื่อเข้าระบบ ๖๔๘ ช้ิน การดู 
๑๖,๓๘๒ ครั้ง การดาวน์โหลด ๑๓,๑๓๑ ครั้ง (๓) ศิลปินสีน้ าพฤกษศาสตร์ 
อ.พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก มีสื่อเป็นงานศิลปะอันมีคุณค่าเข้าระบบ ๓๐๔ ช้ิน 
การดู ๕๒,๖๑๔ ครั้ง การดาวน์โหลด ๖๘,๕๐๔ ครั้ง 

 The Team 1990 (กลุ่มผลิตสื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย)  

 พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ จ.แพร่  
 ส านักงาน ศาลปกครอง 

“คลังบทเรียนแบบเปิด (Massive Open Online Course) (MOOC)” 
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขยายการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในแนวทาง 
Massive Open Online Courses (MOOC) เพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็ก
และเยาวชนไทยทั่วประเทศที่อยู่ในชนบทห่างไกล ที่มักประสบปัญหาขาด
แคลนครูผู้สอน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ อาทิ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง เด็กป่วยใน
โรงพยาบาล ผู้ยากไร้ ฯลฯ โดยมีเนื้อหาความรู้ครบทุกสาระวิชา ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการเผยแพร่เนื้อหาวิชาของแต่ละภาคส่วน ท้ัง
เนื้อหาวิชาการและการศึกษาตามอัธยาศัย เหมาะส าหรับผู้สนใจทั่วไปที่จะ
เข้ามาศึกษาสิ่งที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย (๑) คลังบทเรียนที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ที่พร้อมใช้โดยนักเรียนระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และสายอาชีพ (๒) คลังเก็บบทเรียนเพื่อการด าเนินชีวิต ได้แก่ 
เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพ เทคนิคการท าอาหาร มารยาทที่ควรรู้ก่อน
เดินทางไปต่างประเทศ ความรู้ส าหรับผู้สูงวัยในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่
เปลี่ยนแปลง หน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดจะประหยัดงบประมาณการ
พัฒนาระบบ e-learning แบบ MOOC ไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อ
หน่วยงาน รวมเป็นมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจถึง ๓ x ๓๐๐,๐๐๐ = 
๙๐๐,๐๐๐ บาท เกิดผลกระทบเชิงคุณค่าดังนี้ (๑) The Team 1990 (กลุ่ม
ผลิตสื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย) มีบทเรียนออนไลน์ ๒๕ บทเรียน  
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

(๒) พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ จ.แพร่ มีบทเรียนออนไลน์ ๖ บทเรียน (๓) ส านักงาน 
ศาลปกครอง มีบทเรียนออนไลน์ ๑ บทเรียน 

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสรมิการพฒันาเมือง
อัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

“ระบบวิกิ (Wiki) เพ่ือการสร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้” ศูนย์ปฏิบัติการ
และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกิจกรรมของศูนย์ฯ รวมถึงมีการบันทึกและ
รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลของทีมงานแต่ละคน จึงท าให้เกิดปัญหาในการท างานเป็นทีม ใน
การบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ดังกล่าวร่วมกัน กอปรกับทางศูนย์ฯ 
ยังขาดแคลนทรัพยากร (Resource) คนและเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ
เพื่อการสร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้ออนไลน์  ทาง STKS ได้ถ่ายทอด
ความรู้และสนับสนุนด้านโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างสรรค์และ
แบ่งปันความรู้ออนไลน์  ช่ือ Dokuwiki และได้ท าการติดตั้งระบบวิก ิ
แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ มีช่องทางการเข้าถึงดังนี้  
URL http://164.115.41.171/web/opscd/doku.php?id=start 

เกษตรกร กลุ่มผลติล าไยแบบปลอดภัยแปลง
ใหญ่ ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ่

“เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักระยะสั้นด้วยการใช้จุลินทรีย์เร่งการย่อย
สลาย ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่” ปัญหาดินเสื่อมโทรม การ
สูญเสียหน้าดิน และการปนเปื้อนสารเคมี ยังคงเป็นปัญหาของเกษตรกรที่ท า
ระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยี
การผลิตมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
หมัก ที่ช่วยให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินกลับคืนมาได้ แต่การผลิตปุ๋ยหมักมี
ความยุ่งยาก ขาดแรงงานในการผลิต ส่งผลให้การผลิตยังไม่แพร่หลาย 
AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมัก
ระยะสั้นด้วยการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม Trichoderma sp.ร่วมกับ Bacillus sp. 
ในการเร่งการย่อยสลายเศษวัสดุหลือทิ้งทางการเกษตร สามารถท าได้ง่ายมี
ขั้นตอนการท าไม่ยุ่งยาก ตอบสนองต่อปริมาณการผลิตปุ๋ยหมัก และลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ ให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผลิตล าไย จ านวน ๑๔๐ คน โดยใช้
กิ่งไม้ ใบไม้ล าไย และ ฟางข้าว เป็นวัสถุดิบ ส าหรับการผลิตปุ๋ยหมัก ทดแทน
การเผาเศษวัสดุหลือทิ้งทางการเกษตรได้ ท าให้ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 
๓๐-๕๐% หลังการถ่ายทอดฯ ในปี ๒๕๖๒ กลุ่มเกษตกรได้ผลิตและใช้ปุ๋ย
หมักระยะสั้นด้วยการใช้จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย ผลิตปุ๋ยหมักระยะสั้น ได้
ทั้งหมด ๕ รอบ/ปี (ได้ ๑๒,๐๐๐ กก./รอบ) ท าให้มีรายได้จากการจ าหน่าย
ปุ๋ยหมัก กก.ละ ๕ บาท = ๑๒,๐๐๐ กก. × ๕ บาท = ๖๐,๐๐๐ บาท/รอบ 
เสียค่ามูลสัตว์ (แห้ง) ใช้ในการหมักจ านวน ๒๐๐ กระสอบ ๆ ละ ๓๕ บาท = 
๗,๐๐๐ บาท/รอบ ดังนั้น กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการขายปุ๋ยหมักให้กับ

http://164.115.41.171/web/opscd/doku.php?id=start
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สมาชิกและหมู่บ้านใกล้เคียง = (๖๐,๐๐๐ – ๗,๐๐๐) x ๕ = ๒๖๕,๐๐๐ 
บาท/ปี และต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตล าไย ๑,๑๖๕ ไร่ เกษตรแปลง
ใหญ่เกษตรกรประหยัดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ จากเดิมใช้ปุ๋ยเคมี ๑๕ กระสอบ/
ไร่ จะเหลือใช้ปุ๋ยเคมีเพียง ๗ กระสอบ/ไร่ และท าให้การใช้สารเคมีทาง
การเกษตรมีปริมาณลดลงได้ ๕๐% เกษตรกรประหยัดต้นทุนการซื้อปุ๋ยจาก
เดิม ๑๓,๔๕๐ บาท/ไร่ ลดลงเป็น ๗,๓๓๐ บาท/ไร่ คิดเป็น ๔๕% 

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
(มหาวิทยาลัยชีวิต)  

 ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

“ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิด myLib” ห้องสมุดเป็นเสมือนหน่วยงาน
บริการวิชาการที่โรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ให้ความส าคัญ
หน่วยหนึ่ง โดยจะท าหน้าที่จัดหาและบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามภารกิจ อย่างไรก็ตามระบบห้องสมุด
อัตโนมัติเป็นระบบงานที่ต้องใช้งบประมาณสูงในการจัดหา และดูแล STKS 
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาโปรแกรมระบบเปิด (Open 
Source Software) ที่เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติและน ามาปรับปรุงให้
สามารถใช้งานได้ดีโดยเฉพาะด้านภาษาไทย และเผยแพร่ส่งต่อให้ชุมชน
เรียกว่าระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิด myLib โดยมีวัตถุประสงค์  
(๑) หน่วยงานร่วมสามารถใช้งานระบบได้สะดวกและเป็นอิสระ สามารถตั้ง
ค่าระบบได้ด้วยตัวเอง (๒) การน าเข้าสื่อท าได้โดยง่ายและแยกต่างหากจาก
ระบบหลัก ท าให้เรียกดูสถิติได้ง่ายกว่า (๓) สื่อที่น าเข้าจะถูกดึงไปแสดงผล
ในระบบหลักด้วย ท าให้มีการสนับสนุนให้ระบบหลักมีสื่อให้ใช้มากขึ้น  
(๔) ประหยัดงบประมาณในการจัดท าระบบเก็บสื่อ ส าหรับหน่วยงานร่วม 
ต่าง ๆ ลดงบประมาณจัดซื้อจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ต้องลงทุนไม่ต่ า
กว่ าที่ ละ  ๒๐๐ ,๐๐๐ บาท ซึ่ งมีมู ลค่ าผลกระทบทางเศรษฐกิจถึง  
๓ x ๒๐๐,๐๐๐ =  ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

พื้นทีต่ลาดขี้เหล็ก ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอย
สะเกด็ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี ้
 ประชาชนท่ัวไป 
 เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลแมโ่ป่ง 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่
โป่ง  

 กลุ่มครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาด
ขี้เหล็ก 

“การใช้สารสกัดซาโปนินจากหมี่เหม็น (Litsea glutinosa) เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงลายบ้าน” เพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีในการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายบ้าน ปัญหาน้ ามีกลิ่นเหม็นของสารเคมี ปัญหาผลข้างเคียง
ทางสุขภาพภายหลังการใช้สารเคมี และปัญหาการดื้อยาของแมลงพาหะ อัน
เกิดจากใช้สารเคมีชนิดเดิมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ท าให้การใช้
ผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลงจากธรรมชาติเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดการใช้
สารเคมี  AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการใช้สารสกัดซาโปนินจากใบหมี่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ า
ยุงลายบ้านให้กลุ่มผู้เข้าอบรมทั้งหมดจ านวน ๔๕ คน หลังจากการถ่ายทอดฯ 
พบว่า กลุ่มผู้เข้าอบรมได้น าความรู้และการท าผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย
บ้านไปใช้ในชุมชน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นและซื้อสารเคมีก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย ได้กว่า ๗๒,๐๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นและซื้อสารเคมี
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ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ได้แก่ ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย ปกติต่อปีจะใช้ ๑๐ ถัง ๆ 
ละ ๔,๒๐๐ บาท ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงทั้งเบนซินและดีเซลใส่เครื่องฉีดพ่น ค่า
อุปกรณ์จ าเป็นในการสาร์ทเครื่องฉีดพ่น เช่น ถ่านไฟและหัวเทียน เป็นต้น) 

 กลุ่มตดัเย็บเสื้อผา้แฟช่ันมุสลิม ต าบล
หินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 สมาชิกกลุ่มผ้าทอบ้านปึก-อ่างศิลา 
ต าบลบ้านปึก อ าเภอเมืองชลบรุี จังหวัด
ชลบุร ี

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการก าจัดสิ่งสกปรกและการเตรียมเส้นใยฝ้าย
ก่อนการย้อมสี และ การย้อมสีธรรมชาติ” ปัญหาเรื่องสีที่ใช้ย้อมและ
คุณภาพของเส้นใยในสิ่งทอพ้ืนบ้าน ท าให้ความนิยมในสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ
พื้นบ้านลดลง เนื่องจากกลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิตส่งทอพื้นบ้าน ไม่มีความรู้เรื่อง
สีที่ ใช้ในการย้อม และได้รับค าแนะน าที่ไม่เหมาะสมจากผู้ขายสีย้อม 
AGRITEC ร่วมกับนักวิจัย MTEC และนักวิจัย BIOTEC ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และ การใช้เอนไซม์ ENZease ในกระบวนการ
เตรียมผ้าหรือเส้นด้ายฝ้ายก่อนย้อมสี ให้แก่เกษตรกรจ านวน ๖๐ คน หลัง
การถ่ายทอดฯ พบว่า หลังจากน าเอนไซม์ ENZease ไปใช้ ท าให้ต้นทุน
ลดลงมากกว่าการใช้สารเคมี ๓% และความสามารถในการติดสีย้อมมากกวา่
การใช้สารเคมี ๒๕% กลุ่มผ้าทอบ้านปึก-อ่างศิลาน าเทคนิคการสกัด 
สีธรรมชาติจากใบมะม่วงที่ให้สีเหลือง และเปลือกประดู่ให้สีน้ าตาล (ต้นไม้
ประจ าจังหวัด) น ามาย้อมผ้าฝ้ายทดแทนการใช้สีเคมี สมาชิกผลิตผ้าทอ ๔๐ 
เมตร ราคาเมตรละ ๗๐๐ บาท (ต.ค. ๒๕๖๒) เกิดรายได้เพิ่ม ๒๘,๐๐๐ บาท 
ซึ่งก่อนนี้สมาชิกไม่เคยผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ และราคาผ้าทอสี
ธรรมชาติสูงกว่าผ้าทอสีเคมี ๒๐๐% และกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าแฟช่ันมุสลิมได้
น าเทคนิคการสกัดสีธรรมชาติจาก เปลือกมังคุดที่ให้สีแดงน้ าตาลอ่อน เงาะ
ให้ดีแดงเข้ม และทุเรียนให้สีเขียวขี้ม้า ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผ้ามัดย้อม
ทดแทนการใช้สีเคมี โดยน าผ้ามาแปรรูปเป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูปมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
ตัวละ ๑๔๐ บาท ราคาขายตัวละ ๕๙๐ บาท (เดิมต้นทุน ๑๒๐ บาท ขาย 
๓๕๐ บาท) ก่อนการอบรม กลุ่มฯ ผลิตผ้าได้ ๑๒๐ หลาต่อเดือน หรือ ตัด
เสื้อได้ ๖๐ ตัว/เดือน หลังการอบรมผลิตผ้าได้ ๑,๒๐๐ หลา/เดือน หรือตัด
เสื้อได้ ๖๐๐ ตัว/เดือน กลุ่มมีรายได้ประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ บาท/เดือน หรือ 
๑,๐๖๒,๐๐๐ บาท (ธ.ค. ๒๕๖๒ - ก.พ. ๒๕๖๓) และ การใช้สีย้อมผ้า
ธรรมชาติส่งผลดีต่อสุขภาพ ไม่แสบตาและคันมือเหมือนการย้อมสีเคมี และ
น้ าท่ีใช้ย้อมผ้าจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถปล่อยลงสวนต้นไม้ไม่ตาย 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลติภัณฑ์
หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน ต าบลผาบอ่ง อ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน (แยม 
และ หม่อนจี๊ด)” หมู่บ้านห้วยเดื่อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกที่มีการส่งเสริมการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน 
จัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน” ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพระราชด าริ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต 
มาให้ค าปรึกษา ผลิตภัณฑ์แรก คือ ไวน์ผลหม่อน และต่อมาพัฒนาเป็น 
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เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้แก่ น้ ามัลเบอร์รี่พร้อมดื่ม และเครื่องดื่มมัลเบอร์รี่
สกัดเข้มข้น ๑๐๐% รวมถึงมีแผนในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖๑ AGRITEC ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผลหม่อนใหม่ ๒ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แยมหม่อน และ หม่อนจี๊ด 
ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งปรับปรุง
กระบวนการผลิต เพื่อเตรียมการยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป ๕ ดาว เป็น
การสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลติภณัฑ์
หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน มีรายรับจากการขายผลิตภัณฑ์แยมหม่อนยอดขาย
ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖๐ – มิ.ย. ๒๕๖๑ (รวม ๙ เดือน) = ๑,๘๐๐ กระปุก 
ราคาขายกระปุกละ ๑๒๐ บาท = ๑,๘๐๐ × ๑๒๐ = ๒๑๖,๐๐๐ บาท และ
มีรายรับจากการขายผลิตภัณฑ์หม่อนจี๊ดยอดขายตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖๐ – 
มิ.ย. ๒๕๖๑ (รวม ๙ เดือน) = ๙,๐๐๐ กระปุก ราคาขายกระปุกละ ๖๙ 
บาท = ๙,๐๐๐ × ๖๙ = ๖๒๑,๐๐๐ บาท รายรับรวม ๙ เดือน = ๒๑๖,๐๐๐ 
+ ๖๒๑,๐๐๐ = ๘๓๗,๐๐๐ บาท 

วิสาหกิจชุมชน บ้านเฃิงสะพาน ต าบลเจดีย์
หัก อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี 

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดหูหนู” การเพาะเห็ด 
หูหนูขายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเชิงสะพาน 
โดยมีการผลิตเห็ดก้อนและเปิดดอก เก็บผลผลิตเห็ดหูหนูจ าหน่าย แต่
วิสาหกิจชุมชนยังประสบปัญหาในกระบวนการผลิตยังไม่ได้ประสิทธิภาพ 
โดยมีสาเหตุจากการซื้อและใช้หัวเช้ือเห็ดที่ยังไม่มีความมัน่ใจในคุณภาพ ไม่มี
การหมักวัสดุเพาะเนื่องจากมีพื้นท่ีผลิตจ ากัด กระบวนการผลิตก้อนเห็ดยังใช้
แรงงานคนท าให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนและคุณภาพก้อนเห็ดยังไม่สม่ าเสมอ  
มีการปนเปื้อนในก้อนเช้ือเห็ด ท าให้ได้ผลผลิตเห็ดหูหนูต่ า AGRITEC ร่วมกับ 
BIOTEC และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในกระบวนการเพาะเห็ดหูหนูให้แก่เกษตกรจ านวน ๒๐ คน 
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตก้อนเช้ือเห็ด ตลอดจนลดปัญหาการปนเปื้อนใน
ก้อนเช้ือเห็ด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตเห็ดหูหนูของ
เกษตรกรได้ ผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการปรับกระบวนการผลิต
ของเกษตรกร พบว่า (๑) ช่วยลดการสูญเสียก้อนเช้ือเห็ดจากการปนเปื้อน
ของเช้ือชนิดอื่น (๒) สามารถลดต้นทุนในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดจากการปรับ
สูตรส่วนผสมที่เกินความจ าเป็นลง (๓) การพักขี้เลื่อยช่วยลดการปนเปื้อน
ของเช้ือชนิดอื่นในก้อนเช้ือเห็ด ช่วยให้เช้ือเห็ดหูหนูเจริญได้ดี ช่วยลดต้นทุน 
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด และผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๐% ๔) มีรายได้เพิ่มขึ้น 
๙๖๐,๐๐๐ บาท (ธ.ค. ๒๕๖๒-พ.ค. ๒๕๖๓) (๕) เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรในพ้ืนท่ีต่อไป 
เช้ือชนิดอื่นในก้อนเช้ือเห็ด ช่วยให้เช้ือเห็ดหูหนูเจริญได้ดี ช่วยลดต้นทุน 
การผลิตก้อนเช้ือเห็ด และผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๐% (๔) มีรายได้เพิ่มขึ้น 



 
 

๕๔ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

๙๖๐,๐๐๐ บาท (ธ.ค. ๒๕๖๒-พ.ค. ๒๕๖๓) (๕) เป็นแหล่งเรียนรู้   
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรในพ้ืนท่ีต่อไป 

เกษตรกร หมู่บ้านปางหละ ต าบลบ้านหวด 
อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

“เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะอินทรีย์เพ่ือผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน 
ภายใต้โครงการการส่งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนต าบลบ้านหวด 
จังหวัดล าปาง” ปัจจุบันพื้นที่ต าบลบ้านหวด ประสบปัญหาในการใช้
สารเคมีมากขึ้นในหลายด้าน ได้แก่ การใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการเพาะปลูก
ของเกษตรกรในพื้นท่ี ปัญหาขยะเศษมูลวัว มูลช้าง เศษอาหาร ขยะในพื้นท่ี
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การ
ย่อยสลายต้องใช้สารเคมี AGRITEC ได้ถ่ายทอดวิธีการใช้ไส้เดือนดินก าจัด
ขยะอินทรีย์ และเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถก าจัดขยะอินทรีย์ได้รวดเร็ว
ภายใน ๕ วัน และได้ผลตอบแทนคือ ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน น้ าหมักมูลไส้เดือน
ดิน และตัวไส้เดือนดิน ซึ่งมูลไส้เดือนดินเป็นปุ๋ยที่ดีมาก เหมาะอย่างยิ่งใน
การใช้ปลูกพืช ส่งเสริมการออกดอกออกผลของพืช ส่วนน้ าหมักมูลไส้เดือน
ดินใช้ปรับสภาพดิน ฟื้นฟูต้นพืชที่เสื่อมโทรมหรือติดโรค และสามารถปรับ
สภาพน้ าเน่าเสีย หรือดับกลิ่นเหม็นของห้องสุขาได้ รวมถึงประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้นส่งผลให้ขยะอินทรีย์เป็นปัญหามาก หลังการอบรมเกษตรกรได้น า
ขยะเหลือใช้จากเศษมูลวัว มูลช้าง และเศษอาหารในชุมชนมาเลี้ยงไส้เดือน
ดิน สามารถลดค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะในพ้ืนท่ีและครัวเรือน (๓๐ ครัวเรือน) 
ได้ถึง ๖๐๐ บาท/เดือน หรือ ๗๒,๐๐๐ บาท/ปี สร้างงานสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้แก่เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยไส้เดือนได้ ๓ กก./กะละมัง จ านวน ๖๐ 
กะละมัง ผลิตปุ๋ยมูลไสเ้ดอืนดินไดท้ี่ ๑๘๐ กิโลกรัม/รอบ (ขนาดจ าหน่าย ๒๕ 
บาท/กก.) สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรผูเ้ลีย้งเฉลีย่ ๔,๕๐๐ บาท/
รอบ จากการเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยส าหรับใช้ในการปลูกพืช จะส่งผลให้
สังคมสะอาด ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะลงจ านวนมาก และได้ปุ๋ยคุณภาพ
ดีไปใช้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรไปพร้อมกัน 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที ่
 บ้านห้วยซ้อ ต าบลหมอเมือง  

อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
 อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  

“เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ภายใต้
โครงการสร้างมาตรฐานระบบผลิตกาแฟคุณภาพของภาคเอกชน 
“ThaiGAP Green Coffee Standard” เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟ
ไทยอย่างยั่งยืน” เนื่องด้วยปัจจุบันอุตสาหกรรมกาแฟต้นน้ าหรือการปลูก
พืชกาแฟของไทยประสบกับประเด็นปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยในเชิงปริมาณ ผลผลิตพืชกาแฟภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น
ผลให้ปริมาณผลผลิตพืชกาแฟที่ได้ วิ่งสวนทางกับปริมาณความต้องการของ
ภาคการผลิตและแปรรูปที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส าหรับในเชิงคุณภาพ การ
ปลูกพืชกาแฟยังขาดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการ
เกษตรที่ เหมาะสม  AGRITEC ร่ วมกับมหาวิทยาลัย เ ชียง ใหม่  และ



 
 

๕๕ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ม าตรฐานขอบข่ ายกาแฟ ThaiGAP Green Coffee Standard ให้ แก่
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าในพื้นที่ อ.แม่จริม และ อ.ปัว จ.น่าน จ านวน 
๙๖ คน หลังการอบรมเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือ คือ อ าเภอ 
แม่ริม และอ าเภอปัว จังหวัดน่าน เกษตรกรจ านวน ๖๑ รายจาก ๙๖ ราย 
ที่ได้รับการอบรมได้ผ่านการตรวจประเมิน โดย บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด และเก็บผลหลังจากการอบรมการจัดการการเพาะปลูกและ
เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสานได้อย่าง
เหมาะสมแล้ว ดังนี้ - ผลผลิตเชอร์รี่ปี ๒๕๖๑ ประมาณ ๓๐ ตัน คิดเป็น
มูลค่า ๕๔๐,๐๐๐ บาท ผลผลิตเชอร์รี่ปี ๒๕๖๒ ประมาณ ๓๕ ตัน คิดเป็น
มูลค่า ๖๓๐,๐๐๐ บาท เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น 
๙๐,๐๐๐ บาท (ราคารับซื้อเชอร์รี่ ๑๘ บาท/กก. โดย ๑ กก. สามารถผลติได ้
๗ ตันสาร) 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรต ิ “ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจล ส าหรับการรักษาแผลเป็นคีย์รอยด์” นักวิจัย 
MTEC ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาแผลผ้ายืดที่เคลือบด้วยซิลิโคนเจล เพื่อช่วย
ลดการเกิดแผลเป็น โดยใช้ซิลิโคนทางการค้าชนิดเกรดอาหาร (food grade) 
ที่ขายอยู่ในท้องตลาด โดยท าการศึกษาและพัฒนาสูตรซิลิโคนท่ีเหมาะสมใน
การขึ้นรูปเพื่อให้ได้แผ่นซิลิโคนเจลที่มีความแข็งแรงและความเหนียวเหมาะ
กับการใช้ เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศและมีราคา
ค่อนข้างสูง ผ้ายืดเคลือบซิลิโคเจลไม่เป็นพิษกับร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดความ
ระคายเคืองต่อผิวหนัง มีความเหนียวและยืดหยุ่น ยึดเกาะกับผิวหนังได้ดีมี
สมบัติที่ท าให้ผิวหนังรู้สึกชุ่มช้ืนและเย็นท าให้ช่วยลดการเกิดแผลเป็นได้ 
สามารถน าไปล้างท าความสะอาดได้มากกว่า ๕๐ ครั้ง โดยไม่เสียรูปร่าง และ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ ขนาดพื้นท่ีของผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจนมีขนาด ๓๖ cm2 
ซึ่งมีขนาดเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ จ าหน่ายในราคา ๓๕ 
บาท ในขณะที่ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศจ าหน่ายในราคา ๙๘๐ บาท 
รวมถึงความถี่ในการเปลี่ยนผ้ายืดในการรักษาทุก ๗ เดือน แต่ผลิตภัณฑ์จาก
ต่างประเทศต้องเปลี่ยนทุก ๑ เดือน ผ้ายืดซิลิโคนเจลได้ผ่านการทดสอบ
ภาคสนามและพร้อมที่จะน าไปสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยท าการศึกษาร่วมกับ
ทีมแพทย์ที่สถานพยาบาลและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการน าไปใช้
ประโยชน์แล้วกว่า ๒๐ แห่งทั่วประเทศ 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย “ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ เฟสการบ ารุงรักษา” การบริหารอะไหล่
กังหันก๊าซแบบเดิม เป็นการท างานโดยใช้เจ้าหน้าที่ ผ่านการท างานด้วย
ลักษณะ standalone ที่ไม่มีการเช่ือมโยงงานส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
เนคเทคจึงพัฒนาระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ ได้แก่ ระบบงานวางแผน 



 
 

๕๖ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

ระบบงานคลัง และระบบงานสัญญา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ภาพรวมขึ้น ๓๐% ลดเวลาการท างานทั้งกระบวนการช่วยให้บริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างแม่นย า ค้นหาง่าย 
และได้พัฒนาในส่วนเฟสการบ ารุงรักษา ให้ระบบสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา และต่อยอดผลงานเดิมที่ไม่มีการเช่ือมโยงระบบต่าง ๆ ๓ ระบบ 
ได้แก่ ระบบงานวางแผน ระบบงานสัญญา และระบบงานคลัง เข้าด้วยกัน
ผ่านระบบบริหารอะไหล่ ซึ่งช่วยลดภาระ ลดความเครียดของผู้ปฏิบัติงาน มี
รายงานสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ของโปรแกรม ช่วยแก้ไขโปรแกรม กรณี
พบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมท้ังเพิ่มรายงานสรุปในส่วนของงานคลัง ท าให้
ผู้ใช้งานทราบภาพรวมของอะไหล่ทั้งหมด พัฒนาโมดูลที่ใช้ในการดึงข้อมูล
มาแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ จัดท ารายงานสรุปสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา
ระบบในทุก ๆ ๓ เดือน กรณีที่มีการแก้ไขโปรแกรม ถ้ามีการ update คู่มือ 
จะส่งมอบ Hard/Soft Copy และ Source File ลง DVD ในทุก ๓ เดือน 
เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ จ านวน ๕๒๕ ล้าน
บาท 

ประชาชนท่ัวไปและเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่
 เทศบาลต าบลสันทราย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ ารอ้น 

ต าบลโป่งน้ าร้อน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิ่น  

“ระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าเพ่ือการแจ้ง
เตือนภัยน้ าท่วมในพ้ืนที่ เสี่ยงภัยน้ าท่วมลุ่มน้ าฝาง” ปัญหาน้ าท่วม
ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ าท่วม สวทช.ภาคเหนือร่วมมือกับ
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้า
ระวังสถานการณ์น้ าเพื่อการเตือนภัยน้ าท่วมพื้นท่ีลุ่มน้ าฝาง โดยได้ออกแบบ 
พัฒนาและติดตามสถานีโทรมาตรวัดน้ าขนาดเล็กเพื่อติดตั้งในล าน้ าสาขาที่
ขาดข้อมูลโทรมาตร จ านวน ๗ สถานี ได้แก่ (๑) สถานีสะพานบ้านแม่ข่า  
(๒) สถานีสะพานบ้านใหม่ริมฝาง (๓) สถานีสะพานบ้านคาย (๔) สถานีน้ าแม่
งอน - อบต.แม่งอน (๕) สถานีน้ าแม่มาว - อบต.ม่อนปิ่น (๖) สถานีน้ า 
แม่มาว - ทต.สันทราย และ ๗) สถานีน้ าแม่ใจ - อบต.โป่งน้ าร้อน ซึ่งเป็น
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก พร้อมทั้งยังได้วางระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลสิ่งกีดขวางล าน้ าในพื้นที่ เพื่อให้
สามารถใช้ในการวางแผนและบรรเทาปัญหาน้ าท่วมในระยะยาวต่อไป  
หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ จังหวัดเชียงใหม่ มีระบบสารสนเทศการติดตามและ
เฝ้าระวังระวังสถานการณ์น้ าเพื่อการเตือนภัยน้ าท่วมที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้ในการเฝ้าระวังแจ้งเตือน
ภัยน้ าท่วมได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ประชาชนสามารถรับมือกับภัยน้ า
ท่วมได้ทันท่วงที ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งมีฐานข้อมูล



 
 

๕๗ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 
และแนวคิดหลักส าหรับวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ าที่เกิดขึ้นใน  
ล าน้ า เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้วางแผนและออกแบบรายละเอียด
ในการแก้ปัญหาการกีดขวางทางน้ าท่ีเหมาะสมได้ 

สุขใจฟาร์ม ต าบลวังทรายค า อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกล้า และการเก็บเมล็ดพันธุ์อิ นทรีย ์
ไว้ใช้เอง” AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง 
“การผลิตผักสดคุณภาพและการเก็บเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ไว้ใช้เอง” เน้นการ
บริหารจัดการพื้นที่ การเตรียมดิน คุณภาพน้ า ปริมาณการใช้น้ า คุณภาพดิน 
การเพาะกล้า การปลูกแบบเพาะกล้า การผลิตผักสด การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
ไว้ใช้เอง การก าจัดวัชพืช การป้องกันโรคและแมลง การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
และพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  
มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๗๒ คน หลังการถ่ายทอดฯ มีเกษตรกร ๑ ราย น าองค์
ความรู้ไปปรับใช้กับแปลงเกษตร “สุขใจฟาร์ม” จนสามารถท าให้มีรายได้
จากการขายกล้าผักสลัดถาดละ ๑๒๐ บาท มีรายได้เพิ่มเดือนละ ๕,๐๐๐-
๘,๐๐๐ บาท และ ผลิตผักสดอินทรีย์ ได้แก่ ผักพื้นบ้าน ผักสลัด ต้นอ่อน
ทานตะวัน ถั่งงอก และกล้าผักจ าหน่ายที่ตลาดนัดท้องถิ่นช่วงเย็น สัปดาหล์ะ 
๖ วัน เกิดรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายได้จากการ
ขายผักอินทรีย์ เฉลี่ยเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ทั้งยังส่งผลผลิตไปจ าหน่ายที่ 
TOP Supermarket และตลาดสุขใจ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ในจังหวัดล าปาง 
และเป็นพัฒนาฟาร์มให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับชุมชนในเรื่องการ
ผลิตผักสดในระบบเกษตรอินทรีย์ เช่น เทคนิคการเพาะกล้าผักคุณภาพ การ
ท าปุ๋ยหมักอินทรีย์และการเก็บเมล็ดพันธุ์อิทรีย์ไว้ใช้เอง ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบัน (ก.ค. ๒๕๖๓) มีผู้เข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 
๑๙๐ คน  

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โรงเรียนบ้านสามขา ต าบลหัวเสือ อ าเภอ 
แม่ทะ จังหวัดล าปาง 

“เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว” AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ด าเนินการถ่ายทอดการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหาร และ องค์ความรู้ในเรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโรงเรียนบ้านสามขา 
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพที่ดี มีความ
สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยการถ่ายทอดเน้นให้ความรู้ ตั้งแต่การ
คัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น  การแปรรูปข้าวพอง (ข้าวหอมล้านนา) และการขอการรับรอง
เครื่องหมาย อย. พร้อมให้ข้อเสนอแนะการค านวนต้นทุน และประมาณ
ราคาขายของสินค้า เพื่อให้เกษตรกรน าไปต่อยอดในการประมาณราคา
สินค้าของตนเองได้ ลดปัญหาด้านเศรษฐกิจ รายได้ไม่พอกับรายจ่ายของ
เกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๐ คน ท าให้มีรายได้จากการขายข้าวพอง 
และ ขนมปังกรอบ (ตั้งแต่ มิ.ย. ๒๕๖๒ - ก.พ. ๒๕๖๒) จ านวน ๑๔,๓๓๐ 



 
 

๕๘ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

บาท และ รายได้จากการเปิดสอนการผลิตข้าวพอง และ ขนมปังกรอบ 
ให้กับชาวต่างชาติ ๘ ครั้ง ๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ดังนั้น  
มีรายได้รวม ๑๘,๓๓๐ บาท 

วิสาหกิจชุมชนแม่ทองเกษตรอินทรีย์ ต าบล
แม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการแบบ
ครบวงจร” AGRITEC ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด าเนินการขยายผล
เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง เพื่อการผลิตพืชคุณภาพและการ
บริหารจัดการแบบครบวงจร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนในกลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ และให้เกิดความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องในการผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนด้วย มีเกษตรกร
เข้าร่วม ๒๐ คน มีกิจกรรมถ่ายทอดเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ในหัวข้อ (๑) การปลูกผักในระบบโรงเรือนพลาสติก (๒) การจัดการระบบน้ า
แปลงการเกษตร (๓) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (๔) การควบคุมก าจัดแมลงศัตรูพืช
ด้วยสารชีวภัณฑ์ หลังการถ่ายทอดฯ เกษตรกรได้น าองค์ความรู้การผลิตผัก
ในโรงเรือน และ การบริหารจัดการมาใช้กับการปลูกพืชผักท่ีหลากหลายเพื่อ
ลดความเสี่ยงผลผลิตล้นตลาด เช่น ฮ่้องเต้แดง ฮ่้องเต้เขียว กวางตุ้ง ปวยเล้ง 
ไดเคล คะน้าใบหยิก มีรายได้ ๒,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท/สัปดาห์ หรือ เฉลี่ย 
๑๑,๐๐๐ บาท/เดือน/ครัวเรือน โดยเกษตรกรผู้เป็นแกนน า นายภูกิจ  
ปิติฑีรากุล ก่อนอบรม : ปลูกพืชผักบนแคร่ ๔๕ ตัว มีรายได้ ๕๐๐ บาทต่อ
แคร่ต่อรอบการผลิต (ปลูกผักได้เฉลี่ย ๖ รอบต่อปี) หรือมีรายได้ ๑๓๕,๐๐๐ 
บาทต่อปี หลังอบรม : ผลิตพืชผักในโรงเรือน (ขนาด ๖×๒๔×๔.๘ เมตร) 
เพื่อจ าหน่าย เกิดรายได้ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อรอบต่อหลัง สามารถปลูกผักได้
เฉลี่ย ๖ รอบต่อปี มีรายได้ ๒๔๐,๐๐๐ บาทต่อป ี

เกษตรกรผู้ปลูกล าไย ต าบลดอยเต่า อ าเภอ
ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม ่

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชุดวิ เคราะห์ดินแบบพกพา และ 
แอพพลิเคชั่น Smart NPK ส าหรับการจัดการดินและปุ๋ยเพ่ือการปลูก
ล าไยแปลงใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่” AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การใช้แอพพลิเคช่ัน Smart NPK ส าหรับ
การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อการปลูกพืชแปลงใหญ่ ให้กับเกษตรกร จ านวน 
๕๐ คน โดยเน้นถ่ายทอดการใช้ชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพา SOM NPK test 
kit ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน เกษตรกร
สามารถวิเคราะห์ดินจากแปลงด้วยตนเอง และน าผลการวิเคราะห์ดินที่เป็น
ตัวเลขไปเติมในแอพพลิเคช่ัน Smart NPK จากนั้นแอพพลิเคช่ันจะค านวณ
ปริมาณปุ๋ยและสูตรปุ๋ยที่ต้องใช้ให้การผลิตพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วย
ให้การใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม ลดรายจ่ายค่าปุ๋ย ค่าใช้จ่ายในการ
วิเคราะห์เฉลี่ย ๑๐ บาทต่อตัวอย่าง ซึ่งถูกกว่าวิธีการวิเคราะห์แบบห้องแลป
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เฉลี่ย ๒๐๐ บาทต่อตัวอย่าง และไม่เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและตกค้าง
ในสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยหมัก ส าหรับการผลิตล าไยในระบบ
การปลูกแบบแปลงใหญ่ หลังการถ่ายทอดฯ พบว่า เกษตรกรน าเทคโนโลยีฯ 
ไปใช้การวางแผนการใส่ปุ๋ยล าไย ซึ่งสามารถจะลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย โดยใส่ปุ๋ย
ลงในดินตามปริมาณที่พืชต้องการอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
ต้องการตามค าแนะน าของแอพพลิเคช่ัน แต่ปริมาณผลผลิตที่ได้ไม่แตกต่าง
กันระหว่างการใส่ปุ๋ยแบบดังเดิมและการใส่ปุ๋ยตามแอพพลิเคช่ัน โดยมี
เกษตรกรผู้ปลูกล าไยแปลงใหญ่ในพื้นที่อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน ๗ คน ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ มีค่าปุ๋ยเท่ากับ ๑๓๐,๗๙๔ บาท  
ในพื้นที่ ๕๕ ไร่ สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้ ๕๓,๐๕๑ บาท หรือลดลง ๒๘% 
ซึ่งก่อนรับการถ่ายทอดฯ เกษตรกรใส่ปุ๋ยตามเดิม มีค่าปุ๋ยเท่ากับ ๑๘๓,๘๔๖ 
บาท ในพื้นที่ ๕๕ ไร่ 

เกษตรกร หมู่บ้านบ้านโนนส าราญ ต าบล
นิคมสรา้งตนเองล าโดมน้อย อ าเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกองด้วยผักตบชวา” 
AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) จัดอบรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้ผักตบชวา  
ที่บริเวณใกล้เคียงเขื่อนสิรินธร มาผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง หรือ  
ผักตบบ ารุงดิน ลดปัญหาน้ าเน่าเสีย มีวิธีการท าท่ีง่ายต้นทุนต่ า และได้ปุ๋ยทีม่ี
คุณภาพ ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีส าหรับเพาะปลูก อีกทั้งยังส่งผลให้คุณภาพดิน
เพาะปลูกในชุมชนดีขึ้น และยังช่วยสร้างรายได้จากการจ าหน่ายปุ๋ยหมักเป็น
สินค้าของชุมชนได้ เกษตรกรเข้าร่วมจ านวน ๔๐ คน หลังการถ่ายทอดฯ 
เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองด้วยผักตบชวา จ านวน 
๖๗๙ กระสอบ กระสอบละ ๒๕ กิโลกรัม น าไปใส่แปลงมันส าปะหลัง และ 
ข้าวโพด พบว่าข้าวโพดเจริญเติบโตดี และสามารถประหยัดค่าปุ๋ยเคมีได้ไม่
น้อยกว่า ๘๐% โดยต้นทุนการผลิตปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง ๕ บาทต่อ
กิโลกรัม แต่ปุ๋ยเคมีในท้องตลาดราคา ๔๘ บาทต่อกิโลกรัม และสามารถน า
ปุ๋ยไปจ าหน่ายได้จ านวน ๒๑๕ กระสอบ กระสอบละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน 
๓๒,๒๕๐ บาท และน าเงินเข้ากลุ่มฯ เพื่อเป็นทุนในการผลิตปุ๋ยฯ ครั้งต่อไป 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเลีย้งเหด็แครง 
หมู่บ้านหินเกลี้ยง ต าบลท่าข้าม อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดแครง” อ.ต.ก. 
สงขลา เล็งเห็นว่าเห็ดแครง มีศักยภาพด้านการตลาด ยังมีการผลิตน้อย และ
ไม่มีคู่แข่งเหมือนเห็ดชนิดอื่น เกษตรกรสามารถก าหนดราคาซื้อขายได้  แต่ 
เกษตรกรพบปัญหาการผลิตมีต้นทุนสูง การผลิตทุกข้ันตอนไม่ค านึงถึงต้นทุน
การผลิต เกษตรกรขาดแคลนแหล่งหัวเช้ือที่มีคุณภาพ สูตรอาหารมี
หลากหลาย มีส่วนผสมเกินความจ าเป็นท าให้เป็นตัวเร่งการย่อยสลายของ
ก้อนเห็ด ส่งผลให้เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่เต็มที่ ไม่คุ้มค่าการลงทุน  AGRITEC 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และผู้เช่ียวชาญจากสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน ดร.Chi Chen Chen ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเห็ดแครง ช่วยลดต้นทุนการผลิตก้อนเช้ือเห็ด 
ตลอดจนประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตเห็ดแครง มีเกษตรกรเข้าอบรม
จ านวน ๒๐ คน ซึ่งเป็นสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดแครง ก่อน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี : กลุ่มเกษตรกรมีรายได้ ๓๒,๐๐๐ บาท/เดือน หลังการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี : กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น ๘๐,๐๐๐ บาท/
เดือน ท าให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตก้อนเช้ือเห็ดร้อยละ ๑๐  และสร้างรายได้
แก่กลุ่มเกษตรกรจ านวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (เดือน ธ.ค. ๒๕๖๒ – พ.ค. 
๒๕๖๓) และได้จัดตั้งเป็น Learning Center หรือศูนย์เรียนรู้ เห็ดแครง
ส าหรับขยายผลเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีอีกด้วย 

 กลุ่มช่างชุมชนเครือข่ายฟารม์เพชร
ล้านนา  ต.แมสุ่ก อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 

 กลุ่มเกษตรกร ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน 
จ.ล าปาง 

“เทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชโครงสร้างไม้ไผ่แบบหลังคา ๒ ชั้น” AGRITEC 
ร่วมกับส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล าปาง และฟาร์มเพชรล้านนา  
ได้ถ่ายทอดหลักการสร้างโครงสร้างโรงเรือนปลูกพืชด้วยไม้ไผ่ ตลอดจน 
ขยายผลแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเองให้แก่กลุ่มเกษตกรจ านวน ๔๐ 
คน โดยได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการสร้างโรงเรือนไม้ไผ่ จากเดิมโรงเรือน 
ไม้ไผ่ก่อสร้างแบบช้ันเดียวไปเป็นโรงเรือนแบบ ๒ ช้ัน ประยุกต์จากโรงเรือน
โครงเหล็กแบบ ๒ ช้ัน ข้อดีคือ โรงเรือนแบบสองช้ันระบายอากาศได้ดีกว่า
โรงเรือนช้ันเดียว เปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างโรงเรือน ๒ ช้ัน โครงไม้ไผ่
จะมีค่าก่อสร้างกรณีจ้างเหมาอยู่ที่ประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท/หลัง สามารถหา
ไม้ไผ่ได้ในราคาหน้าสวน ซึ่งจะท าให้สามารถลดต้นทุนค่าวัสดุไม้ไผ่ลงไปอีก 
เหลือค่าก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท/หลัง ซึ่งงบประมาณต่ ากว่า
โรงเรือนโครงเหล็กที่มีค่าก่อสร้างกรณจ้างเหมาอยู่ที่ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท/หลัง โดยโรงเรือนไม้ไผ่มีอายุการใช้งาน ๓–๕ ปี โรงเรือนโครงสร้าง 
ไม้ไผ่แบบ ๒ ช้ัน เหมาะส าหรับเกษตรกรที่สนใจเริ่มต้นปลูกพืชในโรงเรือน 
แต่ยังไม่มีงบประมาณเริ่มต้นเพียงพอที่จะลงทุนสร้างโรงเรือนแบบโครงเหลก็ 
ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสลัดในโรงเรือนเพิ่มขึ้น 
๑๖๐,๐๐๐ บาท/ปี ต่อ ๑ โรง เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ให้เครือข่ายเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

โรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอด็ “แผ่นเยื่อขวางกั้นพอลิเอทิลีนพรุนส าหรับการรักษา ทางปริทันตวิทยา” 
เทคนิคการชักน าให้เนื้อเยื่อคืนสภาพหรือจีทีอาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคของ
การเหนี่ยวน าให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ ที่เป็นการรักษาเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการ
เกิดการสร้างใหม่ของอวัยวะปริทันต์ได้แก่ เคลือบรากฟัน กระดูกเบ้าฟัน 
และเอ็นยึดปริทันต์ กลับมาในต าแหน่งที่เหงือกร่นไป ซึ่งปัจจุบันแผ่น 
เยื่อขวางกั้นดังกล่าวต้องน าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง โดยแผ่น 
เยื่อขวางกั้นทางการค้าชนิดคอลลาเจนมีราคาอยู่ที่ประมาณแผ่นละ  
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๗,๒๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงส าหรับผู้ป่วย ในประเทศ ท าให้ไม่
สามารถน ามาใช้ในการรักษาทางปริทันต์ในผู้ป่วยทุกรายได้ MTEC ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนของขนาดพอลิเอทิลีนพรุนที่ใช้งานส าหรับการผลิตเป็นกะโหลก
เทียมหรือลูกตาเทียม ให้มีลักษณะเป็นแผ่นบางมีความหนาประมาณ ๐.๓ 
มิลลิเมตร แต่ยังคงลักษณะความพรุนตัวที่ได้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการ
ใช้งานเป็นแผ่นเยื่อขวางกั้นในบริเวณกระดูกเบ้าฟันและกระดูกสันเหงือก  
ซึ่งมีขนาดเล็ก โดยจัดเตรียมวัสดุดังกล่าวในสภาพปลอดเช้ือส่งให้น าไปใช้
งานในการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลธวัช
บุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนทั้งสิ้น ๑ ราย และปริมาณแผ่นเยื่อขวางกั้น 
พอลิเอทิลีนพรุนขนาด ๒๕x๑๕x๐.๓ มม. จ านวนทั้งสิ้น ๒ แผ่น ซึ่งพบว่า
แผ่นเยื่อขวางกั้นพอลิเอทิลีนพรุนที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวนั้นสามารถใช้งานได้ดี
ในระหว่างการผ่าตัด มีขนาดที่เหมาะสม สามารถตัดแต่งได้ดี และดัดงอ 
ในการใช้งานเพื่อกั้นเนื้อเยื่อได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ทางการค้า  ผู้ป่วยมี
สุขภาพที่ดีหลังการผ่าตัด ไม่พบอาการแทรกซ้อน การปฏิเสธของร่างกาย 
การติดเช้ือจากการใช้งานแผ่นเยื่อขวางกั้นพอลิเอทิลีนพรุนที่พัฒนาขึ้น 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้าแผ่นเยื่อขวางกั้นจากต่างประเทศ 
ได้อีกด้วย 

 โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย ์๒ 
แห่ง 

 โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลยั ๗ แห่ง 
 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ๔ 

แห่ง 
 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

๔๓ แห่ง 

“ซอฟต์แวร์เดนตีแพลน โปร (DentiPlan Pro)” เป็นซอฟต์แวร์ช่วยวาง
แผนการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม พัฒนาโดยนักวิจัย สวทช. และพันธมิตร
ภายนอก โดยจ าลองข้อมูลรูปฟันแบบสามมิติจากการถ่ายภาพด้วย
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ภาพที่ได้มีความถูกต้องและแม่นย า
เสมือนจริงมากกว่าเครื่องถ่ายภาพรังสีเพื่อให้การใช้งานซอฟต์แวร์ตอบโจทย์
ความต้องการใช้งานของทันตแพทย์ ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการ
รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย ามากยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์เดนตีแพลน
สามารถแสดงภาพสองมิติในมุมมองต่าง ๆ ถูกพัฒนาเป็นเวอร์ช่ัน ๓.๘ และมี
๒ รุ่น ซึ่งได้ถูกติดตั้งรวมกันจ านวน ๔๔๒ Licenses โดยติดตั้งไปพร้อมกับ
เครื่องเดนตีสแกนจ านวน ๕๖ เครื่องเพื่อใช้ในการแสดงภาพตัดขวางสามมิติ 
และติดตั้งให้กับทันตแพทย์เพิ่มเติมอีกจ านวน ๓๘๖ Licenses ซึ่งทีมวิจัยฯ 
ได้ท าการเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเดนตีแพลนผ่า นเว็บ 
แอปพลิเคชัน พบว่ามีทันตแพทย์จากหลากหลายแห่งให้ความสนใจทั้งจาก
โรงพยาบาลรัฐและคลินิกเอกชน มีการดาวน์โหลดรวมจ านวน ๓๘๖ 
Licenses (บันทึกผลวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓) แบ่งเป็นการดาวน์โหลดจาก
โรงพยาบาลและคลินิกต่าง ๆ จ านวน ๕๘ แห่ง และคลินิกเอกชน ๓ แห่ง 
ประกอบด้วยภาคเหนือ๑๕ แห่ง ๙๙ licenses, ภาคกลาง ๑๗ แห่ง ๑๒๓ 
licenses, ภาคตะวันออก ๗ แห่ง ๒๔ licenses, ภาคอีสาน ๑๒ แห่ง ๖๔ 
licenses และภาคใต้ ๑๐  แห่ง ๓๓ licenses นอกจากนี้มีการดาวน์โหลด 



 
 

๖๒ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

ที่ไม่ระบุสถานที่อีก ๔๓ licenses มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ลดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อซอฟต์แวร์ต่างประเทศ (ราคาซอฟต์แวร์ที่ใกล้เคียงราคาประมาณ 
๓๐๐๐,๐๐๐ –๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นทีต่ าบลวอแก้ว 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 
 หมู่บ้านน้ าจ า  
 หมู่บ้านทุ่งง้ิว 
 หมู่บ้านแม่ติว 
 หมู่บ้านวอแก้ว 
 หมู่บ้านหลา่ยทุ่ง 

“การผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือการเลี้ยงโค
เนื้อ” อบต.วอแก้ว ได้ด าเนินการส ารวจเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในต าบลวอแก้ว (เฉพาะการเลี้ยงสัตว์) พบว่ามีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจทั้งหมด ๗๐๐ ครัวเรือน แยกเป็นโคเนื้อประมาณ ๓๐๐ ครัวเรือน 
มีโคเนื้อประมาณ ๓,๐๐๐ ตัว กระจายใน ๕ หมู่บ้าน ในต าบลวอแก้ว ในช่วง
ฤดูแล้งเกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารให้โคใช้ฟางข้าวแห้งและ
เปลือกข้าวโพดซึ่งมีโปรตีนน้อย ส่งผลให้โคเนื้อมีสภาพร่างกายทรุดโทรม 
คุณภาพเนื้อต่ า เกษตรกรขายได้ในราคาที่ต่ าไม่คุ้มค่ากับระยะเวลาในการ
เลี้ยง เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจึงมีความต้องการให้ อบต.วอแก้ว เสาะหา
ความรู้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารโคเนื้อมาจัดอบรมให้เกษตรกร เพื่อปรับ
กระบวนการเลี้ยงแบบเดิมที่เลี้ยงแบบปล่อยทั่วไป มาเป็นการเลี้ยงแบบ 
โคขุน ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับราคาโคเนื้อให้สูงขึ้นเพื่อ
สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งฯ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง
โค ๕๐ ราย โดยน าเชื้อจุลินทรีย์ผงมาหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่
มีมากในพื้นที่  ได้แก่ เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว ใบต้นข้าวโพด รวมถึง 
หญ้าเนเปียรมาหมักให้เป็นอาหารโปรตีนสูงใช้ขุนเลี้ยงโคเนื้อ หลังการอบรม
และการดูงาน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจ านวน ๒๖ คน ให้เทคโนโลยีที่ได้จาก
การอบรมไปผลิตอาหารหมักหยาบและอาหารหมักข้น เพื่อเลี้ยงโคเนื้อ 
จ านวน ๑๒๒ ตัว เดิมสามารถราคาจ าหน่ายเฉลี่ยตัวละ ๙๐,๐๐๐ บาท 
ปัจจุบันปี ๒๕๖๓ จ าหน่ายราคาตัวละ ๑๒๐,๐๐๐ คิดเป็น ๑๐,๙๘๐,๐๐๐ 
บาท ส่งผลใหเ้กษตรกรฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ๓,๖๖๐,๐๐๐ บาท 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

๖๓ 

 

๓.๒.๓ การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

สวทช. มุ่งพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระดับโลก บน
ความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีฐานมาจากการวิจัยและพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการ
เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้จนเกิดการลงทุน เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการ
เกษตรกรรม ผลการด าเนินงานในส่วนนี้พิจารณาจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมร่วมกับ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ  
ด้านการลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๖,๖๗๑.๑๔ ล้านบาท และมุ่งมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมที่มาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลผลทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ สวทช. สามารถสร้างผลลัพธ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม ๑๘,๓๘๑.๓๑ ล้านบาท แสดงดัง
รูปที่ ๔ โดยมีตัวอย่างผลงาน ในหน้าถัดไป 

 

 

รูปที่ ๔ มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของภาคการผลิตและบริการ 
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

การลงทุนด้าน ว และ ท ของภาคการผลิตและบริการ

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
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ตัวอย่างผลงานที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

 (๑) การพัฒนาหมึกพิมพ์น าไฟฟ้าจากวัสดุผสมกราฟีน/พอลี (๓,๔ -เอทิลีนไดออกซีไทโอฟีน)  
พอลี (สไตรีนซัลโฟเนต) /เส้นลวดเงินนาโน 

วัสดุที่เรียกกันว่า กราฟีน (Graphene) ถูกค้นพบเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๗ โดยนักฟิสิกส์และได้รับรางวัล
โนเบลไปเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๓ กราฟีนเป็นผลึก ๒ มิติของคาร์บอนบริสุทธิ์ หรือเป็นแผ่นคาร์บอนบริสุทธิ์ที่บางมาก ๆ 
มีความหนาเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของอะตอมคาร์บอนเพียง ๑ ตัว เท่านั้น  กราฟีนได้รับการ 
ยกย่องว่าเป็นวัสดุมหัศจรรย์ เพราะมีคุณสมบัติเด่นหลายประการรวมอยู่ในตัวเดียวกัน เช่น  เป็นวัสดุที่แข็งแรง
ที่สุด เป็นตัวน าไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม เป็นแผ่นที่บางมาก มีความสามารถในการดูดกลืนแสงสีขาว (white light) ได้
สูง มีน้ าหนักเบา เป็นตัวน าความร้อนที่ยอดเยี่ยม และไม่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ (biocompatible) แถมมีฤทธิ์
ป้องกันการก่อตัวของแบคทีเรียได้ ฯลฯ ด้วยคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ท าให้กราฟีนมีศักยภาพเชิงประยุกต์ด้าน
อุตสาหกรรมที่สูงมาก ในอดีตแบ่งหมึกในแง่ของการใช้งานออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ หมึกส าหรับงานเขียน 
กับหมึกส าหรับงานพิมพ์ ต่อมาเกิดหมึกประเภทที่ ๓ ขึ้น คือหมึกน าไฟฟ้า (conductive ink) เช่น หมึกเงิน หรือ
หมึกทองแดง (silver-based หรือ copper-based conductive ink) ใช้ในการพิมพ์ตั๋วรถไฟ, ตั๋วเครื่องบิน, 
ป้าย RFID (radio-frequency identification tag) และกล่องบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เป็นต้น แต่หลังจากการ
ค้นพบกราฟีน ได้มีการน ากราฟีนมาผสมแทนโลหะ เกิดเป็นหมึกน าไฟฟ้ากราฟีนที่เพราะนอกจากจะมีคุณสมบัติ
เด่นหลายประการแล้ว หมึกกราฟีนยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งของที่พิมพ์ด้วยหมึกเงินไม่สามารถน าไปรีไซเคิล
ได้กลายเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งต้องก าจัดด้วยการเผาท าลายเท่านั้น แต่ถ้าใช้หมึกกราฟีน
สามารถน าไปรีไซเคิลได้ทุกอย่าง จึงมีประโยชน์มากมายและใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม 

สวทช. โดย NECTEC ร่วมกับบริษัท Haydale Graphene Industries ประเทศอังกฤษ และบริษัท 
อินโนฟีน จ ากัด มีความร่วมมือร่วมกัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันอย่างเป็น
รูปธรรมขึ้นในประเทศไทย ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีขั้นสูง ท าให้สามารถสังเคราะห์กราฟีนด้วย
เทคนิคเคมีไฟฟ้าเพ่ือผลิตหมึกพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ตได้ส าเร็จเป็น 
รายแรกของโลก โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัย สวทช. ต่อมาได้มีการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกันกับ สวทช. คือ การพัฒนาหมึกพิมพ์น าไฟฟ้าจากวัสดุผสมกราฟีน/พอลี(๓,๔-เอทิลีนไดออกซีไทโอฟีน) 
-พอลี (สไตรีนซัลโฟเนต) /เส้นลวดเงินนาโน ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน และผลกระทบทางเศรษฐกิจใน ๔ มิติ 
ที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) เกิดการจัดตั้งบริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด อันเกิดจากความร่วมมือของ 
สวทช. ร่วมกับบริษัท Haydale Graphene Industries ประเทศอังกฤษ และบริษัท อินโนฟีน จ ากัด  
(๒) สามารถประหยัดค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากต่างประเทศด้านเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  
(๓) ลดต้นทุนให้บริษัทผู้ผลิตในการผลิต PAT IT (แพทอิด รหัสพิมพ์ด้วยหมึกน าไฟฟ้า) ด้วยการใช้เทคโนโลยี
หมึกน าไฟฟ้ากราฟีน จากเดิมที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Near Field Communication : NFC)  
ซึ่งสามารถผลิต PAT IT ได้จ านวน ๑ ล้านชิ้น/ปี เป็นสามารถผลิต PAT IT ได้จ านวน ๙๓ ล้านชิ้น/ปี และ  



 
 

๖๕ 

 

(๔) สร้างผลก าไรเพ่ิมให้แก่บริษัท (ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Tag) สรุปรวมสร้างมูลค่าผลกระทบรวมทั้งสิ้น ๑,๙๕๕  
ล้านบาท และสร้างให้เกิดมูลค่าการลงทุนด้าน วทน. รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ ล้านบาท อีกทั้งบริษัทได้กลายเป็นผู้ผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ผสมกราฟีน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น The World’s First 
Transparent Graphene Conductive Ink จากงาน Printed Electronics World 2013 ที่เมือง Santa Clara 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรม Printed Electronics ทั่วโลก มีลูกค้าชั้นน า
มากมาย เช่น LG, Nokia, Siemen, AGFA,Fuji Dimatix, Johnson Control, Heraeus, Samsung ฯลฯ 

 
 

  

  
 

    

 

 

 

 



 
 

๖๖ 

 

(๒) การพัฒนาต้นแบบและขยายพันธุ์ปาล์มน้ ามัน โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ในปัจจุบันเกษตรกรไทยประสบปัญหาด้านการปลูกปาล์มน้ ามันอย่างมาก เช่น ต้นทุนการผลิตต่อไร่
สูง เปอร์เซ็นต์น้ ามันในผลปาล์มต่ า พ้ืนที่ปลูกมีจ ากัด และปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ า  

สวทช. โดย BIOTEC ร่วมกับ  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  
จึงให้การสนับสนุนโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันแบบก้าวกระโดด ผลวิจัยจากโครงการประสบ
ความส าเร็จในการคัดเลือกพันธุ์ต้นปาล์มลูกผสมคุณภาพดี และท าให้ได้เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันโดย
ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเทคโนโลยีดีเอ็นเอในการตรวจความบริสุทธิ์ของพันธุ์ปาล์มน้ ามัน ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบความผิดปกติของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ จากนั้นจึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทขยายพันธุ์
น้ ามันปาล์ม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปาล์มได้จ านวนมากขึ้น สามารถผลิตและจ าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันได้อย่างต่อเนื่องและจ านวนมาก อีกท้ังลูกผสมที่ได้มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมน้อยลง  

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ บริษัทขยายพันธุ์ปาล์มมีการลงทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปาล์มน้ ามัน เกิดเป็นมูลค่าการลงทุน ๐.๙ ล้านบาท และสร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากการ
ลดการน าเข้ากล้าแม่พันธุ์จากต่างประเทศ ๑๘๐ ล้านบาท 

 

     

  



 
 

๖๗ 

 

(๓) การพัฒนากระบวนการผลิตซิงค์ไอออนส าหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

ในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เลือกใช้ยาปฏิชีวนะตลอดวงจรการเลี้ยงสัตว์ในการรักษาโรค ป้องกัน

โรค และเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้มีสารตกค้างใน

เนื้อสัตว์เป็นจ านวนมาก ต่อมาจึงมีกฎหมายห้ามใช้หรือการควบคุมที่เข้มงวดส าหรับยาปฏิชีวนะ ดังนั้น บริษัทที่

ผลิตอาหารสัตว์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับพืชและสัตว์ ได้มีความสนใจการน าเทคโนโลยีนาโนมาใช้จัดการสุขาภิบาล

ในโรงเรือนสัตว์ โภชนาการอาหารและน้ าดื่ม รวมทั้งส่งเสริมให้สินค้าอาหารของไทยมีความปลอดภัย 

สวทช. โดย NANOTEC ร่วมกับ บริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับพืชและสัตว์ จึงได้

ด าเนินการพัฒนากระบวนการผลิตชิงค์ไอออนส าหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียขึ้น โดยบริษัทยูนิซิลกรุ๊ปจ ากัด ได้น า

เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปผลิตสินค้าในชื่อ NaxZon เป็นผลิตภัณฑ์น้ ายาฆ่าเชื้อโรคซึ่งสามารถฉีดพ่นใน

อาหารสัตว์ มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อเชื้อจุลินทรีย์และไวรัสจากธรรมชาติด้วยไอออนประจุบวกของซิงค์เพ่ือลด

การใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้กับสัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาเชื้อดื้อยา และยังตอบโจทย์หลักของรัฐบาลในเชิง

เศรษฐกิจแบบ BCG ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก โดยไอออนประจุบวกของซิงค์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  

ทั้งแกรมบวกและแกรมลบ รวมถึงฆ่าเชื้อไวรัส โดยเฉพาะเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever 

virus, ASFV) และต่อมาได้ทีมวิจัยฯ ได้พัฒนาต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นมากขึ้น สามารถใช ้

ในครัวเรือน ชื่อ BenZion เป็นน้ ายาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง ใช้ฉีดพ่นพ้ืนผิวต่าง ๆ ทดแทนแอลกอฮอล์ในการ 

ฉีดพ่นมือได้ ส่งผลให้เกิดการลงทุนเครื่องจักร อาคารและการจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็นมูลค่า ๑๑.๒ ล้านบาท  

สร้างยอดขายเพ่ิมขึ้น 50 ล้านบาท และการลดอัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ

รวมทั้งสิ้น ๑๔๒ ล้านบาท (ลดค่าใช้จ่ายและลดการสูญเสียชีวิตสุกร) 

      

 



 
 

๖๘ 

 

๓.๓ ผลการด าเนินงานกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ 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 หน่วยวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น (Focus Center) ได้แก่ (๑) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) (๒) ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและการ
ประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) และ (๓) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (RMT) ด้วย ๑๐ กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย หรือ Technology Development Groups (TDGs) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจแบบจับต้องได้ ประกอบด้วย (๑) Biopharmaceutical (๒) Precision Agriculture (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 ผ่านกลไกการสนับสนุน
และบริหารงานวิจัยของกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) ภายใต้กรอบวิจัย ๕ 
ด้าน คือ (๑) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) ด้านพลังงาน (๓) ด้านสุขภาพและการแพทย์ (๔) ด้าน
อุตสาหกรรม และ (๕) ด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนาที่
ส าคัญตามกรอบวิจัย ดังนี้ 

 
(๑) กรอบการวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

“ระบบเพาะเลี้ยงพืชในอาหารเหลว เพิ่มก าลังการขยายพันธุ์ต้นกล้า” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี
เป้าหมาย Precision Agriculture) : ทีมวิจัย BIOTEC และ ITAP ร่วมกับส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) พัฒนาระบบเพาะเลี้ยงพืชในอาหารเหลว เพ่ิมก าลังการขยายพันธุ์ต้นกล้า เนื่องจากปัญหา
ส าคัญของการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตช้า เช่น ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และอินทผาลัมนั้น แม้
จะสามารถผลิตเมล็ดได้ แต่ยังมีข้อจ ากัดในการเพาะต้นกล้าจากเมล็ดลูกผสม เพราะนอกจากต้นจากการ  
เพาะเมล็ดจะมีลักษณะการกระจายตัวสูงแล้ว ยังใช้เวลานาน ใช้พื้นที่ และแรงงานในการจัดการดูแลสูง ส่งผลให้
จ านวนต้นกล้าพันธุ์ดีที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคเกษตรกรผู้ ผลิต ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนา
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ ามันและมะพร้าว โดยใช้ระบบอาหารเหลวและระบบไบโอรีแอคเตอร์ ซึ่งระบบนี้
จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเป็นต้นอ่อนได้รวดเร็วกว่าวิธีการใช้อาหารแข็งปกติประมาณ ๓ – ๔ เท่า นอกจากจะ
สามารถร่นระยะเวลาในการผลิตต้นอ่อนจากต้นแม่สายพันธุ์ดีให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาดต้นกล้าแล้ว 
ระบบไบโอรีแอคเตอร์นี้ยังสามารถควบคุมสารอาหารเพ่ือกระตุ้นให้เกิดสารออกฤทธิ์ตามที่เราต้องการ  
ในพืชสมุนไพรบางชนิดได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุน แรงงาน และเวลา รวมถึงเป็นประโยชน์อย่า งยิ่ง 



 
 

๖๙ 

 

ต่อการพัฒนาการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดดได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถน าไปปรับใช้
กับพืชชนิดอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรหลาย ๆ ชนิด  

ปัจจุบันทีมวิจัยฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการขยายต้นพันธุ์ขมิ้นชัน รวมถึงพืชในตระกูลขมิ้นอ่ืน ๆ 
เช่น ว่านมหาเมฆ ว่านชักมดลูก ว่านนางค า ขมิ้นอ้อย ขมิ้นขาว และพืชสมุนไพรประเภทเหง้าหรือหัว เช่น 
กระชายด า เป็นต้น  

 

 
 

   
  
 
 

 
  



 
 

๗๐ 

 

“ซอฟต์แวร์ฝึกขับรถเกี่ยวนวดข้าวในรูปแบบความจริงเสมือน” : ทีมวิจัย NECTEC พัฒนา
ซอฟต์แวร์ฝึกขับรถเกี่ยวนวดข้าวในรูปแบบความจริงเสมือน เนื่องจากการฝึกหัดใช้งานรถเกี่ยวนวดข้าวจะมีทั้ง
การเรียนในสถานที่ฝึกอบรม และการฝึกขับรถเกี่ยวนวดข้าวในแปลงนาข้าวเพ่ือเกี่ยวข้าวจริง ๆ แต่ต้นข้าวที่ออก
รวงจนพร้อมส าหรับการเก็บเกี่ยวไม่ได้มีตลอดทั้งปี ท าให้ไม่สามารถฝึกหัดใช้งานรถเกี่ยวนวดข้าวได้ ด้วย
ข้อจ ากัดดังกล่าวจึงต้องการซอฟแวร์จ าลองการขับรถเกี่ยวนวดข้าวที่สามารถจ าลองสถานกาณ์การขับรถเกี่ยว
นวดข้าวเสมือนจริง เพ่ือใช้เป็นทางเลือกส าหรับการฝึกหัดขับรถเกี่ยวนวดข้าวในกรณีที่ไม่สามารถออกไปฝึกขับ
รถเกี่ยวนวดข้าว ณ สถานที่จริงได้ ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาซอฟแวร์ฝึกขับรถเกี่ยวนวดข้าวในรูปแบบความ
จริงเสมือน โดยเป็นโปรแกรมส าหรับใช้งานร่วมกับเครื่องฝึกขับรถเกี่ยวนวดข้าวจ าลอง ช่วยในการแนะน า
ขั้นตอนการขับรถเบื้องต้นและขั้นสูงให้แก่ผู้ฝึกหัดขับรถเกี่ยวนวดข้าว จุดเด่นของผลงานนี้ คือ มีระบบแจ้งเตือน
ผู้ฝึกหรือผู้ใช้งานส าหรับระดับหัวเกี่ยวข้าวและล้อโน้มที่เหมาะสมในการเกี่ยว เพ่ือให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
มากที่สุด โดยโปรแกรมสามารถใช้งานร่วมกับแว่นความจริงเสมือนได้ ท าให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกเหมือนกับก าลัง
ขับรถเกี่ยวนวดข้าวจริง สามารถคิดค านวณปริมาณข้าวเปลือกที่เกี่ยวได้ สามารถแสดงผลโมเดลสามมิติของต้น
ข้าวจ านวนมากที่อยู่ในสภาพแวดล้อมจ าลองได้โดยที่ไม่ท าให้ซอฟต์แวร์ฯ มีอาการหน่วงหรือใช้เวลาในการโหลด
ข้อมูลที่นานเกินไป และใช้เวลาในการโหลดซอฟต์แวร์ที่น้อยลงโดยคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ของเวลาโหลดเดิม  

ปัจจุบันบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด น าซอฟต์แวร์ฯ ไปใช้ในการน าเสนอรถเกี่ยวนวด
ข้าวให้กับผู้ซื้อหรือผู้ใช้งานทั่วไปในการส่งเสริมการขาย ณ สถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ท าให้สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการน ารถจริงไปจัดแสดงยังสถานที่จริง 

 

  
 

  
 
 
 
 
 



 
 

๗๑ 

 

“V ปัง ขนมปังปราศจากกลูเตนและผลิตภัณฑ์นม” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Food & 
Feed) : ทีมวิจัย MTEC พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังปราศจากกลูเตนและผลิตภัณฑ์นม เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมี
อาการแพ้อาหารมากขึ้น ซึ่งในผลิตภัณฑ์ขนมปังจะมีส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ เช่น กลูเตนจาก
แป้งสาลี และโปรตีนนมจากผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญต่อทั้งสี กลิ่ น รส  
เนื้อสัมผัส และโครงสร้างอาหาร ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังปราศจากกลูเตนและผลิตภัณฑ์นม 
โดยยังคงคุณภาพของขนมปังที่ดีเอาไว้ได้ทั้งในด้านโครงสร้างอาหาร กลิ่น รส และเนื้อสัมผัส โดยใช้หลักการ
ออกแบบโครงสร้างอาหาร (Food structure design) โดยทดแทนการใช้ฟลาวสาลีที่มีโปรตีนกลูเตนด้วยฟลาวและ
สตาร์ชมันส าปะหลัง ซึ่งไม่มีองค์ประกอบกลูเตนและเป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้เองภายในประเทศ และทดแทนการใช้
นมและผลิตภัณฑ์นมด้วยน้ ากะทิ โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ขนมปังสูตรปราศจากกลูเตนและผลิตภัณฑ์นม คือ 
สามารถขึ้นฟูได้ขณะหมักและอบ ขนมปังมีขอบหรือผิวนอกสีน้ าตาล เนื้อขนมปังมีสีธรรมชาติจากวัตถุดิบหลัก 
คือ ฟลาวและสตาร์ชมันส าปะหลัง เนื้อสัมผัสมีลักษณะที่เหนียวนุ่ม ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังให้ปราศจาก
กลูเตนและผลิตภัณฑ์นมโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ภายในประเทศ นอกจากจะช่วยเพ่ิมทางเลือกให้ กับผู้บริโภคแล้ว 
ยังสามารถส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและความสามารถในการผลิตหรือแปรรูปเพื่อส่งออกได้อีกด้วย 

ปัจจุบันทีมวิจัยฯ สามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมปังสูตรปราศจากกลูเตน และผลิตภัณฑ์
นมในระดับห้องปฏิบัติการให้มีลักษณะของขนมปังที่ดีเทียบเท่ากับขนมปังที่เตรียมจากแป้งพรีมิกซ์ขนมปังทาง
การค้า สูตรปราศจากกลูเตนและผลิตภัณฑ์จากนมได้ และในอนาคตมีแผนจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้บริโภค
ที่แพ้อาหารให้กว้างขึ้น โดยต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเป็นสูตรปราศจากกลูเตน ผลิตภัณฑ์จากนม  
และไข ่

 

  
 

  



 
 

๗๒ 

 

“สายวัด เวอร์ชัน ๒ หรือ SAIWAT (Saving And Intelligent softWare for Automatic 
measurement Technology)” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Food & feed) : ทีมวิจัย NECTEC พัฒนา
สายวัด เวอร์ชัน ๒ เนื่องจากในการผลิตอาหารสัตว์น้ าส าเร็จรูปชนิดเม็ดโดยใช้เครื่องจักร จะใช้ตะแกรงเป็น
แม่พิมพ์ โดยในบางครั้งอาจจะได้เม็ดอาหารที่ไม่เท่ากัน ซึ่งเกิดจากการสึกหรอของแม่พิมพ์หรือมีเศษอาหารจับ
ตัวเป็นก้อนขวางทางอยู่ที่แม่พิมพ์ ในระหว่างการผลิตจึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพโดยการสุ่มวัดขนาด
ของเม็ดอาหารซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์ อย่างไรก็ดีอัลกอริทึมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ยังช้าเกินไปจึงจ าเป็นต้องเพ่ิมความเร็วในการประมวลผลให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้
พัฒนาสายวัด เวอร์ชัน ๒ โดยเป็นโปรแกรมวัดขนาดอาหารสัตว์น้ าอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาพ โดย
ใช้ภาพถ่ายจากสแกนเนอร์มาวิเคราะห์รูปร่างและวัดขนาดของเม็ดอาหาร เพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพ
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ าให้ได้ขนาดมาตรฐาน จุดเด่นของผลงานนี้ คือ สามารถวัดขนาดอาหารที่มีขนาด
เล็กมากได้ ทั้งความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างอัตโนมัติ วัดพร้อมกันได้ตั้งแต่ ๑๐๐-๑,๐๐๐ เม็ด และ
ท างานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ มีความเร็วในการประมวลผลเร็วขึ้นจากโปรแกรมวัดเดิม ๑๐ เท่า ซึ่งเดิมใช้
เวลาประมาณ ๑๕๐ วินาที จะลดลงเหลือ ๑๕ วินาที สามารถสรุปรายงานการตรวจสอบคุณภาพเป็นไฟล์ pdf 
excel และ word ได้ อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมสเปคอาหารได้ไม่จ ากัด  

ปัจจุบันผลงานนี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตร ๓ เรื่อง เลขที่ค าขอ ๑๒๐๑๐๐๖๒๐๗ เรื่อง “วิธีการจ าแนก
วัตถุวงกลมและวัตถุสี่เหลี่ยมอัตโนมัติด้วยการแปลงเรดอน” เลขที่ค าขอ ๑๓๐๑๐๐๕๔๐๗ เรื่อง “อุปกรณ์และ
วิธีหาต าแหน่งแกนหลักและแกนรองของวัตถุ” และเลขที่ค าขอ ๑๕๐๑๐๐๑๐๖๖ เรื่อง “ระบบวัดขนาดวัตถุ” 
อีกท้ังบริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด น าผลงานนี้ไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว 

 

                           
 

 



 
 

๗๓ 

 

“วัคซีนป้องกันโรคระบาดในรูปอนุภาคนาโนเพื่อใช้ในการให้วัคซีนแบบแช่ในปลานิล” 
(ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Biopharmaceutical) : ทีมวิจัย NANOTEC พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคระบาด 
ในรูปอนุภาคนาโนเพ่ือใช้ในการให้วัคซีนแบบแช่ในปลานิล เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลนั้นประสบ
ปัญหาโรคระบาดในปลานิล คือ โรคติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม และโรคติดเชื้อแบคที เรีย  
สเตรปโตคอคคอซิส ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีควบคุมเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทีมวิจัยฯ  
จึงพัฒนาระบบน าส่งนาโนเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพของวัคซีนอนุภาคนาโนแบบแช่และกินส าหรับใช้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม และแบคทีเรียสเตรปโตคอคคอซิส น าไปสู่การลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
เพ่ือการรักษาโรคในอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิล จุดเด่นของผลงานนี้ คือ การน าเทคโนโลยีการกักเก็บสาร
ระดับนาโนเมตร (Nanoencapsulation technology) หรือที่เรียกว่า อนุภาคนาโน และเทคโนโลยีระบบน าส่ง
แบบแม่นย า (Precision delivery) เพ่ือการน าส่งสารส าคัญต่าง ๆ ซึ่งระบบน าส่งจะสามารถควบคุมในการ
ปลดปล่อยวัคซีนในอัตราและปริมาณท่ีก าหนด รวมไปถึงการปลดปล่อยวัคซีนอย่างจ าเพาะเจาะจงบริเวณอวัยวะ
เป้าหมายได้ ส าหรับวัคซีนอนุภาคนาโนแบบแช่ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อฟลาโวแบคทีเรียมผ่านการทดสอบ  
ในระดับภาคสนาม ร่วมกับ บริษัทมานิตย์ เจเนติกส์ จ ากัด ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว พบว่า ปลานิลมีอัตราการรอด
สูงถึงร้อยละ ๙๑ มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต หรืออาการข้างเคียงอ่ืน ๆ และวัคซีนอนุภาค 
นาโนแบบแช่เพ่ือป้องกันแบคทีเรียสเตรปโตคอคคอซิสที่สามารถเตรียมวัคซีนนาโนเตรียมจากเชื้อตาย
แบคทีเรียสเตรปโตคอคโคคัส ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมผ่านการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ 
ในเบื้องต้นแล้ว  

ปัจจุบันผลงานนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้
ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว เลขที่ค าขอ ๑๘๐๑๐๐๑๒๙๓ เรื่อง “องค์ประกอบนาโนวัคซีนต่อต้านเชื้อฟลาโว
แบคทีเรียมคอลัมนาริสในปลา และกรรมวิธีการเตรียมนาโนวัคซีนดังกล่าว” และอยู่ระหว่างเตรียมค าขอจด
สิทธิบัตรเรื่อง “องค์ประกอบวัคซีนผงแห้งส าหรับต่อต้านเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลา และกรรมวิธีการเตรียม
วัคซีนผงแห้งดังกล่าว” 

 

 
 



 
 

๗๔ 

 

 “ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้าและเจลล้างหน้าที่มีส่วนประกอบของอนุภาคนาโนสารสกัด
มะขามป้อม” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Cosmeceutical) : ทีมวิจัย NANOTEC พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ครีมบ ารุงผิวหน้าและเจลล้างหน้าอนุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อม เนื่องจากการเกิดสีผิวตามธรรมชาตินั้ น  
เกิดจากเมลานิน ฮีโมโกลบิน และแคโรทีนอยด์ กลไกการสร้างเมลานินนั้น เริ่มจากมีเอนไซม์ไทโรซิเนส 
(Tyrosinase) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนกรดอะมิโนไทโรซีน (Tyrosine) เป็นผลให้เกิดสีผิวสีน้ าตาลหรือ
น้ าตาลค่อนข้างด า และผิวสีเหลืองหรือสีขาว ตามล าดับ ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงน าสารสกัดมะขามป้อมที่มีสารส าคัญหลัก 
คือ วิตามินซี (Ascorbic acid) กรดแกลลิก (Gallic acid) กรดเอลลาจิก (Ellagic acid) และอิพิแคทีชินแกลเลท 
(Epicatechin gallate) ที่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (Collagen enhancement) ต้านอนุมูลอิสระ 
(Antioxidant) และมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (Anti-tyrosinase) มาเป็นส่วนประกอบ 
ในผลิตภัณฑ์ในรูปของอนุภาคนาโนด้วยเทคโนโลยีกักเก็บ (Encapsulation Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
ใช้กักเก็บสารส าคัญไว้ภายในโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น ความคงตัว ลดสี กลิ่น ควบคุมการ
ปลดปล่อยของสารส าคัญ เพ่ิมการซึมผ่านของยาสู่ผิวหนัง เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบแล้ว พบว่า  
ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ คือ ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ จึงไม่
ระคายเคือง และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน มีฤทธิ์ช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใส และช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวภายใน
ระยะเวลา ๘ สัปดาห์ มีความคงตัวทางกายภาพและทางเคมี สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสภาวะต่าง ๆ ได้นาน 
และกระบวนการผลิตสามารถท าได้ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทั่วไป 

ปัจจุบันมีโรงงานต้นแบบที่ NANOTEC ซึ่งผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตและจัด
จ าหน่ายสารสกัดหรือสารออกฤทธิ์ส าหรับเครื่องส าอาง นอกจากนี้ผลงานดังกล่าวยังได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 
๘๑๙๙ เรื่อง “อนุภาคนาโนไอโซมบรรจุสารสกัดสมุนไพรมะขามป้อมที่มีคุณสมบัติต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส” และ
อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๘๒o๑ เรื่อง “สูตรผสมของผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวที่ช่วยท าให้ผิวขาว และชุ่มชื้นที่มีอนุภาค  
นาโนบรรจุสารสกัดสมุนไพรมะขามป้อม (ฟิแลนทัส เอมบลิกา) เป็นส่วนประกอบในสูตรดังกล่าว”  

 

 
 



 
 

๗๕ 

 

(๒) กรอบการวิจัยด้านพลังงาน 
“ระบบการตอบสนองด้านโหลด ส าหรับบริหารจัดการพลังงานในอาคาร” : ทีมวิจัย NECTEC 

พัฒนาระบบการตอบสนองด้านโหลด ส าหรับบริหารจัดการพลังงานในอาคาร เนื่องจากการตอบสนองด้านโหลด
แบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) เป็นระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของผู้ใช้ไฟให้เป็นไปตามการผลิตไฟฟ้า ณ ขณะนั้น การตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัตินิยมน ามาประยุกต์ใช้
ในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเป็นโหลดหลัก และการลดพลังงานของเครื่องปรับอากาศตามการ
ตอบสนองด้านโหลด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลดโหลด (Load shedding) และพบ
ปัญหา คือ ไม่มีระบบที่สามารถประเมินความสามารถในการลดการใช้พลังงานได้ ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนา
ระบบการตอบสนองด้านโหลด ส าหรับบริหารจัดการพลังงานในอาคาร โดยเป็นระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟให้เป็นไปตามการผลิตไฟฟ้า ณ ขณะนั้น โดยพยากรณ์ความเป็นไปได้ในการลด
การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในอาคาร เพ่ือควบคุมการตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ และการ
รวบรวมโหลดของเครื่องปรับอากาศที่มีสัดส่วนขนาดใหญ่ในการใช้พลังงานในอาคาร จุดเด่นของผลงานนี้ คือ 
สามารถพยากรณ์การลดการใช้ไฟฟ้า (Power reduction forecasting) ได้ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
สามารถรวบรวมโหลดในการใช้งานจริงลงถึง ๕๗.๘ กิโลวัตต์ หรือร้อยละ ๘๖.๕ ของพิกัดเครื่องปรับอากาศ อีก
ทั้งต้นแบบระบบการตอบสนองด้านโหลดฯ ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ลดการใช้พลังงานส าหรับการตอบสนองด้าน
โหลดเป็นอย่างดี  

ปัจจุบันผลงานนี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตร ๑ เรื่อง เลขที่ค าขอ ๑๙๐๑๐๐๖๑๒๓ เรื่อง “วิธีการพยากรณ์
การ ใช้พลั ง ง าน ไฟ ฟ้าและการลดการ ใช้ พลั ง ง านสู งสุ ดส าหรั บผู้ ใ ช้ ไฟ ฟ้ า  โดย ใช้พลั ง ง านจาก  
เซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับแหล่งกักเก็บพลังงาน อีกทั้งการไฟฟ้านครหลวง เขตราษฏร์บูรณะ น าผลงานนี้ไปใช้
ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว 

 

 
 

 



 
 

๗๖ 

 

“เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานแพ็กแบตเตอรี่ลิเทียมและเครื่องชาร์จ” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี
เป้าหมาย Energy) : ทีมวิจัย MTEC พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานแพ็กแบตเตอรี่ลิเทียมและ
เครื่องชาร์จ เนื่องจากปัจจุบันยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยงานทางทหารต้องอาศัยแหล่งพลังงานเพ่ือให้วงจรสามารถ
ท างานได้ นั่นคือ แบตเตอรี่ เมื่อมีการช ารุดและเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานยุทโธปกรณ์ได้
หรือใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และต้องน าเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง และใช้เวลานาน อีกทั้ง
ส าหรับในบางกรณี แบตเตอรี่ที่ต้องการได้มีการยกเลิกการผลิตท าให้ไม่สามารถจัดหาแบตเตอรี่มาทดแทน
แบตเตอรี่ที่ช ารุดและหมดอายุแล้วได้  ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยและพัฒนา 
แพ็กแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนพร้อมเครื่องชาร์จส าหรับยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแพ็กแบตเตอรี่ที่น าเข้า 
โดยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ๓ เท่า และผ่านมาตรฐานไทย/สากล ทนทานต่อสภาวะการใช้งานของกองทัพไทย 
อีกท้ังมีราคาที่ถูกกว่าอุปกรณ์ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ และสามารถบ ารุงรักษาได้เองภายในประเทศ  

เมื่อวันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทาง MTEC ได้ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย 
แพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จส าหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์เพ่ือผลิตและขายผลิตภัณฑ์ให้กับ  บริษัทออสก้า
โฮลดิ้ง จ ากัด โดยการลงนามในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการพัฒนาต้นแบบแพ็กแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จส าหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์มาท าการต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ ซึ่งทางรัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศภายใต้กรอบโครงการ
ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยพัฒนาเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตจาก
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม และผ่านการทดสอบภาคสนาม เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ พ้ืนที่ฝึกเขาพุโลน 
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ทีมวิจัยฯ ยังได้รับรางวัล PTIT Award ประจ าปี ๒๐๑๙-๒๐๒๐ 
สาขา PTIT Innovation Award จากผลงานการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน อีกด้วย 

 
 

 

 
 



 
 

๗๗ 

 

(๓) กรอบการวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ 
“เข็มขนาดไมโครอนชนิดเคลือบส าหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงที่มี

ความจ าเพาะสูง” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Precision Medicine) : ทีมวิจัย NANOTEC พัฒนาเข็ม
ขนาดไมโครอนชนิดเคลือบส าหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงที่มีความจ าเพาะสูง เนื่องจาก
องค์การอนามัยโลกระบุว่าหนึ่งในสามของประชากรโลกก าลังติดเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโ ลซิส 
(Mycobacterium tuberculosis) และการติดเชื้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระยะแฝง (Latent tuberculosis infection) 
ซึ่งสามารถแพร่เชื้อวัณโรคต่อไปได้ ในขณะที่การวินิจฉัยวัณโรคระยะแฝงแบบมาตรฐานในปัจจุบัน มีข้อจ ากัด
หลายประการ ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้น าเสนอวิธีการทดสอบผ่านทางผิวหนังที่อยู่ในรูปแบบของแผ่นแปะ โดยใช้
เทคโนโลยีเข็มเล็กขนาดไมโครเมตรที่จะช่วยเพ่ิมความแม่นย าในการวินิจฉัย โดยลดข้อผิดพลาดอันเกิดจาก
เทคนิคการฉีดเข้าสู่ชั้นผิวหนังที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มีความช านาญสูง อีกทั้งเทคนิคที่น าเสนอนี้
ยังให้ผลการวัดที่อ่านง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยโดยใช้เทคโนโลยีเข็มเล็กขนาดไมโครเมตรนี้มี
ศักยภาพที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค สามารถผลิตได้เอง
ในประเทศ และมีราคาถูกเม่ือเทียบกับวิธีมาตรฐานในท้องตลาด  

ปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคแฝง ในรูปแบบที่ประชาชน
ทั่วไปสามารถท าความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีประวัติความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคให้เข้าร่วมโครงการตรวจวัณโรคระยะแฝงฟรีผ่านเฟซบุ๊กบนหน้าเพจของ
ห้องปฏิบัติการ Nano-Molecular Target Discovery Lab อีกทั้งยังมีการบรรยายเสียงตามสาย การแจกแผ่น
ประกาศโฆษณา และการตั้งโชว์ป้ายประกาศขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยการสแกน 
QR-code ที่ระบุในแผ่นโฆษณาหรือเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเข้ารับการตรวจวินิจฉัยวัณโรคระยะแฝง โดย
แพทย์ผู้ช านาญการและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และผลงานนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี และได้
ยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ค าขอ ๑๙๐๒๐๐๓๒๒๖ เรื่อง “แผ่นแปะผิวหนัง” จดสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ค าขอ ๑๗๐๒๐๐๔๖๙๑ เรื่อง “แผ่นแปะผิวหนัง” ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เลขที่ค าขอ ๑๗๐๒๐๐๔๖๙๐ เรื่อง “แผ่นแปะผิวหนัง” เรียบร้อยแล้ว และจดสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เลขท่ีค าขอ ๑๗๐๒๐๐๔๖๘๙ เรื่อง “แผ่นแปะผิวหนัง” เรียบร้อยแล้ว  

 

 
 
 



 
 

๗๘ 

 

“ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว” (ภายใต้
กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Precision Medicine) : ทีมวิจัย BIOTEC พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่
เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ด้วยเทคนิคแลมป์ หรือ Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) เป็นเทคนิคการตรวจหาสารพันธุกรรมของตัวเชื้อเช่นเดียวกับ เทคนิค PCR และเทคนิค Realtime-PCR 
โดย LAMP มีความไวในการตรวจวัด (Sensitivity) สูงกว่า PCR และอาจเทียบเท่า Realtime-PCR และ
เนื่องจาก LAMP มีความจ าเพาะ (Specificity) กับตัวเชื้อสูง มีขั้นตอนการตรวจไม่ยุ่งยาก และใช้เครื่องมือราคา
ไม่แพง ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้น ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้เป็นชุดตรวจโรคโควิด ๑๙ ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีใน
ขั้นตอนเดียว (COVID-19 XO-AMP colorimetric detection kit) ที่ให้ผลการทดสอบภายใน ๗๕ นาที สามารถ
อ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ หากสีเปลี่ยนจากม่วงเป็นเหลืองแสดงว่ามีการติดเชื้อไวรัส SARS-
CoV-2 ซึ่งผลจากการทดสอบเมื่อเทียบกับเทคนิค RT-PCR พบว่า ชุดตรวจมีความแม่นย า (Accuracy) ๙๗ 
เปอร์เซ็นต์ ความไว (Sensitivity) ๙๒ เปอร์เซ็นต์ มีความจ าเพาะ (Specificity) ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีราคาถูก
กว่าชุดตรวจแลมป์น าเข้า ๑.๕ เท่า ผลงานนี้สามารถน ามาใช้ในการคัดกรอง คัดแยกเฉพาะตัวอย่างที่สงสัยไป
ตรวจโดยใช้วิธี RT-PCR ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐจากเดิมท่ีต้องส่งตรวจทุกตัวอย่างได้  

ปัจจุบันทีมวิจัยฯ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาต้นแบบ 
ชุดตรวจ LAMP COVID-19 ในระดับห้องปฏิบัติการ โดยอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบไพรเมอร์ (Primer)  
ที่ออกแบบไว้กับตัวอย่างจากผู้ป่วยในจ านวนที่มากขึ้น  

 
                     
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

๗๙ 

 

“ต้นแบบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบความดันลบ (Negative Pressure Patient Isolation 
& Transportation Chamber)” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Medical Devices & Implants) : ทีม
วิจัย MTEC พัฒนาต้นแบบห้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ เนื่องจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด ๑๙ พบว่ามีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษา ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงเตรียมความ
พร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการออกแบบและพัฒนาต้นแบบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ เพ่ือใช้ใน
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
ทั้งจากที่พักมาสถานพยาบาล รวมถึงภายในและระหว่างสถานพยาบาล เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการ  
ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จุดเด่นของผลงานนี้ คือ ใช้กระบวนการออกแบบที่
เรียกว่า Human-centric design โดยมีผู้ใช้งาน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการ
ออกแบบ ส่งผลให้ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีฟังก์ชั่นที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะการใช้งานจริงของบุคล ากร 
ทางการแพทย์ กล่าวคือ ออกแบบเป็นแคปซูลส าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้ออันตรายที่สามารถพับเก็บได้ 
พกพาได้สะดวก สามารถน าไปติดตั้งบนเตียง เตียงเข็นหรือเปลได้ ท าให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งภายใน
โรงพยาบาลหรือเคลื่อนย้ายด้วยรถพยาบาลได้อย่างสะดวก โครงสร้างวัสดุหลักสามารถน าเข้าเครื่องเอกซเรย์ 
และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ CT Scan ได้ อีกท้ังยังมีวิธีการท าความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งาน และ
วิธีการบ ารุงรักษาที่ง่าย สะดวก และปลอดภัย 

ปัจจุบันได้ทดสอบการใช้งานต้นแบบและเก็บข้อมูลปัญหาการใช้งานของอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมจาก
ผู้ ใช้ที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ  และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช และน าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงต้นแบบต่อไป อีกทั้งต้นแบบดังกล่าวยังสามารถน าไป
ขยายผลเชิงสาธารณประโยชน์ให้โรงพยาบาลต่าง ๆ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้มากขึ้น ลดการขาดแคลนอุปกรณ์ 
ลดการน าเข้าและการพึ่งพาผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศอีกด้วย 

 

  
 

 
  



 
 

๘๐ 

 

“BodiiRay S เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลส าหรับถ่ายทรวงอก” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
Medical Device & Implants) : ทีมวิจัย A-MED พัฒนา BodiiRay S เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลส าหรับถ่ายทรวงอก 
เนื่องจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ท าให้มีความต้องการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดเพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมาก ทั้งจากผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อและผู้ป่วยที่ก าลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  ประกอบกับข้อจ ากัด
เรื่องการป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล จึงจ าเป็นต้องแยกสถานที่และเครื่องเอกซเรย์ส าหรับผู้ป่วยโควิด ๑๙  
ออกจากผู้ป่วยทั่วไป ท าให้โรงพยาบาลมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดหาเครื่องเอกซเรย์ ดังนั้น ทีมวิจัยฯ จึงได้
พัฒนา BodiiRay S เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสองมิติใช้ในการคัดกรองและวินิจฉัยโรคโดยเน้นบริเวณปอด ซึ่งพัฒนา
ต่อยอดมาจากเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลบอดีเรย์ (BodiiRay) โดย BodiiRay S ได้มีการปรับปรุงการเชื่อมต่อกับส่วน
เอกซเรย์ให้สามารถท างานได้ง่ายขึ้นและควบคุมได้สะดวกมากขึ้นผ่านคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงส่วนการประมวลผล
ภาพให้มีความรวดเร็วมากขึ้นและมีคุณภาพของภาพที่ได้สูงขึ้น BodiiRay S เป็นระบบที่ออกแบบมาเพ่ือใช้
ส าหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกในการตรวจสุขภาพ สามารถติดตั้งในโรงพยาบาลหรือบนรถตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่  และสามารถแสดงภาพดิจิทัลเอกซเรย์ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือความสะดวกในการวินิจฉัยโรค  
โดย BodiiRay S ประกอบด้วย ตัวก าเนิดรังสีเอกซ์ (High frequency generator) หลอดรังสีเอกซ์ (X-ray 
tube) ฉากรับรังสีแบบดิจิทัล (Digital flat panel detector) คอมพิวเตอร์ จอแสดงผลภาพ และซอฟต์แวร์บอ
ดีเรย์ (BodiiRay software) ที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย ตั้งค่าควบคุมการฉายรังสี ประมวลผลภาพ 
และแสดงภาพเอกซเรย์ มีระบบควบคุมการปรับระดับความสูงของหลอดรังสี และฉากรับรังสี ที่ท างาน
ประสานกันแบบอัตโนมัติ เพ่ือให้เหมาะกับความสูงของผู้ที่เข้ามารับการตรวจ และ BodiiRay S ได้ผ่านการ
ทดสอบความปลอดภัยทางรังสีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านการทดสอบความ
ปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 13485 (ระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์)  

ปัจจุบัน BodiiRay S ได้ติดตั้งใช้งานที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
๑ เครื่อง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน และติดตั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ๑ เครื่อง ตั้งแต่เดือน
เมษายน ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน เพ่ือคัดกรองผู้สงสัยติดเชื้อโควิด ๑๙ และอยู่ระหว่างการด าเนินการขยายผลงานวิจัย
เพ่ือทดสอบการผลิตและใช้งานจริงที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป 

 

 
 

 



 
 

๘๑ 

 

“NIEMS-Care ระบบจัดการสถานการณ์โควิด ๑๙ ในระดับชุมชน” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี
เป้าหมาย Medical Device & Implants) : ทีมวิจัย A-MED ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาล พัฒนา  NIEMS-Care 
ระบบจัดการสถานการณ์โควิด ๑๙ ในระดับชุมชน เนื่องจากโรคโควิด ๑๙ เป็นโรคระบาดที่ท าให้เกิดโรคทางเดิน
หายใจอักเสบเฉียบพลันท าให้เกิดปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน ในการบริหารจัดการเพ่ือการควบคุมโรค
จะต้องด าเนินการในหลายระดับ และหลายภาคส่วน เช่น การควบคุมการแพร่ระบาดจากกลุ่มคนที่เดินทางมา
จากต่างประเทศ การป้องกันการแพร่ระบาดส าหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักกันตนเองเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน  
เป็นต้น การบริหารจัดการเพ่ือการควบคุมโรคในระดับชุมชนมีความส าคัญอย่างมาก ทั้งในส่วนของ  
การรับทราบข้อมูลการเข้าออกของชุมชน การเฝ้าระวังระดับชุมชน การลงพ้ืนที่เคาะประตูบ้านของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือตรวจสอบสุขภาพของชุมชน จึงจ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือที่ช่วยบริหาร
จัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในระดับชุมชน ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน 
NIEMS-Care ห รื อ  Novel Initiative Electronic Mobile System for Community Level Approach and 
Regulate Emergency Situation in COVID-19 โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในระดับชุมชน ให้มีความพร้อมและความรวดเร็วทันเหตุการณ์ในการป้องกัน เฝ้าระวัง 
ตรวจพบเร็ว แจ้งเตือนเร็ว ตอบสนองเร็ว และฟ้ืนฟูเร็ว ในแต่ละครัวเรือนของชุมชนจะท าการติดตั้งแอปพลิเคชัน 
NIEMS-Care และรายงานสถานะสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนรายวัน ซึ่งระบบจะท าการประเมินความเสี่ยง
จากค าตอบ ถ้าอยู่ในข่ายของความเสี่ยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) จะเข้าไปติดต่อ
สอบถามถึงสภาพความเป็นจริง ถ้ามีความเสี่ยงจริงจะท าการเฝ้าระวังและติดตามเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน 
นอกจากนี้ในระดับผู้ใหญ่บ้าน และ อบต. หรือเทศบาล จะทราบสถานะของสุขภาพภายในพ้ืนที่ได้ตลอดเวลา  
ท าให้ด าเนินการควบคุมการแพร่ระบาดหรือบริหารจัดการได้ทันท่วงที 

ปัจจุบันได้น าแอปพลิเคชัน NIEMS-Care ไปใช้งานจริง ในพ้ืนที่ อบต. หรือเทศบาล จ านวน ๑๑ 
พ้ืนที่ ใน ๑๑ จังหวัด มีจ านวนครัวเรือนที่ลงทะเบียน ๑,๑๗๐ ครัวเรือน ครอบคลุมประชากรประมาณ ๓,๖๐๐ 
คน และก าลังขยายผลไปใช้งานในพ้ืนที่การดูแลของ อบต. หรือเทศบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศ  

 

  
 



 
 

๘๒ 

 

(๔) กรอบการวิจัยด้านอุตสาหกรรม 
“อนุภาคทรงกลมระดับนาโนเมตรของทองค า (AuNPs)” : ทีมวิจัย NANOTEC พัฒนาอนุภาค

ทรงกลมระดับนาโนเมตรของทองค า (AuNPs) เนื่องจากการวิเคราะห์ทดสอบวัดขนาดอนุภาคด้วยเทคนิคต่าง ๆ  
เช่น Dynamic Light Scattering (DLS), Scanning Electron Microscopy (SEM), Atomic Force Microscopy (AFM) 
จะต้องท าการสอบเทียบเครื่องมือด้วยวัสดุอ้างอิงมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การวัดมีความถูกต้อง ซึ่งใน
ปัจจุบันจ าเป็นจะต้องสั่งซื้อวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน (Certified reference materials, CRM) ที่มีราคาสูงจาก
ต่างประเทศ ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงเห็นถึงการมีศักยภาพในการผลิตวัสดุอ้างอิงมาตรฐานขึ้นเอง  เพ่ือใช้งาน 
ในประเทศจะท าให้สามารถลดการน าเข้าวัสดุอ้างอิงมาตรฐานจากต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสร้างรายได้จาก
การจ าหน่ายวัสดุอ้างอิงมาตรฐานไปยังผู้ใช้ภายในประเทศได้อีกด้วย จึงท าการพัฒนาอนุภาคนาโนทองขนาด  
๓๐ – ๖๐ นาโนเมตร ที่มีรูปร่างทรงกลม มีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคที่ดี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน
ของขนาดอนุภาคผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕  

ปัจจุบันผลงานนี้สามารถใช้เป็นวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน ไบโอเซนเซอร์ที่สามารถมองเห็นสีได้ด้วย 
ตาเปล่า ตัวน าส่งยา และตัวขยายสัญญาณกระเจิงแสงรามานได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๘๓ 

 

“ระบบกรองตัวกลางดูดซับแบบผสมผสาน (ถ่านกระดูกและถ่านกัมมันต์) ส าหรับปรับปรุง
คุณภาพน้ า”: ทีมวิจัย NANOTEC พัฒนาระบบกรองตัวกลางดูดซับแบบผสมผสาน (ถ่านกระดูกและถ่าน 
กัมมันต์) ส าหรับปรับปรุงคุณภาพน้ า เนื่องจากในพ้ืนที่ห่างไกลหรือพ้ืนที่หุบเขาใช้แหล่งน้ าใต้ดินส าหรับ 
การอุปโภคบริโภค แต่พบว่ามีการปนเปื้อนจากสารเคมีทางการเกษตร และโลหะหนักที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
รวมถึงการตรวจพบฟลูออไรด์ในน้ าใต้ดินซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุตัวกลาง
แบบผสมผสานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ าดิบ เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคที่มี
ความปลอดภัย จุดเด่นของผลงานนี้ คือ ระบบผลิตน้ าสะอาดจากน้ าใต้ดินจากการพัฒนาระบบกรองตัวกลาง 
ดูดซับแบบผสมผสานที่มีโครงสร้างสารไฮดรอกซีอะพาไทต์ (HAP) สามารถก าจัดฟลูออไรด์ออกจากแหล่งน ้าดิบ
ใต้ดินซึ่งมีความเขมข้นสูงได้  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นต้นแบบเชิงพาณิชย์/ต้นแบบสาธารณะประโยชน์ โดยได้ติดตั้ง
ระบบกรองน้ าที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบจายน้ าของหมูบาน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ในฝัน ต าบลสะเนียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี/การขยายผลสู่ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง (จังหวัดล าพูน และจังหวัด
เชียงใหม่) ได้ โดยมีมูลค่าการลงทุน ๕๐,๐๐๐ บาท และมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจรวม ๑.๓ ล้านบาท 
นอกจากนี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว เลขที่ค าขอ ๑๙๐๓๐๐๑๖๑๙ เรื่อง “การพัฒนาวัสดุดูดซับฟลูออไรด์
จากกระดูกด้วยกระบวนการเผา” 

 

 
 

 
  



 
 

๘๔ 

 

“G–Rock มวลรวมเบาจากวัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” : ทีม
วิจัย MTEC พัฒนา G–Rock มวลรวมเบาจากวัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เนื่องจากปัจจุบันคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป ซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างซีเมนต์ ทราย และหินบด ได้รับความนิยมใช้
เป็นผนังภายนอกอาคาร เนื่องจากมีความรวดเร็วกว่าการก่ออิฐฉาบปูน ลดงานเปียกหน้างาน แต่มีความหนาแน่น
หรือน้ าหนักของผนังต่อปริมาตรที่สูง รวมถึงมีความเป็นฉนวนที่ต่ าท าให้เกิดความร้อนสะสมต่ออาคาร ดังนั้น  
ทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนามวลรวมเบาสังเคราะห์ “G-rock” ซึ่งเป็นวัสดุที่ถูกพัฒนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้ได้วัสดุทรงมนกลมที่มีสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งาน จุดเด่นของผลงานนี้ คือ มี
ความหนาแน่นต่ า (น้ าหนักต่อปริมาตรน้อย) มีความเป็นฉนวนหรือป้องกันความร้อน/เย็นที่ดี และมีความ
แข็งแรงทางด้านกลศาสตร์ ได้รับการพัฒนาทั้งในเชิงคุณสมบัติและกระบวนการผลิต ท าให้สามารถก าหนด
ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติได้หลากหลายตามความต้องการของการใช้งาน เมื่อน า G-rock ผสมใน
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแล้ว จะมีน้ าหนักโดยรวมลดลงร้อยละ ๒๐-๓๐ เมื่อเทียบกับคอนกรีตโดยทั่วไป แต่ยังคง
ความแข็งแรงเทียบเท่าหรือสูงกว่า มีกระบวนการผลิตและใช้วัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกจากภายในประเทศ 
ท าให้ราคาต้นทุนของวัสดุต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุที่มีการใช้ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิต G-rock เพ่ือให้เหมาะสมต่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมทั้งทางด้านกระบวนการผลิตและเครื่องจักร  

ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพ่ือผลิต G-rock ในระดับเชิงพาณิชย์ ณ โรงงานบริษัท 
จรัญธุรกิจ ๕๒ จ ากัด อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีการลงทุนไปแล้วกว่า ๖๐ ล้านบาท 
ตั้งเป้าหมายก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า ๒๐ ตันต่อวัน เพ่ือจ าหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป และได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพทางด้านการต้านทาน
ความร้อนของผนังคอนกรีตผสม G-rock และผนังคอนกรีตส าเร็จรูปทั่วไป ในระดับภาคสนาม ณ โรงงานบริษัท
พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จ ากัด อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่าผนังคอนกรีตผสม G-rock  
มีความเป็นฉนวนความร้อน สามารถลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารได้อย่างมาก นอกจากนี้ ผลงานนี้
ได้จดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว เลขที่ ๑๘๐๓๐๐๑๑๑๐  เรื่อง “มวลรวมเบาจากการใช้กากตะกอนจาก
โรงงานผลิตสุราและเบียร์และกรรมวิธีผลิตมวลรวมเบาดังกล่าว” 

 

  
 

 



 
 

๘๕ 

 

“MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Dual-use Defense) : ทีมวิจัย 
NSD พัฒนา MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส เนื่องจากปัจจุบันมีโรคระบาดเกิดขึ้นจ านวนมากและหลายโรคสามารถ
ติดต่อกันผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่อยู่บนอุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ เช่น ที่จับประตูและปุ่มกดลิฟ ต์
โดยสาร การลดการสัมผัสที่บริ เวณจุดเสี่ยงเหล่านี้สามารถช่วยลดโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคและลด  
การแพร่กระจายของโรคติดต่อได้ ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้ศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในการรับเชื้อจากสถานที่ต่าง ๆ 
และเล็งเห็นว่าลิฟต์โดยสารเป็นหนึ่งในระบบขนส่งที่ใช้ร่วมกันจ านวนมาก ทุกคนล้วนมีโอกาสโดยสารลิฟต์และ
สัมผัสปุ่มกดลิฟต์ ทีมวิจัยฯ จึงเกิดแนวคิดพัฒนานวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส หรือ MagikTuch ขึ้นเพ่ือช่วยลด
การเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน จุดเด่นของผลงานนี้ คือ 
Touchless เป็นระบบการท างานแบบไร้สัมผัส สั่งการด้วยเซนเซอร์ วิธีใช้งานง่ายเพียงใช้ (หลัง/หน้า) มือบัง
หน้าปุ่มเลขชั้นที่ต้องการในระยะห่าง ๒-๓ เซนติเมตร เซนเซอร์จะตรวจจับข้อมูลชั้นที่ต้องการและสั่งการลิฟต์
โดยอัตโนมัติ โดยมีระบบป้องกันความผิดพลาดในการสั่งการ ท าให้มีความแม่นย า และยังช่วยลดการสิ้นเปลือง
พลังงานจากการสั่งการที่ผิดพลาด Safe from Infection ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรค เพราะไม่มีการสัมผัส ลด
การแพร่กระจายและสะสมเชื้อโรคภายในลิฟต์ และ Easy Installation ติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากชุดอุปกรณ์ 
MagikTuch สามารถติดตั้งเข้าไปบนลิฟต์ตัวเดิมโดยไม่ต้องเจาะตัวลิฟต์ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของระบบ
ประกันจากบริษัทผู้ติดตั้งและผู้ดูแลลิฟต์ ออกแบบให้รองรับจ านวนชั้นที่แตกต่างกันตามสถานที่ที่ติดตั้ง รวมทั้ง
รองรับระบบการท างานด้วยระบบไฟฟ้าทั้งกระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC) 

ปัจจุบันทีมวิจัยฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยน า MagikTuch ไปติดตั้ง
และทดสอบการใช้งานในลิฟต์ของโรงพยาบาลภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลศิริราช (ทดสอบบางอาคาร) และศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพ่ือลดการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด ๑๙ สร้างความมั่นใจ
และความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ลิฟต์โดยสาร 

 
 

 
 
 



 
 

๘๖ 

 

“FaceD-Tech ระบบจดจ าใบหน้า” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Dual-use Defense) : 
ทีมวิจัย NSD พัฒนา FaceD-Tech ระบบจดจ าใบหน้า เนื่องจากหลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด ๑๙  
มีประชาชนได้รับผลกระทบจากการระบาดจ านวนมากโดยเกิดการขาดแคลนรายได้และเครื่องอุปโภคบริโภค 
รัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้คิดค้นโครงการตู้ปันสุขสู้ภัย โควิด ๑๙ ภายในมีสิ่งของเครื่องใช้ เช่น 
หน้ากากอนามัย น้ าดื่ม ข้าวสาร ปลากระป๋อง มาม่า และขนมส าหรับเด็ก ๆ โดยมีประชาชนบางส่วนร่วมน า
สิ่งของมาบริจาค เพ่ือให้ผู้ที่เดือดร้อนมาเปิดหยิบของในตู้ไปใช้ แต่ภายหลังจากการติดตั้งได้ไม่นานเกิดปัญหา  
มีประชาชนบางส่วนหยิบของใช้ไปเกินความจ าเป็นจนเกิดการขาดแคลน ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนานวัตกรรม 
FaceD-Tech ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์และประมวลผล
ส าหรับการจดจ าใบหน้าบุคคลที่อุปกรณ์ตรวจพบลงในฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ  

ปัจจุบันได้น า FaceD-Tech ไปติดตั้งใช้งานกับตู้ปันสุขของกองทัพอากาศ  “อินทรีปันสุข” 
บริเวณโรงพยาบาลภูมิพล กรมการแพทย์ทหารอากาศ ใช้ในการตรวจจับและท าการปลดล็อกตู้ ถ้าหากผู้ที่ยืน
หน้าตู้ไม่ถูกบันทึกหน้าซ้ าภายใน ๔๘ ชั่วโมง ระบบจะเริ่มท างานโดยปลดล็อกช่องเก็บของ จ านวน ๒๓ ตู้  
ท าให้ผู้ที่มาบริจาคของหรือผู้ต้องการของสามารถเลือกเปิดช่องเพ่ือหยิบของที่ต้องการหรือใส่ของที่น ามา  
บริจาคได้ 
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(๕) กรอบการวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

“ซั้งหอยแมลงภู่สร้างอาชีพ”: สวทช. พัฒนาต้นแบบซั้งหอยแมลงภู่สร้างอาชีพ เนื่องจากอ่าว
ปัตตานี (Pattani Bay) จังหวัดปัตตานี เป็นพ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพ เป็นแหล่งสร้างรายได้
ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนรอบอ่าว และได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าชายฝั่งทะเล (Coastal Wetland)  
แห่งหนึ่งของเอเชียที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ปัจจุบันประสบปัญหากับสภาวะเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่ง ท าให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนรอบอ่าว 
ดังนั้น สวทช. จึงท างานวิจัยนี้เพ่ือมุ่งเน้นพลิกฟ้ืนอ่าวปัตตานี ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ผ่านการบริหารจัดการ
ข้อมูลภายใต้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์
ของชุมชนรอบอ่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และม่ันคง 

แนวซั้งมีชีวิตจากหอยแมลงภู่ต้นแบบ บริเวณอ่าวบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นการ
เลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมจากการประชุมเครือข่ายชาวบ้านและขออนุญาตจัดท าซั้ง โดยจัดท าแปลงซั้งหอยแมลงภู่
ชุมชนร่วมกับการก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน การเก็บเกี่ยวหอยแมลงภู่เพ่ือน า
รายได้เป็นค่าแรงของสมาชิกในกลุ่ม และรายได้ส่วนหนึ่งใช้ส าหรับการลงพันธุ์หอยรุ่นที่ ๒ การจัดท าซั้ง  
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า การจัดท าศาลาเฝ้าระวังการท าประมงผิดกฎหมาย การใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านต่าง ๆ เช่น 
การประมง การท่องเที่ยว และการเป็นห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาและนักเรียน โดยผลงานวิจัยนี้จะใช้เป็น
ต้นแบบ (model) ของแนวซั้งหอยแมลงภู่ชุมชน (community green mussel reef) อีกทั้งยังเป็นแนวเขต
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า ส าหรับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการประมง เพาะเลี้ยงและ
ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 

   
 

 
 

 
  



 
 

๘๘ 

 

๓.๓.๒ โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (National S&T 
Infrastructure) 

สวทช. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท) เพ่ือสร้าง  
ขีดความสามารถทางด้าน ว และ ท ให้กับประเทศ โดยให้บริการด้านเทคนิค/วิชาการที่มีมาตรฐาน ด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัย และมีเครือข่ายการท างานทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 

(๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) ด าเนินการ
จัดเก็บอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ เช่น พืช จุลินทรีย์ ข้อมูลจีโนมของมนุษย์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาคมวิจัย  
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างการด าเนินงาน ดังนี้ 

 การจัดเก็บพืชในธนาคารพืช เช่น จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืช (Seed bank) ๑๙๒ ตัวอย่าง (เป้าหมาย 
๔๐๐ ตัวอย่าง) จัดเก็บรักษาพืชในระบบปลอดเชื้อ (Tissue bank) ๑๐๔ ชนิด (เป้าหมาย ๒๐๐ 
ตัวอย่าง) จัดเก็บตัวอย่างแห้งของพืชป่าในพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) ๔๔๙ ตัวอย่าง (เป้าหมาย 
๔๐๐ ตัวอย่าง) และจัดเก็บตัวอย่างพืชในรูปแบบ Genomic DNA ๑๖๔ ตัวอย่าง (เป้าหมาย 
๔๐๐ ตัวอย่าง) 

 การจัดเก็บจุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ เช่น จัดเก็บรักษาจุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ ๒,๔๑๗ ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย ๒,๘๐๐ ตัวอย่าง) จัดเก็บรักษาตัวอย่างแห้งเห็ดราในพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา 
(Fungarium) ๗๖๔ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑,๕๐๐ ตัวอย่าง) จัดเก็บรักษา Genomic DNA ของ
จุลินทรีย์ในกลุ่มราทะเล ราจิ๋ว ราในกลุ่ม ไซลาเรีย และเห็ด ๒,๒๖๒ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๒,๘๐๐ 
ตัวอย่าง) และศึกษาข้อมูลด้านศักยภาพในการใช้ประโยชน์เบื้องต้นของจุลินทรีย์แล้วเสร็จ ๒๖๔ 
สายพันธุ์ (เป้าหมาย ๒๐๐ สายพันธุ์) 

 การจัดเก็บข้อมูลชีวภาพ และพันธุกรรมของพืช จุลินทรีย์ และมนุษย์ เช่น ข้อมูลพืช ได้แก่  
จัดเก็บข้อมูลเครื่องหมายพันธุกรรม (DNA barcode) ของพืชสมุนไพร ๒๘๙ ตัวอย่าง (เป้าหมาย 
๔๕๐ ตัวอย่าง) และจัดเก็บข้อมูลพืชที่จัดเก็บรักษาในคลังจัดเก็บ (Data warehouse) ๕๔๘ 
ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๓๐๐ ตัวอย่าง) ข้อมูลจุลินทรีย์ ได้แก่ จัดเก็บข้อมูล DNA barcode ของ
จุลินทรีย์และตัวอย่างแห้ง ๑,๔๑๗ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง) และจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ใน Data warehouse ๓,๒๐๗ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง) 
ข้อมูลมนุษย์ ได้แก่ จัดเก็บข้อมูลล าดับเบสทั้งจีโนม เอ็กซ์โซม และสนิปส์จีโนไทป์ของประชากร
ไทย ๕,๐๑๐ ราย (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย) 

 การจัดท าฐานข้อมูลพืช จุลินทรีย์ ระบบนิเวศ และพันธุกรรมมนุษย์ในรูปแบบออนไลน์  
อยู่ระหว่างจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ ๓ ฐานข้อมูล ได้แก่ (๑) ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมทั่วจีโนมของประชากรไทย (๒) ฐานข้อมูลแสดง Cancer landscape ของ
ประชากรไทย และ (๓) ฐานข้อมูลของ Herbarium และ Fungarium 



 
 

๘๙ 

 

 การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลแบบองค์รวม  อยู่ระหว่างพัฒนา  
๕ แพลตฟอร์ม ได้แก่ (๑) แพลตฟอร์มส าหรับการคัดเลือกเครื่องหมายพันธุกรรมในการปรับปรุง
พันธุ์พืชปลูกจากข้อมูล Genome-Wide Association Study (GWAS) (๒) แพลตฟอร์มส าหรับ
ให้บริการวิ เคราะห์ข้อมูล Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) (๓) แพลตฟอร์มการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลพันธุกรรมในยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยาจากข้อมูล Next 
Generation Sequencing (NGS) (๔) แพลตฟอร์มส าหรับการท านายความเสี่ยงการดื้อยาและ
จ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อวัณโรค และ (๕) แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และท านายความเสี่ยง
โรคธาลัสซีเมียจากข้อมูล Whole-Genome Sequencing (WGS) 

นอกจากนี้ยังด าเนินการวิจัยการเพาะปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยในต ารับยา
แผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ เพ่ือศึกษาระบบการผลิตกัญชาในระบบปิดที่เหมาสม และเพ่ือใช้ผลผลิต 
ต้นกัญชาสายพันธุ์ไทยน าไปใช้ปรุงยาตามต ารับยาแผนไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างคัดเลือกเพศของต้นกัญชา โดย
วิธี Polymerase chain reaction (PCR) ร่วมกับคู่ไพรเมอร์ที่มีรายงานว่าประสบความส าเร็จในการคัดแยกเพศ
ในกัญชาและกัญชง 

  
 

(๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) พัฒนาวิธีการทดสอบทางจีโนมิกส์ 
ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์ ที่ได้มาตรฐานวิชาการ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  
โดยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างการด าเนินงาน ดังนี้ 

 การบริการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสม รุ่นที่ ๑ (hybrid F1) ของแตงโมและ
แตงกวา โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลสนิป (Single nucleotide polymorphism: SNP) ตรวจ
ด้วยเครื่อง Intelliqube qPCR เป็นเครื่อง Ultra-high throughput ซึ่งใช้ตัวอย่างและสาร
ทดสอบในปริมาณน้อยมากแต่ตรวจได้ครั้ งมากกว่า ๑ ,๐๐๐ ตัวอย่าง ความก้าวหน้า 
การด าเนินงานร้อยละ ๗๕ 

 การบริการการสกัดดีเอ็นเอในตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ สามารถสกัดดีเอ็นเอจากเมล็ดแตงโม พริก 
ข้ าว โพด มะระ บวบ แบบ Mid-throughput ด้ วย เครื่ องบดตั วอย่ า ง  (Tissue lyser) 
ความก้าวหน้าการด าเนินงานร้อยละ ๗๕ 



 
 

๙๐ 

 

 การจัดเก็บ DNA พืชสมุนไพรในธนาคารทรัพยากรแห่งชาติ สามารถสกัด High molecular 
weight DNA จากพืชสมุนไพร ๑๒๐ ชนิด เพ่ือจัดเก็บ DNA ของพืชสมุนไพรดังกล่าวในธนาคาร
ทรัพยากรแห่งชาติได้ตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างหาข้อมูล DNA barcode ของพืชสมุนไพร
เหล่านี้เพื่อเก็บใน DNA database ร่วมกับตัวอย่าง DNA ที่สกัดไว้แล้ว 

 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล/การค้นหายีนที่สัมพันธ์กับลักษณะต่าง ๆ ท าการคัดเลือก SNP 
เพ่ือน ามาตรวจสอบในประชากรลูกผสม เพ่ือพัฒนาเครื่องหมายโมโลกุลที่สัมพันธ์กับโรค 
ราน้ าค้าง ความก้าวหน้าการด าเนินงานร้อยละ ๘๐ 

 การศึกษาการแสดงออกของยีน ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของยีนในอ้อยภายใต้สภาวะทนแล้ง
ด้วยการจัดเรียงล าดับอาร์เอ็นเอ (RNA sequencing) และเทคนิค Quantitation RT PCR โดย
ได้ท าการสกัด RNA และเตรียม Sequencing libraries ปัจจุบันได้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ RNA 
sequence ของยีนในอ้อยภายใต้สภาวะแล้งตามเป้าหมาย 

 การจ าแนกชนิดสิ่งมีชีวิตด้วยฐานข้อมูลลายพิมพ์เปปไทด์ โดยจัดท าฐานข้อมูลลายพิมพ์ 
เปปไทด์ที่จ าเพาะต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในคน สัตว์ และจุลินทรีย์ดื้อยา (เป้าหมาย ๕๐ ตัวอย่าง) 
ปัจจุบันได้ฐานข้อมูลลายพิมพ์เปปไทด์ที่จ าเพาะต่อจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย) ๑๖๒ ตัวอย่าง 

 การค้นหาเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ พืชเศรษฐกิจ และสมุนไพร  (เป้าหมาย 
๑ เปปไทด์) ปัจจุบันได้เปปไทด์ (Bioactive peptides) ที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียจากเมล็ด
ข้าว ๘ เปปไทด์ 

 การค้นหาข้อมูลกลไกส าคัญในสิ่งมีชีวิตและตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker) เพ่ือประโยชน์
ในการวินิจฉัยหรือท านายโรค โดยได้ข้อมูลกลไกส าคัญในสิ่งมีชีวิต ๕ กลไก ได้แก่ (๑) กลไก
ตอบสนองต่อสาร Aflatoxin B1 ในเป็ด (๒) กลไกตอบสนองต่อสาร Atractylodin ของ
เซลล์มะเร็งท่อน้ าดี (๓) กลไกตอบสนองต่อสาร Gigantol ของเซลล์ต้นก าเนิดมะเร็ง (Cancer 
stem cell)  ( ๔ )  กล ไกควบคุ ม ก า รหลั่ ง โ ป รตี น ขอ งยี น  Othac1  ใ นยี ส ต์  Ogataea 
thermomethanolica TBRC656 และ (๕) กลไกการเจริญของตัวอ่อนเอมบริโอปาล์มน้ ามัน
ระหว่างการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังได้ข้อมูล biomarker ๒ ชนิด ได้แก่ 
(๑) โปรตีน Coiled-coil domain containing 25 protein เป็น Biomarker ในซีรั่มของผู้ป่วย
มะเร็งท่อน้ าดี และ (๒) โปรตีน Interleukin-17A และ Interleukin-18 เป็น Biomarker ในซีรั่ม
และน้ าลายของผู้ป่วยเบาหวานได้ตามเป้าหมาย 

 การพัฒนาวิธีการสร้างรายละเอียดของเมตาโบไลต์ (Metabolite profile) ของพืชเศรษฐกิจ 
และสมุนไพร ได้วิธีการสกัดสารจากฟ้าทะลายโจรด้วยเมทานอล อยู่ระหว่างการทดสอบ
องค์ประกอบของสารสกัดเปรียบเทียบกับสารอ้างอิงตามมาตรฐานด้วยเครื่อง LC/MS และอยู่
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ระหว่างพัฒนาวิธีการสกัดอาร์เอ็นเอและการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานร้อยละ ๗๐ 

(๓) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: 
ThaiSC) ศูนย์บริการด้านการค านวณประสิทธิภาพสูง เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศที่ต้องการ
ความรวดเร็วและความแม่นย าสูง ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ให้บริการทรัพยากรการค านวณระบบ Thailand’s Advanced Research Accelerator 
(TARA) ๑๒.๓ ล้านชั่วโมงค านวณ (เป้าหมาย ๒๐ ล้านชั่วโมงค านวณ) และมีโครงการมาใช้
บริการทรัพยากรการค านวณ ๔๔ โครงการ (เป้าหมาย ๔๐ โครงการ) 

 มีความพร้อมในการให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในการค านวณ  (Server availability) ร้อยละ ๙๙ 
(เป้าหมายร้อยละ ๘๐) และมีการบริหารจัดการการใช้งานทรัพยากรในการด าเนินงาน 
(Utilization) ร้อยละ ๕๑ (เป้าหมายร้อยละ ๗๐) 

 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนา อาทิ ความร่วมมือกับ 
National Applied Research Laboratories (NARLabs) ประเทศไต้หวัน ในการวิจัยและ
พัฒนาเ พ่ือการรับมือ โควิด ๑๙  การพัฒนาแอปพลิ เคชันด้าน HPC และ AI (Artificial 
Intelligence) ส าหรับงานวิจัยและนวัตกรรม ความร่วมมือกับ E-Asia ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นและ
เครือข่ายในเอเชียในงานวิจัยด้าน HPC for advance materials research เป็นต้น 

(๔) ศูนย์ ระบบไซเบอร์ - กายภาพ (Center for Cyber-Physical Systems: CPS) เป็น
ศูนย์บริการเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบไซเบอร์ -กายภาพชั้นน าของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  
ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เป้าหมาย ๑๕ หน่วยงาน) ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน และกระบวนการน าข้อมูลจากโลกกายภาพไปประมวลผล หรือวิเคราะห์ใน
โลกไซเบอร์ (ดิจิทัล) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา จ านวน ๑๓ หน่วยงาน 
ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัทน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) บริษัทอุตสาหกรรมอะไหล่ 
(1999) จ ากัด บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) บริษัทพีวัน ออโตเมชั่น จ ากัด บริษัทน้ าตาลมิตรผล จ ากัด บริษัทซีพีแรม จ ากัด  
บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) กลุ่ม Young Smart Farmer จังหวัด
จันทบุรี คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดนครปฐม และส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สร้างองค์ความรู้ (เป้าหมาย ๔ บทความ) จัดท าและปรับปรุงบทความเกี่ยวกับ Industrial 
IoT/CPS เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ ๔ บทความ ได้แก่ (๑) บทความเรื่องเรียนรู้การออกแบบ
อุปกรณ์ FPGA (Field Programmable Gate Array) ส าหรับ IoT (๒) บทความเรื่อง Edge และ 
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Cloud ในยุคโรงงานอัจฉริยะ (๓) บทความเรื่องการใช้งานการสื่อสารตามมาตรฐาน Modbus 
และ (๔) บทความเรื่อง Learning Factory โรงงานแห่งการเรียนรู้ 

 พัฒนาบุคลากร (เป้าหมาย ๑๐๐ คน) พัฒนาความสามารถบุคลากร ๔๐๑ คน ให้ม ี
ความเชี่ยวชาญด้าน CPS และ IoT อาทิ ระบบเกษตรแม่นย า (WiMaRC และ Handy Sense) 
Edge and Cloud Platform (NETPIE), Industrial Internet of Things (IIoT) และการพัฒนา
ระบบ IoT ด้วย NETPIE 2020 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

 ให้บริการห้องทดสอบ (Testbed) อยู่ระหว่างเตรียมครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการห้องทดสอบ เพ่ือ
ให้บริการ Testbed facility ในการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ CPS และ IoT  
ในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ดีได้ประชาสัมพันธ์การให้บริการ CPS Testbed ผ่านกิจกรรมเยี่ยมชม
และศึกษาชุดสาธิต (หรือผลงานวิจัย) อาทิ ระบบไวมาก (WiMaRC) ระบบเกษตรอัจฉริยะ 
(Handy Sense) ร ะบบท าคว าม เ ย็ น ด้ ว ย แส งอาทิ ตย์  ( Solar Cooling) NETPIE และ 
Automation IoT system แก่บริษัทเอกชนและผู้สนใจ ๑๕ ครั้ง 

นอกจากนี้ CPS ร่วมกับเนคเทค สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรด าเนินโครงการ Smart Factory 
IoT Challenge 2020 ยกระดับอุตสาหกรรมไทย น าผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจับคู่กับนักพัฒนาเพ่ือ
น าเทคโนโลยี IoT ได้แก่ แพลตฟอร์ม NETPIE และอุปกรณ์ Universal Remote Terminal Unit (uRTU)  
มายกระดับกระบวนการภายในโรงงาน เตรียมความพร้อมสู่การก้าวเป็นโรงงานอัจฉริยะ โดยเริ่มด าเนินการ
เปิดรับสมัครโรงงานและนักพัฒนาที่สนใจตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ และคัดเลือก ๙ โรงงานที่มีโจทย์ชัดเจนน่าสนใจ 
พร้อมคัดสรรนักพัฒนาที่มีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือจับคู่ระหว่างโรงงานและนักพัฒนาน าไปสู่
การฟอร์มทีมและเริ่มต้นพัฒนาผลงาน ซึ่งทีม CPS ได้เข้าไปเป็นพ่ีเลี้ยงในกิจกรรม Workshop เสริมความรู้ 
พร้อมแนะน าเครื่องมือ (NETPIE) เพ่ือโรงงานอัจฉริยะ ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไปแล้วเมื่อ
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้ชนะเลิศได้แก่ ทีม Pied Piper คู่กับบริษัทไทยก้าวไกลกรุ๊ป จ ากัด ในผลงาน 
Smart Cooling Tower System Developmen using uRTU and NETPIE การด าเนินโครงการดังกล่าวท าให้
เกิดการประยุกต์ใช้ IoT ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรม 
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(๕) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Technology and Informatics 
Institute for Sustainability: TIIS จัดท าข้อมูลและการประเมินวัฏจักรชีวิต เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) การเติบโตอย่างยั่งยืน และการแข่งขันในระดับสากล โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงาน  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 

 การพัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลดัชนีวัฏจักร
ชีวิต (National Life Cycle Index: National LCI) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
โดยให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอย่างเหมาะสม โดยผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับ
ประเภทของฐานข้อมูล ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน โดยมี
ค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่ให้บริการน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๕ วัน ด้วยการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูล 
National LCI เพ่ือเข้าสู่ระดับสากล (จ านวนข้อมูลที่ไปถึงระดับ ๑๐) และพัฒนามิติการจัดท า
ฐานข้อมูล National LCI ให้ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน ความก้าวหน้าการ
ด า เ นิ น ง า น 
ร้อยละ ๔๐ 

 การพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัด ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบจ าลอง 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลุ่มผลกระทบฝุ่น PM2.5 และการพัฒนาแบบจ าลอง 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลุ่มขยะพลาสติก เพ่ือจัดท าระเบียบวิธีและตัวชี้วัดที่
เหมาะสมกับประเทศไทยส าหรับประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานร้อยละ ๖๐ 

 การส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่าน
การด าเนินโครงการรับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย ให้ค าปรึกษา และฝึกอบรม (เป้าหมาย ๔ หน่วยงาน) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินโครงการรับจ้างวิจัยให้กับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) องค์การจัดการน้ าเสีย 
(อจน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยใช้เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco efficiency) เพ่ือประเมินสมรรถนะด้านความยั่งยืนขององค์กร ความก้าวหน้า
การด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๕ 

 การประยุกต์ใช้ชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน อาทิ 
ระบบรายงานผลและติดตามตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Dashboard) ได้หารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาความต้องการและแนวทางการประยุกต์ใช้ รวมทั้งทบทวน 
แนวทางการเก็บข้อมูลและวิธีการค านวณเพ่ือน ามาใช้พัฒนาแบบฟอร์มเก็บข้อมูล และการ
ประยุกต์ใช้โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการผลิตและบริโภค 
(LookieWaste) อยู่ระหว่างศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขยะอาหารและ
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พฤติกรรมการผลิตและบริโภคเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลการเกิดขยะอาหารของประเทศไทย 
ความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๓๕ 

นอกจากนี้ TIIS ยังด าเนินโครงการการพิจารณาคุณค่าและบริการระบบนิเวศในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ ให้แก่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนาหลักการวิเคราะห์บริการระบบนิเวศ 
(Ecosystem Service Review: ESR) และการประเมินคุณค่าของระบบนิเวศ (Valuation of ecosystem 
services) ที่เกิดขึ้นจากการฟ้ืนฟูเหมืองหินปูน โดยการน าข้อมูลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและ
แผนการฟ้ืนฟูมาประกอบกับเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทาง
ลบที่อาจเกิดข้ึน ผลจากการศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับแผนการฟ้ืนฟูหรือแผนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินหลังการส่งมอบพื้นท่ีคืนเมื่อสิ้นสุดประทานบัตร 

 
สภาพการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ฟ้ืนฟูเหมืองหินปูนตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของโครงการ 

 

๓.๓.๓ โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI)  
สวทช. ด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล 
จ านวน ๓,๕๘๐ รายการ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ๔๔๔ หน่วยงาน/ราย นอกจากนี้ยังให้บริการ 
เชิงเทคนิคและให้ค าปรึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน ๑๗ โครงการ ผ่านหน่วยบริการวิเคราะห์
และทดสอบของ สวทช. โดยให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัยและสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ มีตัวอย่างบริการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้ 

(๑) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ศูนย์ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ 
และรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เ พ่ือการจ าหน่ายในประเทศ น าเข้า และส่งออกตาม
มาตรฐานสากล โดยด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือแพทย์  ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025 และเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ
หรือพิสูจน์ทราบ เพ่ือรองรับนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย ตามข้อบังคับของส านักงาน



 
 

๙๕ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) เพียงรายเดียว 
ในประเทศไทย ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ามาตรฐาน
ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เช่น สายชาร์จแบตเตอรี่ และสถานีประจุไฟฟ้า ฯลฯ พัฒนาวิธีทดสอบในขอบข่ายใหม่ 
ได้แก่ การบริการวิเคราะห์ทดสอบหุ่นยนต์ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบด้าน IoT เพ่ิมเติม พร้อมทั้งให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบต่าง ๆ เช่น  

 บริการทดสอบด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การบิน ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบด้านชิ้นส่วน
เครื่องบิน (AS 9001, NADCAP) ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ ได้ด าเนินการตรวจสอบมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางการแพทย์ของหุ่นยนต์ Hapybot ที่ท าหน้าที่ขนส่งยา วัคซีน 
และเวชภัณฑ์การแพทย์ ในด้านต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ที่จะไม่ระเบิดเมื่อ
ชาร์จไฟฟ้าเพ่ิม ระบบไฟฟ้าที่จะไม่ปล่อยคลื่นความถี่รบกวนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ระบบซอฟต์แวร์และระบบปฎิบัติการสั่งงานที่ได้มาตรฐาน 
เป็นต้น Hapybot ถือเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยในการใช้งานภายในโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับแพทย์และพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่
และช่วยในการป้องกันโรคระบาดจากสถานการณ์โควิด ๑๙ 

 บริการทดสอบ Smart Electronic และ Internet of Things ( IoT) ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดท ามาตรฐาน IoT เช่น ISO/IEC 14443 ISO/IEC 18092 
ISO/IEC 15693 ISO/IEC 17065 ETSI EN 300 และมาตรฐานอื่น ๆ เช่น กสทช. พร้อมทั้งได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO/ IEC 17025 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ ระหว่างการขยาย 
ขีดความสามารถในการเป็นหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ส าหรับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ IoT 

 บริการทดสอบระบบราง ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอรับรอง ISO/IEC 17025 ด้านการทดสอบ 
ความดังเสียงของระบบรางตามมาตรฐาน ISO 3744 และ ISO 3745 และอยู่ระหว่างการ 
ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือขยายขีดความสามารถในการทดสอบทางด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบเสียง  
แรงสั่นสะเทือน และระบบแสง เป็นต้น รวมถึงสร้างเครือข่ายการทดสอบด้านระบบรางใน
ต่างประเทศร่วมกับบริษัทเอกชน พร้อมทั้งรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรางจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผ่านโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งเป็น
ห้องปฏิบัติการทดสอบของกรมการขนส่งทางราง ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ



 
 

๙๖ 

 

จราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และอยู่ระหว่างขยายขีดความสามารถในการให้บริการทดสอบ
ระบบรางทั้งชิ้นส่วนและขบวนรถระดับสากล (ISO/IEC 17025) 

 
(๒) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ให้บริการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เซรามิก อิฐมวลเบา ก๊อกน้ า/ฝักบัว เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในเวทีสากล ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ อาทิ  

 บริการทดสอบก๊อกน้ าและฝักบัวอาบน้ า ให้บริการทดสอบฝักบัวอาบน้ าตามตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) ๒๐๖๖-๒๕๕๒ และทดสอบก๊อกน้ าส าหรับเครื่องสุขภัณฑ์ตาม มอก. 
๒๐๖๗-๒๕๕๒ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม แก่ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม อาทิ การทดสอบทางกล
ส าหรับฝักบัวแบบสายอ่อน การทดสอบทางกลส าหรับฝักบัวแบบก้านแข็ง การทดสอบทางกล
ส าหรับก๊อกน้ าแบบเดี่ยว การทดสอบทางกลส าหรับก๊อกน้ าแบบเดี่ยวผสม/คู่ผสม การทดสอบ
ทางกลส าหรับก๊อกน้ าปิดอัตโนมัติอ่างล้างหน้า–ล้างมือประหยัดน้ า และการทดสอบผลที่เกิด
ขึ้นกับน้ าจากหัวก๊อก สายน้ าดี และท่อน้ า 

 บริการทดสอบกระเบื้อง ให้บริการทดสอบกระเบื้องเซรามิก หินเทียม หินธรรมชาติ ยางปูพ้ืน 
ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มอก. ๒๕๐๘-๒๕๕๕ และ ISO 13006 แก่ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม 
อาทิ การทดสอบคุณภาพผิวหน้า การทดสอบการดูดซึมน้ า การทดสอบความต้านแรงกดแตก 
การทดสอบความทนทานขัดถู การทดสอบความทนสารเคมี และการทดสอบความเปรอะเปื้อน 
เป็นต้น 

 
 

(๓) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) สนับสนุนการท าวิจัย เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและส่งเสริมบริการวิเคราะห์ทดสอบให้ตรงตามมาตรฐานสากล โดย เป็น
ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพตรงตามหลักมาตรฐานสากล ( ISO/IEC 17025) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สวทช. แบบ One stop service ด้วยนโยบายที่พร้อมให้บริการตลอด 
๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและ



 
 

๙๗ 

 

ทันสมัย ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือใหม่ ๆ 
เช่น 

 การวิเคราะห์หากรดอะมิโนที่จ าเป็นและกรดอะมิโนที่ไม่จ าเป็นต่อร่างกาย ด้วยเครื่อง HPLC-
FLD (Analysis of amino acid) โดยการใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง (High 
performance liquid chromatography) ตรวจวิเคราะห์โดยวัดการวาวแสง Fluorescence 
detector (FLD) ที่เชื่อมต่อกับระบบวิเคราะห์กรดอะมิโน (Amino acid analysis system) 
แบบ Post-column fluorescence derivatization เทคนิคนี้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในงานวิเคราะห์ วิจัย พัฒนานวัตกรรมอาหารและทดสอบผลิตภัณฑ์
อาหาร ยกระดับงานวิจัยและสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจร 

 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อแยกองค์ประกอบของสารที่สนใจออกจากตัวอย่าง ด้วยเครื่อง 
HPLC-PDA/RI เป็นการใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง (High performance 
liquid chromatography) และตรวจวิเคราะห์โดยวัดการดูดกลืนแสงด้วย PDA (Photodiode 
array detector) หรือวัดการหักเหของแสงด้วยตัวตรวจวัดชนิด RID (Refractive index 
detector) เทคนิคนี้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งงานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รองรับความ
หลากหลายในงานวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารและส่วนประกอบในอาหาร ตอบสนองทุกความ
ต้องการของลูกค้า เพ่ือยกระดับงานวิจัยและสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจร 

 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อแยกองค์ประกอบของสารที่สนใจออกจากตัวอย่าง ด้วยเครื่อง  
GC-TCD/BID โดยใช้ เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas chromatography)  ในการแยก
องค์ประกอบของสารที่สามารถระเหยกลายเป็นไอเมื่อถูกความร้อน ตรวจวิเคราะห์ด้วยตัว
ตรวจวัดประเภท  TCD (Thermal Conductivity Detector) และ BID (Barrier Discharge 
Ionization Detector) ที่วิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ใช้ในการวิเคราะห์สารตัวอย่าง
ชนิดต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์แก๊ส และการวิเคราะห์อากาศและสิ่งแวดล้อม (CO2 
NO2 SO2) เป็นต้น 

 นอกจากนี้ NCTC ยังขยายขอบข่ายการทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
โดยในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ ได้รับการรับรองเพ่ิมเติมใน ๓ ขอบข่าย (ISO/IEC 17025:2015) 
ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ด้วยเทคนิคไมโครเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์  การวิเคราะห์
ขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  และการวิเคราะห์ปริมาณ 
โทลูอีนด้วยเทคนิค Gas chromatography-mass spectrometry และอยู่ระหว่างการยื่นขอรับ
รองในขอบข่ายใหมอี่ก ๑๐ ขอบข่าย (ISO/IEC 17025:2017) 



 
 

๙๘ 

 

 
(๔) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา  

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาต้นแบบ เครื่องจักร และซอฟต์แวร์ ที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม 
เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 โรงเรือนเพาะปลูกพร้อมระบบอัจฉริยะ พัฒนาต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะให้มีความแข็งแรงและ
เหมาะสมต่อกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกอบและทดสอบระบบ
กล้องถ่ายภาพ ๒ มิติ และ ๓ มิติ ประเมินการเชื่อมต่องานระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตส าหรับ
การใช้งานในโครงการ และทดสอบระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมและความชื้นดิน รวมถึงศึกษา
คุณภาพน้ าบริเวณโรงเรือน นอกจากนี้ยังพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับการปลูกพืชภายในโรงเรือน 
โดยออกแบบโปรแกรมเพ่ือใช้งานกับระบบต่าง ๆ ในโรงเรือน และส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการปลูกพืชแต่ละชนิด พร้อมทั้งข้อมูลผู้ผลิตและแหล่งผลิต  รวมทั้ง
ส ารวจข้อมูลการใช้ผลผลิตทางการเกษตรจาก โรงพยาบาล โรงแรม และภัตตาคาร เพ่ือเป็น
องค์ประกอบข้อมูลส าหรับการปลูกพืชภายในโรงเรือน 

 
 

 รถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด DECC ปฏิวัติวงการสตรีทฟู้ดพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมรถเข็นรักษ์
โลกเชิงพาณิชย์ โดยอยู่ระหว่างพัฒนารถเข็นรักษ์โลกเพ่ือสตรีทฟู้ดและพัฒนาระบบบริหารจัด
การพลังงานส าหรับติดตั้งกับสตรีทฟู้ดโมบาย ๑๐๐ ชุด จ านวน ๓ โมเดล ประกอบด้วย  
(๑) รถเข็นน้ าหนักเบาพร้อมระบบน้ าดี ถังบ าบัดและซิงค์น้ า (๒) รถเข็นน้ าหนักเบาพร้อมระบบ
น้ าดี ถังบ าบัดและซิงค์น้ า และระบบดูดควัน (๓) รถเข็นน้ าหนักเบาพร้อมระบบน้ าดี ถังบ าบัด
และซิงค์น้ า ระบบดูดควัน และหัวเตาแก๊ส ๒ หัว ปัจจุบันได้ส่งมอบรถเข็นที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ 
สตรีทฟู้ดโมบายพร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว ๓ ราย 



 
 

๙๙ 

 

รวม ๔ คัน ได้แก่ ผู้ประกอบการขายข้าวเหนียวหมูทอด-เนื้อทอด จังหวัดนครปฐม ๒ คัน 
ผู้ประกอบการขายอาหารตามสั่ง จังหวัดนครราชสีมา ๑ คัน และผู้ประกอบการขายของหวาน 
จังหวัดนครราชสีมา ๑ คัน นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจสั่งจองรถเข็นรักษ์โลกอีกกว่า ๘๐ ราย 
(เป้าหมาย ๑๐๐ ราย) ซึ่งรถเข็นรักษ์โลกนี้จะช่วยยกระดับสตรีทฟู้ดไทยให้ได้มาตรฐานทั้งด้าน
คุณภาพและความปลอดภัย 

 

  
 ระบบบริหารจัดการพลังงานด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

DECC ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานส าหรับติดตั้งกับเครื่องสตรีทฟู้ดโมบาย จ านวน 
๑๐๐ ชุด พร้อมทั้งทดสอบต้นแบบระบบวัดและวางโครงสร้างโปรแกรมแสดงผลค่าพลังงาน
ไฟฟ้า และออกแบบลักษณะข้อมูล การสื่อสาร และการส่งข้อมูลเข้าระบบคลาวด์ที่ได้มาตรฐาน  

(๕) ศูนยท์ดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (TBES) ได้รับอนุมัติให้เข้ามาเป็นหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ หรือ NQI เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ โดยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบ
ด้านพิษวิทยาและชีววิทยาส าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการให้บริการทดสอบทางพิษวิทยา 
(Toxicology) และการประเมินทางชีวภาพ (Biological evaluation) ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้าน
สุขภาพและการแพทย์ และเคมีอุตสาหกรรม ด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล เพ่ือขับเคลื่อนให้ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมของไทยไปสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย 
ด้านการส่งออก สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีตัวอย่างผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 



 
 

๑๐๐ 

 

 บริการทดสอบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องส าอางและสมุนไพร ปัจจุบัน
เริ่มด าเนินการจัดท าระบบงานของ TBES ให้สอดคล้องกับระบบ สวทช. ในด้านการให้บริการ
ทดสอบ รวมทั้งด าเนินการเตรียมความพร้อมระบบเอกสารการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure: SOP) ในการด าเนินงานตามระบบคุณภาพ OECD GLP 

 บริการทดสอบด้านความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ ด าเนินการให้บริการทดสอบด้าน
ชีววิทยา (Biocompatibility test) ของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ด้วยวิธีมาตรฐานของ ISO 
10993 series และแนวปฏิบัติการทดสอบและประเมินสารเคมีของ OECD (OECD test 
guidelines) โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ ท าให้มีผู้ประกอบการส่งตัวอย่างทดสอบด้าน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ส่งทดสอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ยับยั้งเชื้อเพ่ือสุขอนามัยประเภทต่าง ๆ และวัสดุแผ่นกรอง นอกจากนี้ยังได้ศึกษามาตรฐาน  
ในการทดสอบผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์เพ่ือขยายขอบข่าย รวมถึงติดต่อและประชาสัมพันธ์
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 

๓.๔ ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) 

กลุ่มบริหาร RDI เป็นกลุ่มสนับสนุนและบริหารงานวิจัยขนาดใหญ่ เพ่ือตอบโจทย์และแก้ปัญหา 
ที่ส าคัญของประเทศ (National Agenda) อย่างตรงจุด โดยด าเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก คือ การบริหารจัดการ
งานวิจัยเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ  
การบริหารการวิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
การส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร 
RDI มีตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม  

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านกลไกการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมที่มาจากความต้องการใช้งาน
ของภาครัฐ โดยมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ สวทช. ได้ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ดังนี้ 

 การจัดท าเอกสาร/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายใต้การพัฒนานวัตกรรมตาม
ความต้องการของภาครัฐ ประกอบด้วย แนวทางการด าเนินงาน เรื่อง “การพิจารณาคัดเลือกโครงการ” และ 
“การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับท าโครงการ” ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง “การติดตามและประเมินผล” 
แบบฟอร์มต่าง ๆ และอยู่ระหว่างด าเนินการ เพ่ือหารือกับส านักงบประมาณ ในการจัดท าแนวทางการตั้งกรอบ



 
 

๑๐๑ 

 

งบประมาณหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณ และการขอ
ตั้งหมวดงบประมาณ 

 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้
เกิดการพัฒนานวัตกรรม ลดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ รวมทั้ง ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ส าหรับ
ใช้ผลักดันพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันต่อไป จ านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นนทบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่อยู่
ในส่วนงานหน่วยงานวิจัย หน่วยเหล่าสายวิทยาการ ศูนย์ไซเบอร์จากเหล่าทัพต่าง  ๆ และสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ โดยมีแผนหารือกับกองนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักนโยบายวิทยาศาสตร์และ
ป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (กนว.สนป.วท.กห.) เกี่ยวกับโจทย์วิจัย/เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่กองทัพต้องการอีกครั้ง (๒) ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุม สสช. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง กลุ่มงานพัสดุ การเงิน 
และผู้ตรวจภายในเข้าร่วมประชุม  เ พ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานภายใต้โจทย์การพัฒนาระบบ 
ส ามะโนประชากรจากฐานข้อมูลทะเบียน นอกจากนี้ สวทช. มีแผนหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมเติม ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การประปานครหลวง (กปน) และ ส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) กระทรวงศึกษาธิการ  

 
 
 

 
 
 
 

 การให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่มีความต้องการใช้กลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความ
ต้องการภาครัฐ จ านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ต้องการพัฒนาลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพ่ือแก้ปัญหามลภาวะ โดย กลุ่มบริหาร RDI 
ของ สวทช. ได้ให้ค าปรึกษาและร่วมก าหนดแผนการพิจารณาโครงการและเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยไดป้ระกาศรับ
ข้อเสนอโครงการบนเว็บไซต์ของ สวทช. ไปเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และปิดรับข้อเสนอโครงการ  
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ หน่วยงานรับท าโครงการได้ส่งข้อเสนอโครงการ ทั้งสิ้น ๒ โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการ “การออกแบบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดพอลิเมอร์  เพ่ือแก้ปัญหาจากมลภาวะ” และ 
โครงการ “การพัฒนาผิวเคลือบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดพอร์ซเลนที่มีคุณสมบัติท าความสะอาดตัวเอง” ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างคัดเลือกโครงการโดยคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ ซึ่งจะประชุมครั้งถัดไป ในเดือน สิงหาคม 
๒๕๖๓ โดย กมอ./กฟภ. ได้ส่งหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ ให้ สวทช. รับเป็นผู้บริหารโครงการ  



 
 

๑๐๒ 

 

(๒) ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ที่ต้องการพัฒนาระบบส ามะโนประชากรและเคหะ จากฐานข้อมูลทะเบียน 
๓ เรื่อง เพ่ือประยุกต์ใช้ ได้แก่ การจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ การจัดท าส ามะโนผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม และ Government Data Catalog ซึ่งจะด าเนินงานผ่านกระบวนการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประเภทของที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  

 
 
 
 
 

 
 
 

 การด าเนินงานโครงการตามโจทย์วิจัยของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ในโครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยส าหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” โดยไดป้ระกาศรับข้อเสนอโครงการบนเว็บไซต์ทั้งของ สปสช. และ สวทช. 
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และประกาศผลการคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยหน่วยงาน 
ที่ได้รับคัดเลือกด าเนินโครงการ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
ภายใต้โครงการ เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยส าหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร”  

 

 การส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ และหน่วยงานรับท าโครงการ  
โดยส่งหนังสือประชาสัมพันธ์และประกาศกระทรวงฯ จ านวน ๓ เรื่อง ไปยังหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา 
จ านวน ๖๗ หน่วยงาน โดยท าให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยยื่นขอรับขึ้นทะเบียนหน่วยงานรับท าโครงการ
ผ่านเว็บไซต์ (https://www.nstda.or.th/gd/) จ านวน ๑๔ หน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศรายชื่อหน่วยงาน
รับท าโครงการบนเว็บไซต์แล้ว ได้แก่ สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 
 

๑๐๓ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยมีรายชื่อหน่วยงานย่อยภายใต้สถาบันการศึกษา/หน่วยวิจัยที่ได้รับการประกาศแล้วทั้งสิ้น ๑๔๙ หน่วยงาน 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

๓.๔.๒ การวิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศผู้น า

ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร รวมทั้ง
ความร่วมมือวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนันสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่ก่อให้ เกิ ดเครือข่ายความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม บริษัทขนาดใหญ่  และบริษัท 
ข้ามชาติ ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น (deep tech) ที่จะขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้  ส่วนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนันสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยให้ส าเร็จและผลักดันการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม สามารถลดการน าเข้าทางเทคโนโลยีในระยะยาว  
น าไปสู่การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี รวมถึงเป็นการเพ่ิมความมั่นคงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป โดยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สวทช. มีผลการด าเนินงานซึ่งเป็นความร่วมมือวิจัย
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสรุป ดังนี้  

การร่วมมือวิจัยกับภาครัฐ มีการจัดระบบบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา โดยจัดกระบวนการ
พิจารณา ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยตามแนวทางและระยะเวลาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO   
มีการศึกษาสถานภาพ และแนวทางการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนภารกิจการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยอยู่ระหว่างจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ผลิตอัตโนมัติขั้นสูง เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ และแนวทาง/ขั้นตอนการเตรียมความ
พร้อมของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับระบบการผลิตอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีในขั้นที่สูงขึ้น หรือการเป็น
อุตสาหกรรม ๔.๐ ในอนาคต รวมทั้ง เกิดการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
จ านวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายใต้แผนงานวิจัยเพ่ือเตรียม



 
 

๑๐๔ 

 

ความพร้อมด้านกิจการพลังงานต่อยานยนต์ไฟฟ้า โดยอยู่ระหว่างจัดท าแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการ เพ่ือหารือ
ร่วมกันต่อไป (๒) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เพ่ือยกระดับธุรกิจก่อสร้างที่จ าเป็นต้องส่งเสริม
ผู้ประกอบการ โดยอยู่ระหว่างจัดท าข้อเสนอโครงการร่วมกัน เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจาก กลุ่ม BCG เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และ (๓) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน)  และ สวทช. โดยนักวิจัย
จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ในการพัฒนาความร่วมมือ 
ด้านวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นระบบดิจิทัล 
โดย สวทช. มีบทบาทในการพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินดิจิทัล โดยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนการ
ให้บริการแจ้งเหตุ รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล (Emergency Telemedical Direction) บนรถ
ฉุกเฉินระดับสูง ส าหรับกู้ชีพในภาวะวิกฤต ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลจากอุปกรณ์หลายชนิด ท าให้แพทย์
สามารถเรียกดูข้อมูลที่จ าเป็นในการประเมินอาการของผู้ป่วยขณะน าส่งโรงพยาบาลได้แบบทันต่อเวลา (real 
time) โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันของทั้งสี่หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และมีการติดตั้ง Emergency Telemedical Direction ใน ๑๕ จังหวัด นอกจากนี้ ได้ผลักดันการน า
ผลงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก่ เว็บไซต์จ าลองโมเดลรูปร่างสาม
มิติส าหรับใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีหลังคลอด โดยน าไปใช้ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การร่วมมือวิจัยกับภาคเอกชน มีการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชน 
จ านวน ๒ บริษัท ได้แก่ (๑) กลุ่มบริษัทมิตรผล เพ่ือน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(IOT) การส ารวจระยะไกลผ่านดาวเทียม และข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบเจาะจงพ้ืนที่ ช่วยเพ่ิมผลผลิตไร่อ้อย  
ซึ่งเป็นการสร้างเกษตรกรรมยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยน าร่องพัฒนาแดชบอร์ดอัจฉริยะและแอปพลิเค
ชันบนมือถือ เพ่ือช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของอ้อย ความชื้นของดิน ความเสี่ยงที่จะ
ถูกโจมตีจากโรคและศัตรูพืช การคาดการณ์ผลผลิต และดัชนีค่าคุณภาพความหวานของอ้อย ประกอบด้วย 
ต้นแบบโมเดลประเมินสุขภาพพืช (ความเครียดน้ า และอาหาร) ต้นแบบโมเดลการจัดการความเสี่ยงของโรค 
ที่เกิดจากแมลงศัตรูพืช (โรคใบขาวและหนอนกอ) ต้นแบบโมเดลคาดการณ์ผลผลิตและประเมินคุณภาพความ
หวานของอ้อย และการพัฒนาหน้าจอแสดงผลบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Dashboard) (๒) บริษัท  
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือเอสซีจี โดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ พลังงานทดแทน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ นอกจากนี้ 
สวทช. ได้ผลักดันการน าผลงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๕ เรื่อง ได้แก่  
(๑) ระบบติดตามสถานะกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ ส าหรับน าไปใช้ในโรงงาน บริษัทสยามไวร์ จ ากัด  
(๒) ระบบควบคุมเครนเหนือศรีษะอัตโนมัติ ส าหรับน าไปใช้ในบริษัทสยามคิโต้ จ ากัด (๓) ระบบหุ่นยนต์บิน
ส าหรับตรวจแผงผลิตโซลาร์เซลล์ ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้ในห้างหุ้ นส่วนจ ากัด หางดง
วิศวกรรม เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัท (๔) ระบบอัตโนมัติส าหรับ
เพาะเลี้ยงปลากะพงในระบบปิดส าหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาของ บริษัทคุณาไทย จ ากัด และ (๕) แพ็ค



 
 

๑๐๕ 

 

แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จส าหรับใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ ส าหรับผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ออสก้า 
โฮลดิ้ง จ ากัด 

๓.๔.๓ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ 

สวทช. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดบริการและอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นน าขึ้นในประเทศ
ไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของคนไทย ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีต่างประเทศ สามารถส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศ และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ เครื่องเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์สามมิติส าหรับชิ้นเนื้อ (MiniiScan) ซ่ึงอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่อง MiniiScan รุ่นที่ ๒ ซ่ึงประกอบด้วย
ส่วนซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยปัจจุบัน ด าเนินการออกแบบเครื่อง ประกอบด้วย ก าหนดขนาดของเครื่อง 
ต าแหน่งการวางอุปกรณ์ต่างๆ ระยะจากเอกซเรย์ถึงฉากรับรังสี และขนาดของค่าขอบเขตการมองเห็น (Field of 
View) ของภาพตามขนาดชิ้นเนื้อ และใช้ชุดเอกซเรย์แบบไมโครโฟกัส (Micro Focus) ที่ทดสอบที่อัตรา
ก าลังขยายแบบต่างๆ 

 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า 
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงานของประเทศ รวมถึงศึกษานโยบายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานต่าง ๆ ดัง นี้   
(๑) ได้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในร้านสะดวกซื้อเพ่ือสนับสนุนการด าเนินมาตรการส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ให้บริการไฟฟ้า (EERS) และอยู่ระหว่างเตรียมแนวทางการทดสอบมาตรการ
ประหยัดพลังงานในร้านสะดวกซื้ออย่างน้อย ๕ แห่ง ร่วมกับภาคเอกชน (๒) อยู่ระหว่างพัฒนาต้นแบบการลด
การสูญเสียในโรงน้ าแข็ง โดยได้ออกแบบแผนการไหลของระบบการให้ความเย็นแก่น้ าป้อนก่อนเข้าเครื่องผลิต
น้ าแข็ง แผนการไหลร่วมกับอุปกรณ์ (Piping and Instrument Diagram; P&ID) การจ าลองระบบทาง
คณิตศาสตร์ และสร้างระบบการให้ความเย็นแก่น้ าป้อน รวมทั้ง พัฒนาระบบควบคุมการท างานของระบบการให้
ความเย็นแก่น้ าป้อน ให้ท างานสัมพันธ์กับเครื่องผลิตน้ าแข็งหลอดระบบเดิม และ (๓) ได้ต้นแบบปั๊มพญานาค
ประสิทธิภาพสูงระดับภาคสนาม โดยเป็นต้นแบบปั๊มพญานาคใบพัดขนาด ๘ นิ้ว กลีบใบเรียงกระแสน้ าและ 



 
 

๑๐๖ 

 

ท่อทางด้านดูดส าหรับท่อสูบน้ าขนาด ๘ นิ้ว โดยได้ปรับปรุงสมรรถนะชุดใบจักรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จากผล
การทดสอบ พบว่า มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๖ ที่ความเร็วรอบ ๑,๔๐๐ รอบต่อนาท ี

๓.๔.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สวทช. มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในกลุ่มประเทศเป้าหมาย ๕ ประเทศ และ 
๑ กลุ่มประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
สหราชอาณาจักร และกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างกลไกเพ่ือคัดเลือกสาขายุทธศาสตร์และหัวข้อการวิจัยในการ
ร่วมวิจัยกับพันธมิตรต่างประเทศ สร้างกลไกเพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัย สวทช. เขียนข้อเสนอโครงการ ส่งขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ อันเป็นการยกระดับงานวิจัยของ สวทช. สู่ระดับสากล รวมทั้งด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ
เพ่ือรักษาฐานความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตรเดิม และเพ่ิมกลุ่มพันธมิตรใหม่ที่อาจเป็นประเทศยุทธศาสตร์ใน
อนาคต ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใน 
สวทช. กับเครือข่ายต่างประเทศ จ านวน ๑๖ คน ส่งเสริมให้เกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลงในการท าวิจัย จ านวน ๑๖ รายการ นอกจากนี้  
เกิดโครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ จ านวน ๑๐ รายการ และโปรแกรมร่วมวิจัย (Joint Funding Program) 
จ านวน ๑ รายการ โดยมีตัวอย่างกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ก า ร จั ด  Thailand – UK Research Funding Opportunities Webinar Series โ ด ย 
บริติช เคานซิล สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ร่วมกับ สวทช. เพ่ือประชาสัมพันธ์โอกาสทุนวิจัย 
และเผยแพร่ความรู้ด้านทุนวิจัยต่างๆ ที่สนับสนุนโดยสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ซึ่งจัดไป
แล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเน้นทุนวิจัย Newton Fund  
ซึ่งประกอบไปด้วย รายละเอียดทุน Newton Fund แบ่งเป็นสองทุนที่ก าลังเปิดรับสมัคร ได้แก่ 
ทุน Institutional Links (IL) และทุน Newton Fund Impact Scheme (NFIS) โดยมีตัวแทน
จากหน่วยงานไทยผู้ร่วมให้ทุน และพูดคุยในประเด็นทิศทางของงานวิจัยไทย ได้แก่ ส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) และ สวทช. และ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเน้นทุนวิจัยจาก 
สหราชอาณาจักร และเคล็ดลับการเขียนข้อเสนอโครงการให้ประสบความส าเร็จ โดยมีผู้แทนจาก
หน่วยงานให้ทุนจากสหราชอาณาจักรมาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่ British Council Wellcome Trust 
และ UK Research and Innovation (UKRI) 
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 ก า ร ศึ กษ า  Global Innovators of Technology Trends for NSTDA Technology 
Frontier and Research Pillars เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนความร่วมมือต่างประเทศ 
ในเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากการเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมีความส าคัญต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีมุ่งเป้าของประเทศในระดับต่างๆ ตั้งแต่ Frontier ระดับงานวิจัยพ้ืนฐาน จนถึง
งานวิจัยประยุกต์  โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในหลากหลายแหล่งในระดับ
นานาชาติที่สรุปแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรม ในระยะ ๕-๑๐ ปี และมีการประเมิน Top 
technologies ที่จะมีบทบาทส าคัญในอนาคต โดยประเมินจากศักยภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ศักยภาพทางการตลาด งบประมาณงานวิจัย การจดสิทธิบัตรในระดับโลก และการน ามาใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ได้รายชื่อหน่วยงานวิจัยภาครัฐ และเอกชนที่ส าคัญในระดับโลก ที่มี
ผลงานทั้งในระดับจดสิทธิบัตร ระดับงานวิจัย และระดับงานวิจัยในระดับที่เป็นเชิงพาณิชย์
สอดคล้องตามงานที่ สวทช. มุ่งเน้น ทั้งนี้ ได้เริ่มใช้เป็นแนวทางในการวางแผนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการวางก าลังคนทางด้าน Frontier Research ในการพัฒนา
บุคลากรวิจัย (HRD) และ EECi 

๓.๔.๕ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 

สวทช. ส่งเสริมให้การด าเนินการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐาน 
ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ สวทช. จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และส่งเสริมจริยธรรมการ
วิจัย โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๕.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัย จัดท าแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัย และ
แผนการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัยที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) แนวทางปฏิบัติในการ
บริหารจัดการข้อมูล (Data Management) (๒) แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัย และหน่วยงานรับค าปรึกษา 
(Authorship/Contributorship) (๓) แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันของผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) (๔) การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากการวิจัย 
(Regulation Requirements) (๕) ความปลอดภัย (Safety) และ (๖) กระบวนการตรวจสอบความสามารถ 
ในการท าซ้ าของผลงานวิจัย (Research Reproducibility) รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้าน
คุณภาพและจริยธรรมการวิจัย โดยในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างผลการด าเนินงาน 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เพ่ือให้มีหลักฐานการ
บันทึกข้อมูลงานวิจัยที่เชื่อถือได้ และข้อมูลวิจัยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้  โดยปรับปรุง
แบบฟอร์มการวางแผนจัดการข้อมูล (Data Management Plan (DMP) Template) ส าหรับโครงการวิจัย
ข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาระบบเบิกสมุดบันทึกงานวิจัย (Lab Notebook Approval System) ซึ่งอยู่ระหว่าง
พัฒนาระบบในระยะที่ ๑.๒ และ ๒  ศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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(Electronic Lab Notebook) รวมทั้ง อยู่ระหว่างการพัฒนาขั้นตอนปฏิบัติการจัดการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ 
และการน าไปใช้ 

 แนวทางการ มีชื่ อ ในผลงาน วิจัย  และหน่วยงานรับค าปรึกษา  (Authorship/ 
Contributorship)  เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์มีชื่อในผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับจริยธรรม 
การวิจัย เพื่อความน่าเชื่อถือ และการยอมรับในผลงานทางวิชาการ อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการป้องกันข้อพิพาท
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดท ารายงานข้อแนะน าทางด้านคุณภาพและจริยธรรมของทรัพย์สินทางปัญญา 
เอกสาร เรื่อง การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ด าเนินงานภายใต้ศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (PAC) เพ่ือให้
ค าปรึกษา ตรวจแก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ การเขียน
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนต่างประเทศ รวมถึง ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเขียนบทความ/น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ นอกจากนี้  ได้สื่อสารเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการมีชื่อในผลงานวิจัย โดยการประชาสัมพันธ์ 
รวมทั้งจัดหลักสูตรออนไลน์ 

  แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) เพ่ือไม่ให้เกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมหรือองค์กร ที่อาจ
ส่งผลต่อวัตถุประสงค์การด าเนินงานวิจัย โดย จัดท าและเผยแพร่ข้อเสนอกระบวนการเปิดเผยและตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทางการวิจัย ของ สวทช. ในขั้นตอนพิจารณาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย จัดท าค าแนะน าด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนทางการวิจัย รวมทั้ง จัดท าหลักสูตรการปราบปรามทุจริต  

 การส่งเสริมการขึ้นทะเบียน หรือ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากการวิจัย (Regulation 
Requirements) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากการวิจัย การพัฒนากระบวนการผลิตให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมการรับรองผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลงานวิจัย สวทช. จึงมี
ช่องทางประสานงานและสร้างความร่วมมือ ให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้วิจัย และผู้ควบคุมกฎ (Regulator)  
โดยอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการขึ้นทะเบียน อย. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  

 ความปลอดภัย (Safety) โดยจัดท ารายงานสถานะคุณภาพด้านความปลอดภัยทางเคมี และ
รังสี ของ สวทช. กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางเคมี และรังสี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา/
ปรับปรุงการด าเนินงาน ของ สวทช.  

 กระบวนการตรวจสอบความสามารถในการท าซ้ า ของผลงานวิจัย (Research 
Reproducibility) ซึ่งผลงานวิจัยควรมีกระบวนการทบทวนความสามารถในการท าซ้ าตามรายการที่ระบุใน  
สิ่งส่งมอบผลงานวิจัย (Verification) และมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้งานได้ในสภาพการท างานจริง (Validation) 
ตามที่ผู้ใช้คาดหวังก่อนขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับ รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยส่งเสริมการน า TRL (Technology Readiness Level) ไปใช้ประเมินผล
งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาระดับ TRL ให้มีเอกสาร/หลักฐานด้านคุณภาพใน



 
 

๑๐๙ 

 

การยืนยันผลงาน และอยู่ระหว่างวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักถึงประโยชน์การใช้ TRL ในการ
ประเมินผลงานวิจัย นอกจากนี้ ได้ทดลองใช้เครื่องมือ หรือหลักเกณฑ์ ของระบบ Verification และ Validation  

๓.๔.๕.๒ ด้านการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ด าเนินการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย เพ่ือรักษา
ระดับมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย โดยท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การด าเนินงาน
วิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการท างานวิจัยที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน โดยด าเนินการ
ใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) จริยธรรมทางการวิจัย (๒) จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (๓) จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ และ (๔) จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มีตัวอย่างผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 พัฒนาจริยธรรมทางการวิจัย  ได้จัดท าระเบียบส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง ช าติ  ว่ า ด้ ว ยจริ ย ธ ร รมการวิ จั ย และการประพฤติ ผิ ด จ ริ ย ธ ร รมการวิ จั ย  พ . ศ . ๒๕๖๓  ขึ้ น  
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สวทช. และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมี  
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา เนื้อหาว่าด้วย ข้อบังคับ ระเบียบ การก าหนด 
ความรับผิดเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยเป็นการเฉพาะ การประพฤติมิชอบทางการวิจัย เช่น การคัดลอกข้อมูลการ
วิจัย (Plagiarism) การคัดลอกข้อมูลการวิจัยของตนเอง (Self-plagiarism) การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย 
(Falsification) และ การแต่งข้อมูลการวิจัยขึ้นเอง (Fabrication) เป็นต้น 

 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ก ากับดูแลการด าเนินงานต่อสัตว์เพ่ืองาน
วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ของ สวทช. (IACUC) 

 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  จัดท าและเผยแพร่แนว
ปฏิบัติการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ซึ่งเป็นภาพรวมของขั้นตอนทั้งหมด โดยอ้างอิงแนวทางของซีออมส์ ฉบับ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (CIOMS’ Guidelines 2016) และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้วิจัยสามารถยึดเป็นแนวปฏิบัติในการยื่น
ขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ สวทช. และน าไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจว่าเมื่อโครงการวิจัยได้รับอนุมัติให้ท าการศึกษาวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะมี
การด าเนินการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้ง ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย คณะกรรมการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ของ สวทช. (IRB)  



 
 

๑๑๐ 

 

 ความปลอดภัยทางชีวภาพ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ของ สวทช. 
เพ่ือให้งานวิจัยด้านชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม มีมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล และเพ่ือ
ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมทั้ง จัดท าแผนเพ่ือเตรียมหารือและเสนอข้อคิดเห็น ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากกฎหมาย
ลูกบทจากพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งท าให้เกิดอุปสรรคต่อการท างานวิจัยด้าน 
เชื้อโรค 

 การสร้างความตระหนักด้านจริยธรรมการวิจัย  ให้แก่นักวิจัย เนื่องจากการประพฤติ 
มิชอบทางการวิจัย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่เจตนา ดังนั้น นักวิจัยต้องมีการติดตาม
ความรู้อย่างเหมาะสม โดยจัดท า E-Learning หลักสูตร “จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์” เพ่ือเผยแพร่ต่อไป รวมทั้ง จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักอ่ืนๆ เช่น งานเสวนา “วิกฤติโควิด ๑๙ 
กับมาตรการการรับมือที่เข้มข้น ภายใต้จริยธรรมที่เข้มแข็ง” รวมทั้ง จัดกิจกรรม “คลินิกจริยธรรม” เพ่ือรับ
ปรึกษาเรื่องการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง เป็นต้น 

 

๓.๕ ผลการด าเนินงานกลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากร สวทช. สู่การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดจากทั้งนักวิจัยของ 
สวทช. และนักวิจัยเครือข่ายภายใต้ทุนที่ สวทช. ก ากับดูแล จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมและสร้าง
ให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นภายใน สวทช. ดังนั้น สวทช. จึงได้
พัฒนากลไกการ spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) ขึ้น เพ่ือเป็นอีกหนึ่งกลไก
ในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัวและเป็นแรงจูงใจให้
เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างธุรกิจ ผ่านการลงทุนใน NSTDA Startup ที่มีพนักงาน สวทช. ไปเป็น
ผู้ด าเนินการร่วมกับพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) จากภาคเอกชน และ/หรือ มี สวทช. ไปมีส่วนร่วมใน
ฐานะพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) เพ่ือท าหน้าที่ช่วยผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีนั้นให้ประสบความส าเร็จ 
โดยในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติในหลักการในการ Spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA 
Startup) และอนุมัติให้ผู้อ านวยการ สวทช. มีอ านาจอนุมัติการร่วมลงทุนใน NSTDA Startup ในกรอบวงเงินไม่
เกิน ๕ ล้านบาทต่อโครงการ รวมไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อปี จัดท าและประกาศวิธีปฎิบัติในการแปรรูปผลงาน
เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) และมีคณะกรรมการพิจารณา NSTDA Startup คัดเลือกรายชื่อนักวิจัย/
พนักงาน สวทช. ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ Spin-off และ/หรือ NSTDA Startup มีการจัดตั้งโครงการ 
Researcher Spin-off Acceleration Program เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีความพร้อมและมีผลงานวิจัยในระดับ



 
 

๑๑๑ 

 

เทคโนโลยีที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ มีการอบมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้ค าปรึกษา Mentoring และ Coaching 
สร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรม Pitching/ออกบูธงานต่าง ๆ อาทิ 
NSTDA Connect, NSTDA  Investors’ Day และ Thailand Tech Show 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ มีความคืบหน้าในการด าเนินการ คือ (๑) จัดท าและประกาศวิธีปฏิบัติในการ 
แปรรูปผลงานเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) (๒) จัดท าและประกาศคณะกรรมการพิจารณา NSTDA 
Startup (๓) คัดเลือกรายชื่อนักวิจัย/พนักงาน สวทช. ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ Spin-off และ/หรือ NSTDA 
Startup (๔) จัดอบรม หลักสูตร “เตรียมพร้อมสู่สนามประลอง Patent Mapping Contest” รอบแรกจ านวน 
๙ ทีม จ านวน ๘๘ คน  ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา NSTDA Startup ได้อนุมัติการจัดตั้ง NSTDA Startup 
และด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น NSTDA Startup แล้ว จ านวน ๒ บริษัท ได้แก่ (๑) บริษัท ไบโอ เจเนเทค 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (BGIC) และ (๒) บริษัท เอไอน์ จ ากัด (AI9) และมีโครงการที่เตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) ซ่ึงอยู่ระหว่างให้ค าปรึกษาในเชิงลึก จ านวน ๗ โครงการ  

๓.๕.๒ การสร้าง Innovation Driven Enterprise (IDE) 
เนื่องด้วยการเจริญเติบโตในโลกธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs และ 

Startup จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สวทช. จึงเล็งเห็นความส าคัญในการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) รวมถึงกลไกสนับสนุนต่าง ๆ แก่ธุรกิจ SMEs และ Startup 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช.ได้พัฒนากลไกรูปแบบใหม่ร่วมกับพันธมิตร เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อน
ธุรกิจ SMEs และ Startup ให้พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Driven 
Enterprise (IDE) โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้พัฒนา ๕ กลไก ดังนี ้

(๑) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Model) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การวินิจฉัยปัญหาให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จ านวน 
๘๑ ราย และให้ค าปรึกษาเชิงลึก จ านวน ๑๘ โครงการ  

(๒) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบโดยการขยายตลาดสู่สากล ( Internationalization Model)  
ให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ พัฒนา Business and Marketing Strategy ในการขยายตลาด
ต่างประเทศไปยังยุโรปและอเมริกา ท า Workshop และ Coaching ให้ค าปรึกษาออนไลน์ทุก ๒ สัปดาห์ ซึ่งที่
ผ่านมามีการด าเนินการกิจกรรมที่การศึกษาตลาดยุโรปและอเมริกา วางกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างทีมขาย
ต่างประเทศที่เข้มแข็ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้
ในองค์กรให้แก่ผู้ประกอบการทีผ่ลิตอาหารกระป๋อง และผู้ประกอบการผลิตไอศกรีมและขนมหวานแช่แข็ง 

(๓) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้โดยใช้ดิจิทัลโซลูชัน (Digitalization Model) ร่วมกับ 
FINLAB-UOB, Singapore ในปี ๒๕๖๓ นี้ ได้มีการด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการปรับรูปแบบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ จ านวน ๖ รายเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ



 
 

๑๑๒ 

 

เฟส ๒ ปี ๒๕๖๓ ร่วมกับ FINLAB-UOB, Singapore โดยรับโจทย์ปัญหาจากผู้ประกอบการ และประสาน
ผู้เชี่ยวชาญประเมินแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ 

(๔) กลไกการสร้างเครือข่ายการอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 
(Hi-FI consortium) จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ด าเนินการร่วมจัดท าหลักสูตร
มาตรฐานของคณะให้มีระบบพัฒนาก าลังคนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยการรับโจทย์จากผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเข้าวินิจฉัยปัญหา ปัจจุบันมีการก าหนดโจทย์วิจัยให้กับผู้ประกอบการรวม
ทั้งสิ้น ๒๑ โจทย์ จากผู้ประกอบการ ๑๓ ราย คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๑๔ คน และก าลังเริ่มโครงการ
ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ ซ่ึงอยู่ระหว่างการสรรหานักศึกษาเข้าร่วมโครงการอีก ๑๑ คน สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
เว็บไซต ์www.hifi.sc.chula.ac.th 

(๕) กลไกการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 ร่วมกับรัฐบาลสิงคโปร์ โดย 
Economic Development Board (EDB) และบริษัท ทูฟ ซูด (TÜV SÜD) จ ากัด ด้วย ดัชนี  SIRI (Smart 
Industry Readiness Index : ดัชนีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล มีกลไกในการท าการประเมินและให้คะแนนที่
ชัดเจนตามมาตรฐานเยอรมนี อันจะน ามาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ส าหรับภาครัฐในการพิจารณาก าหนด
นโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้น SMEs ให้ยกระดับขึ้นมาสู่ Industry 4.0  และวางแผนการพัฒนา 
Industry Service Provider (ISP) ให้เพียงพอกับความต้องการของ SMEs) ความคืบหน้าผลการด าเนินงานได้มี
การประเมิน SIRI โดยผู้ประเมินจาก TÜV SÜD ควบคู่กับบุคลากร ITAP และ Aripolis สวทช. ให้แก่
ผู้ประกอบการแล้ว ๑๗ ราย จากเป้าหมาย ๒๐ ราย ท าให้ผู้ประกอบการได้รับทราบสถานภาพของโรงงานใน
การพัฒนาเข้าสู่ Industry 4.0  และได้ Priority Matrix ที่ชี้ให้เห็นความส าคัญของประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการ
ก่อน และปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการอีก ๓ รายที่จะเข้ามารับการประเมิน SIRI 
ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการได้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ อีกทั้งยังมีการพัฒนาบุคลากรผู้ประเมิน SIRI 
ในประเทศเพ่ือพัฒนาเป็น Lead Assessor ให้สามารถเป็นผู้น าการประเมิน SIRI เองให้ได้ พร้อมกับการขอรับ
การสนับสนุนทุนจากหน่วยงานผู้ให้ทุนต่าง ๆ 

๓.๕.๓ การพัฒนากลไกใหม่เพื่อประเมินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ และเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน (Financial Model) และมิใช่การเงิน (Non-Financial 
Model) 

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ (Thailand Technology 
Rating Support and Service Center ; TTRS) สังกัดศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) สวทช. มีพันธกิจ
หลักในการให้บริการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถและมีความพร้อม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาดธุรกิจ และด้านการเงิน  ซึ่งการให้บริการฯ 
ดังกล่าวนี้พัฒนาจากระบบกลไกการจัดอันดับเทคโนโลยีกลุ่มผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น

http://www.hifi.sc.chula.ac.th/


 
 

๑๑๓ 

 

ระยะเวลาต่อเนื่อง ๕ ปี ร่วมกับ Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี และขยายความร่วมมือร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารพันธมิตร  เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง 
เพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทั้งทางด้าน Finance 
และ Non-Finance Model 

การสนับสนุนและให้บริการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการโดยใช้ระบบการประเมิน TTRS Scoring 
Model ในการวิเคราะห์และประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
บนพ้ืนฐานตัวชี้วัดที่ผ่านการศึกษาและบูรณาการองค์ความรู้ครอบคลุมปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องรายอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือใช้ในการประเมินศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย โดยเพ่ิมโอกาส
และให้ความช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และงบประมาณจากแหล่ง
ทุนหรือในรูปแบบสินเชื่อธนาคารพันธมิตร นอกจากนี้กลไก TTRS ยังสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของ
ผู้ประกอบการ และจัดล าดับความส าคัญของผู้ประกอบการเพ่ือเข้าไปสนับสนุนหรือช่วยเหลือได้ตรงกับ
ข้อก าหนด คุณสมบัติ เงื่อนไขต่างๆ ตามมาตรฐานสากลอีกด้วย  

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์สนับสนุนและให้บริการ
ประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ (TTRS) ได้ให้บริการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการและให้การ
สนับสนุนในการประเมินและจัดอันดับเทคโนโลยีให้แก่ ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วทั้งสิ้น 
จ านวน ๗๓ โครงการตามแผนงานฯ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการประเมินฯ จ านวน ๔ โครงการ และอยู่
ระหว่างการติดตาม ประสาน และตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าสู่กลไกการประเมินฯ จ านวน ๑๒ 
โครงการจากจ านวนผู้ประกอบการที่แจ้งความประสงค์ขอรับบริการในช่วงไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จ านวนทั้งสิ้น ๘๙ โครงการ และได้ด าเนินงานร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการในพันธกิจต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้บริการประเมิน
ศักยภาพทางธุรกิจเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนและกลไกทางด้าน Non-Finance Model 
ได้แก่  

(๑) โครงการบูรณาการความร่วมมือ MOU ระหว่าง สวทช. ร่วมกับ KOTEC สสว. และ บสย. เพ่ือ
สร้างกรอบความร่วมมือร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Tech-Startups และ SMEs ผ่านกลไกการประเมิน
ศักยภาพผู้ประกอบการโดย TTRS Model อย่างต่อเนื่องและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

(๒) โครงการ Innobiz-TTRS ร่วมกับบสย. เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการค้ าประกัน
สินเชื่อ ซึ่งมีวงเงินค้ าประกัน ๘,๐๐๐ ล้านบาท วงเงินไม่เกิน ๔๐ ล้านบาทต่อราย 

(๓) โครงการ Exim-TTRS Mobile Clinic ร่วมกับธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย (EXIM Bank) เพ่ือให้ค าปรึกษาและประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจด้านการ



 
 

๑๑๔ 

 

ส่งออกและน าเข้าสินค้าให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและความช่วยเหลือในด้านการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องได้
อย่างครบวงจร 

(๔) โครงการความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ได้แก่ สวทช. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และธนาคาร
เพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เพ่ือด าเนินโครงการร่วมในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และออกมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างรวดเร็ว 
ครอบคลุมทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ  

(๕) โครงการร่วมกับธนาคารพาณิชย์ทั้งรัฐและเอกชนในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อและกลไกการ
สนับสนุนต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(๖) โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักในการให้บริการประเมินโดยโมเดล TTRS แก่
ผู้ประกอบการเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก สวทช. เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน สินเชื่อ และกลไก
สนับสนุน Non-Financial Model ต่างๆ  

นอกจากนี้ TTRS ได้ด าเนินงานตามพันธกิจทางด้านการพัฒนาโมเดลการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ
ไทยและจัดอันดับธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการบูณาการและความสอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทในประเทศไทย พัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้ AI & Big Data 
Management Model เพ่ือสร้างระบบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงบนพ้ืนฐานระบบนิเวศเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
มีนัยส าคัญโดยเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนข้อมูลให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และยั่งยืน 

 
๓.๕.๔ การพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ในศตวรรษที่ 
๒๑ โดยมีแนวคิด “เสริมสร้างทักษะใหม่ให้คนไทยเท่าทันโลก” คือ ออกแบบหลักสูตรและเตรียมพร้อมรองรับ
ความต้องการก าลังคนทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพตาม
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Matching Demand and Supply) ตาม New S-Curves โดยเปิด
หลักสูตรทั้ง Reskill และ Upskill เพ่ือยกระดับศักยภาพก าลังคนในประเทศไทย 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอาชีพใหม่ ๒๗ อาชีพ 
อาทิ นักพัฒนาชิ้นส่วนและชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักช านาญการบริการดิจิทัลส าหรับ
องค์กรสมัยใหม่ เจ้าหน้าที่ช านาญการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ผู้ให้บริการติดตั้งโรงเรือน
ปลูกพืชอัจฉริยะ เกษตรกรช านาญการ นักช านาญการ AI  ผู้ช านาญการด้านความปลอดภัยข้อมูล นักช านาญ
การสื่อดิจิตอล นักช านาญการบริการดิจิตอลส าหรับองค์กรสมัยใหม่ นักช านาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ
องค์กรสมัยใหม่ ผู้ช านาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน นักออกแบบนวัตกรรมบริการ และ  
นักบริหารธุรกิจ ๔.๐ เป็นต้น โดยจัดอบรมทั้งสิ้น จ านวน ๘๔ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ านวน 
๑,๙๙๙ คน (๔,๒๐๒ คน-วัน) โดยมีตัวอย่างหลักสูตรที่มีการจัดฝึกอบรม ดังนี้ 



 
 

๑๑๕ 

 

 หลักสูตร “รู้  Network & Internet Security for IT Professionals” : เนื่องจากปัจจุบัน
จ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์ขององค์กรควรมีความรู้ความสามารถเท่าทัน Hacker หรือ
ไวรัสใหม่ ๆ มีความเข้าใจด้าน Computer Security อย่างดีเพ่ือที่จะสามารถดูแลระบบและป้องกัน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้ง ให้แก่  System Engineer System Administration 
ผู้บริหารระบบเครือข่าย เช่น EDP Manager, MIS Manager ช่างเทคนิคระดับสูง และผู้สนใจด้าน 
Computer Security ทั่วไป โดยจัดเมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผ่านทางระบบออนไลน์  
มีจ านวนผู้เข้าอบรม ๖ คน 

 หลักสูตร “PHP using MySQL Database for Web Development” : PHP เป็นภาษา 
ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในการพัฒนาโปรแกรมการท างานบน Web (Web Programming 
หรือ Web Development) เนื่องจากการใช้งานง่าย เข้าถึงระบบฐานข้อมูลได้หลายประเภท และ
สามารถน าค าสั่งมาใช้กับ MySQL ได้ โดยได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ืออบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้างและที่มา MySQL และ PHP และให้สามารถพัฒนาระบบงานบน WEB ด้วยการ
เขียน PHP Script ได้ รวมถึงให้สามารถสร้างและพัฒนางานใน Web Server ได้ โดยอบรมให้แก่ 
Web Development Web Master  Application Developer  Programmer และผู้สนใจทั่วไป 
โดยจัดเมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต อาคารสวทช.(โยธี) 
จ านวน ๗ คน 

 หลักสูตร “การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)” : เป็นหลักสูตร
ส าคัญส าหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ เนื่องจากระบบซอฟท์แวร์  
ที่พัฒนาจะท างานได้อย่างเสถียร หรือมีบั๊กน้อยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการทดสอบซอฟท์แวร์คุณภาพ 
ที่เหมาะสมก่อนที่จะใช้งานจริง เพ่ือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์สากล 
International Software Testing Qualification Board (ISTQB) หรือ คณะกรรมการบริหารระบบ
ข้อมู (ISEB) และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาและทดสอบซอฟท์แวร์ และไปสอบ
มาตรฐานด้าน Software Testing โดยจัดเมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรแห่งอนาคต อาคารสวทช.(โยธี) จ านวน ๗ คน 

 หลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ ๕)” : ในยุค 
การสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และ
เข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิกท่ีต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอัน
จ ากัด จึงได้พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการแปลงข้อมูลจากตัวอักษร
ออกมาเป็นรูปภาพส าหรับการสร้างสื่อในรูปแบบ Poster และเทคนิคการสร้างสร้างสรรค์ผลงานให้
สวยงาม ให้แก่ นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ นักศึกษา หรือนักวิจัย ที่ต้องสร้างสื่อในการน าเสนอ
ผลงาน โดยจัดเมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีจ านวนผู้เข้าอบรม ๑๐ คน 



 
 

๑๑๖ 

 

 

 

 
 

๓.๕.๕ บัญชีนวัตกรรมไทย 
รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจั ย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมนวัตกรรมไทยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบาย โดยใช้กลไกการจัดท า “บัญชี
นวัตกรรมไทย” เป็นมาตรการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีคุณภาพ และ
เป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ได้สูงกว่าแบบดั้งเดิม สู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเดิม) โดย สวทช. มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายส านักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม
ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว พร้อมทั้งจัดท าและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาสูงสุด ๘ ปี หน่วยงานรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือ 
ผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการด าเนินงาน (สะสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) 
ดังนี้ มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบค าขอฯ มายัง สวทช. รวมแล้วทั้งสิ้น ๘๐๓ ผลงาน ผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการฯ แล้ว จ านวน ๔๔๒ ผลงาน ส านักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๔๑๑ ผลงาน 
ประกอบด้วย ด้านการแพทย์ ๒๔๒ ผลงาน ด้านการเกษตร ๓๑ ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์ ๙ ผลงาน ด้าน
ก่อสร้าง ๔๒ ผลงาน ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคง ๘ ผลงาน ด้านการศึกษา ๑ ผลงาน ด้านส านักงาน 
๒ ผลงาน ด้านโฆษณาและเผยแพร่ ๑ ผลงาน ด้านโรงงาน ๒ ผลงาน ด้านยานพาหนะและขนส่ง ๗ ผลงาน ด้าน
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ๓๘ ผลงาน และด้านอ่ืนๆ ๒๘ ผลงาน ทั้งนี้ เฉพาะช่วงสิ้นไตรมาสที่ ๓ 



 
 

๑๑๗ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบค าขอฯ มายัง 
สวทช. จ านวน ๑๒๓ ผลงาน ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้วจ านวน ๗๔ ผลงาน และส านักงบประมาณ
ประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๘๒ ผลงาน โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยที่ สวทช. มีส่วนร่วม และช่วยสนับสนนุ 
ซึ่งสามารถข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้ส าเร็จ เช่น 

(๑) รถบรรทุกเอนกประสงค์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ  ของบริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผลงานรถบรรทุกเอนกประสงค์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (Multi Purpose Truck (MPT 4x4)) เป็น
รถบรรทุก ส่วนบุคคล โดยในขั้นต้นบริษัทฯ ได้ด าเนินการวิจัยพัฒนาต้นแบบรถบรรทุกเพ่ือการเกษตร จากนั้น
บริษัทฯ ได้ร่วมวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ในการออกแบบและวิเคราะห์
ความแข็งแรงของคัสซี  ความแข็งแรงของเสื้อคลัชต์  ความแข็งแรงของล้อช่วยแรง และการออกแบบแหนบสอง
ชั้น ซึ่งได้ท าการทดสอบภาคสนามในด้านสมรรถนะ ความแข็งแรง ทนทานและความปลอดภัยในพ้ืนที่สวนปาล์ม
เพ่ือประเมินผลการใช้งานจริง โดยจากการติดตามการใช้งานพบว่ามีการเสียรูปของเฟรม (FRAME) เมื่อใช้งาน
ในทาง OFF ROAD ประมาณ ๑ ปี ซึ่งสาเหตุเกิดจากเฟรมไม่สามารถรับภาระในช่วงเวลาที่ตัวรถบรรทุกแบบ 
FULL LOAD ได้ เนื่องจากน้ าหนักบรรทุกไปสะสมอยู่ที่จุดเดียวมากเกินไป บริษัทฯ จึงได้ท าการปรับปรุงเฟรม
ใหม่ โดยเสริม TRIM FRAME เข้าไปทั้งด้านนอกและด้านในให้สูงจนถึง SUB FRAME เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและ
ท าให้น้ าหนักกระจายได้เต็มพ้ืนที่บรรทุก ส่งผลให้ FRAME ไม่รับภาระที่จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไป จนเกิดความ
เสียหาย ในด้านมาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี  
พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด 
เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๔ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ ซึ่งเป็น
มาตรฐานบังคับ  ได้รับหนังสือเห็นชอบคัสซีรถบรรทุก ชนิด SAMMITR แบบ SD2041-JD จากกรมการขนส่ง
ทางบก และมีใบรับรองวิศวกร ส าหรับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยรถยนต์ ของรถบรรทุก
เอนกประสงค์ ที่มีกระบะแบบยกเท (รุ่น DUMP TRUCK) 
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(๒) ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ ของบริษัทสยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จ ากัด เป็นผลงานยางล้อ
ตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ หรือ ในชื่อทางการค้า Pio-Tyres รุ่น XL ซีรีส์ เป็นยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์ท่ีเป็น
ผลมาจากการวิจัยพัฒนาสูตรล้อยางที่มุ่งส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้นในด้านต่างๆ อาทิ (๑) ลดการ
ปล่อยซิงก์ออกไซด์ (ZnO) สู่สิ่งแวดล้อม ช่วยลดความเป็นพิษต่อสัตว์และจุลินทรีย์ในดิน  (๒) ปรับเปลี่ยนชนิด
ของน้ ามันจากน้ ามันอะโรมาติก DAE (Distillate Aromatic Extract) เป็น น้ ามัน TDAE (Treated Distillate 
Aromatics Extract) เพ่ือไม่ให้ปลดปล่อยสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน PAHs (Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง  (๓) ปรับเปลี่ยนสารตัวเร่งปฏิกริยาลดระยะการวัลคาไนซ์เพ่ือ
อนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตและมีความ เป็นพิษต่ าโดยไม่มีการปลดปล่อยสารไนโตรซามีน 
(Nitrosamine) ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และ (๔) ปรับปรุงลดค่าความต้านทานต่อการหมุน (rolling resistance) เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในการขับขี่โดยยังคงคุณสมบัติด้านความทนต่อความร้อนสะสม ส่งผลให้
มีความต้านทานต่อการสึกหรอและทนทานต่อการระเบิดสูงกว่ารุ่นดั้งเดิม (เมื่อมีการใช้งานหนักต่อเนื่อง)  
ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. เป็นที่ปรึกษาใน “โครงการการ
พัฒนายางล้อตันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Development of eco-friendly solid tire)” โดยผลิตภัณฑ์นี้  
ได้ผ่านการทดสอบเทียบเคียง มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๖๖๘ – ๒๕๕๘ (ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลิฟต์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๕.๖ การรับรองงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
กระทรวงการคลังได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และต่อมาได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ก าหนดให้มีการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีที่มีรายจ่าย 
ที่ได้จ่ายไปเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศก าหนด เป็นจ านวนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๒๐๐ เป็นร้อยละ ๓๐๐ (มาตรการภาษี ๓๐๐ 
เปอร์เซ็นต์) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชน 
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จัดให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ส าหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
(วิธีการ pre-approval) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นต้นมาและได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณา
รับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ (๑) เปิดให้บริการระบบ RDC Online ยื่นขอรับรอง
โครงการวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือสร้างความสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการจัดเก็ บข้อมูล และ
ตรวจสอบติดตามผลได้ง่าย  (๒) เพ่ิมช่องทาง Fast Track ซึ่งสามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน  
๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นมาตรการภาษีเพ่ืองานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และ
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจทั่วไป และ สวทช. ได้รับ
มอบหมายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวั ต ก ร รม  ( Research Technology Development and Innovation Management System : RDIMS)   
ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิกับ สวทช. นั้น สามารถรับรอง
ตนเองส าหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาทได้ โดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นรายโครงการ แล้วยื่น
ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ (วิธีการ self-declaration) ได้อีกช่องทางหนึ่ง  

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน ๓๕๘ โครงการ (รวมมูลค่าโครงการ ๑,๙๐๘ ล้านบาท) จาก
ผู้ประกอบการ จ านวน ๑๐๓ ราย (เป็นรายใหม่ ๑๘ ราย) และมีโครงการวิจัยฯ ที่ยกยอดการด าเนินงานมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๙๖ โครงการ ทั้งนี้ มีโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว จ านวน ๓๔๑ 
โครงการ (มูลค่าโครงการ ๑,๓๕๘ ล้านบาท) ทั้งนี้ จากข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ เบื้องต้น (เฉพาะช่วงระหว่างปี ๒๕๕๘ – ปี ๒๕๖๑ กรณีศึกษา จ านวน ๓ 
บริษัท) โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก สวทช. ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมาตรการภาษีฯ พบว่ามูลค่าผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อต้นทุนรวมของบริษัทที่ภาครัฐให้การลดหย่อนภาษี หรือ  BC Ratio (กรณีคิดผลประโยชน์ ๓ ปี) ได้ถึง 
๑๙.๔ เท่า แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของมาตรการดังกล่าว และ สวทช. ได้ด าเนินการโครงการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ต่อเนื่อง เพ่ือให้ครอบคลุมจ านวน
ผู้ประกอบการภาพรวมที่ได้รับผลประโยชน์และช่วงเวลาของมาตรการภาษีตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา 
กล่าวคอืระหว่างปี ๒๕๕๘ – ปี ๒๕๖๒ โดยมีก าหนดจะจัดท าข้อมูลการวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ และเพ่ือให้มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ยังคงเป็นกลไกที่ส าคัญในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของ
ภาคเอกชนและของประเทศ ดังนั้นทาง สวทช. จึงได้จัดท าข้อเสนอให้แก่กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร 
(หนังสือกระทรวง อว. เลขที่ อว ๖๐๐๑/๒๔๒๙  ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) พิจารณาด าเนินการขยายเวลา
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มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพ่ือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ระยะท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ และให้
ผู้ประกอบการสามารถยื่นเสนอทุกโครงการ โดยไม่จ ากัดมูลค่าโครงการที่ ๓ ล้านบาท ส าหรับวิธีการ 
Self-Declaration ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีการประชุมติดตามผลการพิจารณาข้อเสนอ
มาตรการภาษี วทน. ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร และ สวทช. ซึ่งปัจจุบัน กรมสรรพากรอยู่
ระหว่างการพิจารณาด าเนินการบทสรุปเชิงนโยบายทางภาษี และการยกร่างกฎหมายของมาตรการภาษี วทน. 
(ระยะที่ ๒) โดยคาดว่ากรมสรรพากร จะน าเรียนเสนอให้ รมว.คลัง และ ครม. พิจารณาตามล าดับ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  

นอกจากนี้ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด าเนินการตรวจประเมินและรับรองระบบ RDIMS 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ทาง สวทช. และ วว. ได้ตกลง
ขยายเวลาความร่วมมือกันในการด าเนินงานโครงการ “การตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ต่อไปอีก ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เพ่ือด าเนินงานร่วมกันให้การตรวจประเมินระบบ RDIMS ส าหรับผู้ประกอบการหรือองค์กรที่ประสงค์จะ
ประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงระบบ และ
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนกับ สวทช. เป็นผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการภาษี ๓๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีการ Self-declaration ส าหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาท โดยไม่ต้องขอการ
รับรองเป็นรายโครงการ 

๓.๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย 

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และคู่แข่งสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการไทยจ านวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและน า  
องค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้
สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี 
การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ กระตุ้นให้
ภาคเอกชนลงทุนด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP 
(Innovation and Technology Assistance Program) เป็นกลไกหนึ่งที่ สวทช. สร้างข้ึนเพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือ 
SMEs โดยเป็นคนกลางที่ช่วยบริหารโครงการ และประสานระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัยไปสู่ผู้ประกอบการให้
เหมาะสมกับความต้องการ  ศักยภาพ และสามารถน าองค์ความรู้ นั้ น ไปใช้ประโยชน์ ได้ จ ริ ง ใน  
เชิงพาณิชย์ 

ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย 
เพ่ือให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข่าย จ านวน ๑๙ เครือข่าย และมีที่ปรึกษา
เทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ให้บริการจ านวน ๑๐๐ คน การให้บริการของ ITAP 
ประกอบด้วย บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัยปัญหา



 
 

๑๒๑ 

 

ทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ เสาะหา
เทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ และบริการจับคู่เจรจาธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ สนับสนุน
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการบางส่วน  

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จ านวน ๙๙๙ โครงการ (ใหม่) คิดเป็นมูลค่าโครงการ ๖๐๒.๐๕ 
ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อภาครัฐ ๖๕ : ๓๕ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
กระบวนการผลิต (ร้อยละ ๓๙) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๒๕) และการพัฒนาเพ่ือรับรองตาม
มาตรฐาน (ร้อยละ ๑๔) ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ ITAP ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
อันดับสูงสุด (ร้อยละ ๓๗) ล าดับถัดไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ ๑๔) ITAP พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs แล้วเสร็จ ๑,๒๑๕ โครงการ มีตัวอย่างผลงานที่ ITAP เข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้ผู้ประกอบการ และช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน BCG Model 
มีดังนี ้ 

(๑) ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะในอาคาร นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่จ ากัด 

Pain point : บริษัท ลอฟท์ บิวเดอร์ จ ากัด พลิกวงการรับเหมา
ก่อสร้างสู่เกษตรในห้อง บริษัทได้เล็งเห็นจุดเปลี่ยนในอนาคตของการเกษตร
สมัยใหม่ จึงต้องการพัฒนาธุรกิจการสร้างฟาร์มเกษตรในอาคาร ผสมผสาน
นวัตกรรมกับเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดต่างๆ ในการปลูก และ
รักษาสิ่งแวดล้อม  

ความช่วยเหลือจาก ITAP : จัดหาผู้ เชี่ยวชาญช่วยถ่ายทอด 
องค์ความรู้ พัฒนาระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร (Plant Factory) เน้นผักผลไม้
เมืองหนาว โดยพัฒนาระบบที่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิต เช่น แสง น้ า  
แร่ธาตุอาหาร และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยเลือกใช้อินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติที่เหมาะสมและผสานกับ
ปุ๋ยอินทรีย์ และออกแบบแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพ่ือติดตามและควบคุมการท างานของ  
ทุกระบบ 

ผลที่ได้รับ : ทางบริษัทสามารถสร้างช่องทางในการเพ่ิมรายได้ในอนาคต จากการน านวัตกรรมระบบ
ฟาร์มเกษตรในอาคารมาปรับใช้เป็นจุดขาย โดยบริษัทมีการสาธิตปลูกสตรอว์เบอร์รี่ อินทรีย์ในอาคาร  
ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะท าให้สามารถสร้างผลผลิตสตรอว์เบอร์รีคุณภาพได้ตลอดทั้งปี ไม่ต้องรอฤดูกาล ทั้งยัง
สะอาด ปลอดภัย และปราศจากสารเคมี สามารถเลือกปลูกใกล้แหล่งจัดจ าหน่ายเพ่ือช่วยลดต้นทุนด้านการ
ขนส่ง น าเทคโนโลยีสร้างรายได้และประโยชน์ในพื้นท่ีจ ากัดได้อย่างมีคุณภาพ 



 
 

๑๒๒ 

 

 
 

(๒) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตัดและเชื่อมโครงสร้างเหล็กและชิ้นงานขนาดใหญ่ 
Pain point : บริษัทมีพนักงานเชื่อมประมาณ ๑๒ 

คน มีค่าแรงแรงงานทักษะสูงและต้องเชื่อมโครงสร้างเหล็ก
ขนาดใหญ่ชิ้นงานละกว่า ๒๐๐ จุด เป็นกระบวนการที่มีต้นทุน
สูงและมีรอยเชื่อมที่ไม่เรียบร้อย มี rework สูง และส่งผลต่อ
การส่งมอบงาน บริษัทจึงต้องการเทคโนโลยีและแนวทางการ
ใช้หุ่นยนต์ที่สามารถตัดและเชื่อมชิ้นงานขนาดใหญ่ได้  

ความช่วยเหลือจาก ITAP : จัดหาผู้ เชี่ยวชาญ
พัฒนาระบบหุ่นยนต์เชื่อมโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ด้วยระบบตัดเชื่อมด้วยแก๊สและพลาสม่า พร้อม
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ที่ท าให้พนักงานสามารถควบคุมการท างานพื้นฐานได้ 

ผลที่ได้รับ : ก าลังการผลิตเพ่ิมขึ้น ทดแทนคนได้ ๔ คน และเร็วขึ้นกว่าคน ๓ เท่า ท าให้ระยะเวลา
การผลิตลดลง ของเสียและการซ่อมงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงถึง ๓๐% และสามารถลดต้นทุนการ
น าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศได้ถึง ๕๐% เกิดการลงทุน ๓.๕ ล้านบาท 

(๓) ต้นแบบโรงแรมไร้พนักงานแห่งแรกของประเทศไทย 
Pain point : เดิมบริษัทให้เช่าอุปกรณ์พัก

แรม/ที่พักแรม ได้มองเห็นโอกาสในการท าธุรกิจ จึง
ต้องการปรับ Business model โดยใช้ เทคโนโลยี  
Digital สร้างบริการใหม่เป็นธุรกิจที่พักแบบไร้พนักงาน 
ที่บริการให้เช่าห้องพักแบบรายวัน ให้นักท่องสามารถ 
Self Check In/Check Out ได้เองพร้อมเชื่อมต่อระบบ
การจองห้องจากเวปไซต์ Agoda 

ความช่วยเหลือจาก ITAP : จัดหาผู้เชี่ยวชาญช่วยออกแบบและจัดสร้างต้นแบบ Capsule Hotel 
พัฒนาระบบ Software Core System ระบบควบคุม ตู้นอน และน าไปทดสอบระบบที่สนามบิน 

ผลที่ได้รับ : หลังจากการทดสอบระบบและทดลองเปิดใช้ ๓ เดือนผ่านเวบไซต์ Agoda พบว่ามี 
Occupancy ๓ เดือนสูงกว่า ๗๐% มีความพึงพอใจ ๗.๓ คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน) ซึ่งบริษัทก าลัง 
ด าเนินโครงการขยายผลในระยะท่ี ๒ เพ่ือปรับปรุงต้นแบบ Capsule Hotel และระบบการควบคุมให้ดีขึ้นต่อไป 

 
 



 
 

๑๒๓ 

 

(๔) บริหารการผลิตของธุรกิจสื่อส่ิงพิมพ์แบบมืออาชีพด้วยระบบ Software บริหารการผลิต
และ Software Barcode Tracking 
Pain point :  ผู้ประกอบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับ

งานโฆษณา ต้องการขยายก าลังการผลิต เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า แต่ด้วยระบบที่ยังเป็น manual และไม่มีข้อมูล
การผลิตสินค้าที่ชัดเจน รวมทั้งบุคลากร และเครื่องมือที่จ ากัดจึง
ไม่สามารถขยายการผลิตงานได้มากกว่านี้ 

ความช่วยเหลือจาก ITAP : จัดหาผู้ เชี่ยวชาญให้
ค าปรึกษาในการน าระบบซอฟต์แวร์ร่วมกับระบบ Barcode 
Tracking & Tracing มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตของโรงงาน 

ผลที่ได้รับ :  ผู้ประกอบการสามารถ Tracking & Tracing ขั้นตอนการผลิตได้แบบ Real time  
มีระบบการท างานที่เป็นระบบ และสามารถติดตามสถานการณ์ท างานได้ ความสามารถในการส่งมอบงาน
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๔๐ เป็นร้อยละ ๗๕ ท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ๒ เท่า มีก าไรเพิ่มขึ้นกว่า ๑๙ ล้านบาท 

๓.๕.๘ สนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

สวทช. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จนสามารถด าเนิน
กิจการได้อย่างประสบความส าเร็จ โดยด าเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสน า
ผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ร่วมงานแสดงผลงานต่าง ๆ รวมทั้งการบริการพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด ท าให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจที่น าไปด าเนินการได้จริงไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เกิด
การพัฒนาธุรกิจก่อให้เกิดการเติบโตของรายได้ การจ้างพนักงานเพ่ิม ได้ลูกค้าเพ่ิม และเกิดการร่วมทุน น าไปสู่
การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เป็นรากฐานที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไป 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS) : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
ด้านเทคโนโลยี โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด าเนินโครงการ SUCCESS 2020 ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการฯ จากผู้สมัครจ านวน ๕๖ ราย มีการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจ านวน ๔๕ ราย 
(ประกอบด้วยผู้ประกอบรายใหม่จ านวน ๒๒ ราย และผู้ประกอบการรายต่อเนื่องจ านวน ๒๓ ราย) โดยเป็น
ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นต้น และยังมีกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น  



 
 

๑๒๔ 

 

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีที่
น่าสนใจ อาทิ ๑) บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ 
จ ากัด ที่มีระบบ ENRES ซึ่งเป็นระบบจัดการ
อาคารและโรงงานด้วยเทคโนโลยี IoT และ AI 
ท าให้สามารถเก็บข้อมูลของทุก ๆระบบตั้งแต่
ระบบพลังงาน ระบบการเดินเครื่องจักร ระบบ
อากาศ โดยน าข้อมูลเหล่านี้ขึ้นระบบคลาวด์ และ
จากนั้นน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพ่ือแสดง
ประสิทธิภาพและวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพได้ โดยปัจจุบันสามารถท าให้
ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายได้จากควบคุมการใช้พลังงานที่ลดลง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของระบบต่าง ๆสูงขึ้นได้กว่า ๓๘% และ ๒) 
บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จ ากัด ผู้ผลิต BENZION สารฆ่าเชื้อที่พัฒนาจาก 
ซิงค์ไอออน ที่มีแนวโน้มการเติบโตในตลาดสูงโดยเฉพาะในช่วง
ภาวการณ์ระบาดของโควิด ๑๙ เป็นต้น 

(๒) โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher 2020) : เพ่ือเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านการด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สนับสนุนด้านการเงินให้ผู้ประกอบการ
สามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพ่ิมรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโต  โดยใน 
ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑๔๐ ราย ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและเข้ารับการสัมภาษณ์ จ านวน ๑๐๘ ราย โดยมีบริษัทที่ได้รับการสนับสนุน จ านวน 
๓๕ ราย มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาซึ่งมีธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มาร่วมให้ข้อมูลสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ Startup 
ช่วงโควิด ๑๙ ในงานปฐมนิเทศด้วย 

(๓) โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate 
2020) : เพ่ือเร่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดและโอกาส
ขยายธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด ๒๔ ราย ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ านวน  
๒๐ ราย (ประกอบด้วยผู้ประกอบการรายใหม่ จ านวน ๑๓ ราย และผู้ประกอบการรายต่อเนื่อง จ านวน ๗ ราย)  
โดยในไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้ข้อมูลและข้อตกลงกับ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และอยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยธุรกิจเพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรม
ทางการตลาดภายในโครงการ รับค าปรึกษาธุรกิจจ านวน ๖๐ ชั่วโมง/ราย รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมการขยายตลาด โดยโครงการฯด าเนินการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผน



 
 

๑๒๕ 

 

กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทจ านวน ๑๔ ราย ในการเร่งสร้างรายได้ที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการในโครงการ ดังนี้ 

๑) บริษัท ครอสแม็กซ์ รีเทล จ ากัด ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า
เครื่องดื่มนวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ “Hooray!” 
ซ่ึงมีการน าเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต รวมถึงการ
ท าการวิจัยและพัฒนา ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า วัตถุดิบ และ
สูตรการผลิตเฉพาะตัว ที่ท าให้ได้สารอาหารสูงและยังคง
รสชาติที่ดี สามารถมีจุดแข็งที่แตกต่างชัดเจนกว่าสินค้า 
ในตลาด ซึ่งมีสารอาหารสูงกว่าสินค้าทั่วไป ๓ - ๕ เท่า 
ด าเนินกิจกรรมการตลาดในการเร่งยอดขาย โดยการโปรโมท

ผ่านช่องทาง Social Media โปรโมทสินค้าด้วย KOL และInfluencer เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่าน Line Shop 
ออกบูธแนะน าสินค้าใหม่กระตุ้นยอดขายใน Tops Supermarket 

 

 ๒) บริษัท มัมบี้คลับ จ ากัด ผู้ประกอบการ 
พัฒนาแพลตฟอร์ ม  Marketplace ภายใต ้
แบรนด์  “มัมบี้สตรีท” จากแนวคิดให้ เป็น
คลังสินค้าบนโลกออนไลน์ส าหรับแม่และเด็กที่
เป็นเว็บไซต์สื่อกลางส าหรับติดต่อซื้อขายสินค้า
แม่และเด็กคุณภาพดี มือสองที่ยังใหม่และดีอยู่ 
ปัจจุบันมีลูกค้าที่เป็นสมาชิกอยู่กว่า ๒๐๐,๐๐๐ 

ราย และมีสินค้าท่ีได้รับความนิยมสูงสุดบนแพลตฟอร์ม ได้แก่ รถเข็น คาร์ซีท (ท่ีนั่งติดรถยนต์ส าหรับเด็ก) เตียง
นอนเด็ก และของเล่นเด็ก ในส่วนของบริการที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มมัมบี้สตรีท ได้แก่ Premium Service บริการ
รับสินค้าถึงบ้าน น ามาตรวจสอบคุณภาพ ท าความสะอาด ถ่ายรูป ลงประกาศขาย ตอบค าถามผู้ซื้อ รวมถึงยังมี
โชว์รูมพ้ืนที่ขนาด ๙๐๐ ตร.ม. ใกล้กับสนามบินดอนเมือง เพ่ือให้ผู้ซื้อสามารถเข้าชมและเลือกดูสินค้าก่อนการ
ตัดสินใจซื้อได้ 

(๔) โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) : เพ่ือเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถด้านการด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและให้การสนับสนุนด้านการเงิน 
ให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขยายธุรกิจให้เติบโต  ในไตรมาสที่ ๓  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ประสบความส าเร็จ ดังนี้  

 

https://mombiestreet.com/%20ภายใต้


 
 

๑๒๖ 

 

๑) บริษัท เดฟเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จาก
ความมุ่งมั่นของลูกหลานชาวนาไทยที่ต้องการสร้าง
มูลค่า เ พ่ิมจากข้าวไทยโดยมุ่ ง เน้นผลิตภัณฑ์ที่มี
นวัตกรรมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจ
สุขภาพเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน ผลิตเครื่องดื่มจาก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิก เป็นเครื่องดื่มไรซ์เบอร์รี่   
ออร์แกนิก สเตอริไรซ์ ตรา โอโอริ เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  บริษัทฯได้เริ่มท าการตลาดต่างประเทศและส่งออกครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ได้วางจ าหน่ายที่ www.amazon.com โดยผ่านมาตรฐาน US FDA ประสบความส าเร็จมีรางวัลมากมาย อาทิ
เช่น รางวัลชนะเลิศของฝากจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ระดับภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล ๒๐๑๖ โดยมูลนิธิพ่ึง(ภาฯ) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล Creator Awards ด้านสังคม ได้รับมาตรฐานเครื่องดื่มทางเลือก
สุขภาพโดย มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกสากล ปัจจุบันมียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 
๓๕๐,๐๐๐ บาท 

๒) บริษัท ยีสต์มาสเตอร์ จ ากัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ยีสต์ ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับการใช้ในสัตว์แต่ละประเภท 
สอดคล้องกับการใช้งานของผู้บริโภค โดยมีส่วนช่วยในการลดการใช้
สารเคมีในการผลิตสัตว์ ท าให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคและเป็นผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยสายพันธุ์ยีสต์ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ส าหรับสัตว์เป็นสายพันธุ์แซคคาโรไมซิส ซีรีวิซิอี (Saccharomyces 
cerevisiae) ซึ่งเป็นสายพันธุ์สากลที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง เป็นทั้งอาหาร
ของคนและสัตว์ มีความปลอดภัย ภายหลังจากที่บริษัทฯได้เข้าร่วม
โครงการได้ประสบความส าเร็จมีรางวัลมากมาย อาทิ ได้รับรางวัล 
อันดับที่  ๕ GCIP UNIDO ได้รับเหรียญทองแดงในงานประกวด

นวัตกรรมที่งาน SILF 2017 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดงประกวดนวัตกรรมที่ประเทศ
มาเลเซีย และในปี ๒๕๖๓ มีการร่วมทุนกับบริษัท Venture Capital คือ UMG และได้ร่วมกับบริษัท Supplier 
เพ่ิมก าลังการผลิตสินค้าขึ้นมากกว่า ๕๐ ตันต่อปี มีการเติบโตของยอดขายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปี ๒๕๖๓ 
สามารถสร้างยอดขายได้ ๒๐ ล้านบาทต่อปี โดยคาดการณ์ในปี ๒๕๖๔ บริษัทจะมียอดขายไม่ต่ ากว่า ๓๐ ล้านบาท 

 
 
 
 



 
 

๑๒๗ 

 

๓ .๕ .๙  การส่ ง เ สริ มศั กยภาพบุ คลากรและ
ผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(วทน.) 

สวทช. ส่งเสริมศักยภาพก าลังคนด้าน วทน. ได้แก่ 
นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการให้
บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการด้าน วทน. เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการ และสอดคล้องกับความช านาญของ สวทช.  เชื่อมโยง
นักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติเข้ามาเป็นวิทยากร สร้างสมดุลระหว่างหลักสูตรวิชาการและด้านการผลิต นอกจากนี้ 
สวทช. ยังพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือภาคอุตสาหกรรมผ่านการด าเนินงานของ “เขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย” หรือ Software Park Thailand (SWP) ที่ให้บริการฝึกอบรมและให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ ด้าน วทน. ของบุคลากรในภาคการผลิตและ
บริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์ด้าน 
วทน. ของประเทศผ่านกลไกการเชื่อมโยงส่งต่องานด้าน วทน. ของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
ภาคการผลิตและบริการ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีก าลังคนด้าน วทน. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
คุณภาพศักยภาพ และตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา จ านวน 
๓,๙๖๕ คน (หรือคิดเป็น ๗,๖๑๗ คน-วัน) หลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และน าไปใช้ ๗๗ หลักสูตร จ านวนการจัด ๑๕๐ ครั้ง ด้วยสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ระบาด ท าให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมอบรมและสัมมนาผ่านออนไลน์ โดยมีตัวอย่างกิจกรรม/หลักสูตรที่ให้บริการฝึกอบรม 
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค ดังนี้  

 หลักสูตรอบรมสัมมนาออนไลน์ New Normal : How Technology is helping us move 
forward : เป็นการให้ความรู้ถึงผลกระทบของ New Normal ที่น่าจะ
เกิดข้ึนต่อองค์กรและการเตรียมพร้อมรับมือ โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนเข้าสู่ New Normal ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โดย
เป็นความร่วมมือระหว่าง SWP กับบริษัท อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท แอมพอส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
และ บริษัท แพคริม กรุ๊ป มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนจ านวน ๔๑๐ คน ๒๑๔ บริษัท เข้าร่วมงานสัมมนาจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๙๗ คน  ความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย ๘๓ % ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI Innovation JumpStart 
Batch2 : SWP สวทช. จัดท าโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI Innovation 



 
 

๑๒๘ 

 

JumpStart Batch 2 (ครอบคลุม Automation Robotics & Intelligent Systems: ARI) เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ให้รองรับความต้องการด้านบุคลากรตามนโยบาย 
EECi ที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ซึ่งเป็น New S-Curve ของประเทศ  เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยแยกเป็น ๒ กลุ่มได้แก่ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๑ ทีม ๒๘ คน ในวันที่ ๒ และ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
(SWP) และกลุ่มขอนแก่นและภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐ ทีม ๑๗ คน ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นอกจากนี้เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. ได้ด าเนินกิจกรรมด้านการผลักดันให้เกิด
การจับคู่และลงทุนในธุรกิจ โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงานกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ดังนี้ 

  กิ จกรรมจับคู่ ธุ ร กิ จ ร ะหว่ า ง บริ ษั ท 
Huawei Technologies (Thailand) กับ บริษัท ไอ โอ 
เมด เทคโนโลยี จ ากัด ผู้ พัฒนา Software AI ระบบ 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นบริษัทในโครงการ AI 
Innovation Jumpstart มีความประสงค์ที่ต้องการหารือ
ผู้ เชี่ยวชาญในเรื่องอุปกรณ์ Hardware (Hardware : 
Scanner & Microscope , Backend Cloud ) ที่จะมาต่อยอดในธุรกิจ โดยได้มีการจับคู่ทางธุรกิจผ่านระบบ 
Webex meeting  ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 

 กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัท ทีม แอดวานซ์ 
จ ากัด กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เป็นผู้น า
หุ่นยนต์มาทดสอบการใช้งานในโรงพยาบาล เช่น การให้ข้อมูลและ
การจัดส่งอาหารอัตโนมัติเพ่ือลดความเสี่ยงการใช้แรงงานจาก
บุคคลากรทางการแพทย์  ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ และ
นอกจ ากนี้  SWP สวทช . ร่ ว มกั บ  World Business Angels 
Investment Forum (WBAF) องค์กรระดับโลกซึ่ งมีการจัดตั้ ง 
WBAF Thailand Country Office ที่  สวทช.  เป็นแห่ งแรกใน
ภูมิภาคอาเซียน เพ่ือผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนจาก
นานาชาติ ส าหรับ Startups และ SMEs รวมทั้ง Qualified Angel 

Investors ในไทยสามารถไปลงทุนกับ Startups และ SMEs ทั่วโลก โดยมีการจัดกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ 
“Radical changes to entrepreneurial financing in the post-pandemic business environment” ผ่าน
ระบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้แนวโน้มและทิศทางของการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เชื่อมโยงสู่การลงทุนระดับสากลผ่านเครือข่าย WBAF ในวันที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผู้สนใจลงทะเบียนกว่า ๑๒๐ 
คน และเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๖๙ คน 



 
 

๑๒๙ 

 

๓.๕.๑๐ Technology Financing เพื่อการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 

สวทช. ได้จัดตั้งโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชนขึ้น เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้ 
ดอกเบี้ยต่ า ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การปรับปรุง
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการจัดตั้งหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสถาบันการเงิน ๘ แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ และมีเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ดังนี้  
(๑) วงเงินให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของงบประมาณโครงการ (๒) อัตราดอกเบี้ยต่อปี 
เท่ากับครึ่งหนึ่งของ (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าหนึ่งปี +๒.๒๕) และ (๓) ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๗ ปี (อาจมี
ระยะเวลาปลอดเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี) 

นับแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)  มีโครงการ 
ที่ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๕๖๗ โครงการ ซึ่งในจ านวนนี้ได้รับอนุมัติให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ าจ านวน ๓๒๕ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๘๗๘.๐๐ ล้านบาท (แบ่งเป็น สวทช. ๓,๒๕๒.๐๐ ล้านบาท และ
สถาบันการเงิน ๑,๖๒๖.๐๐ ล้านบาท)  จากงบประมาณการลงทุนรวม ๙,๑๔๖.๙๖ ล้านบาท ดังตารางที่ ๒ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)  ซึ่งจ านวนเงินให้กู้ในส่วนของ สวทช.นั้นได้มีการเบิกจ่ายแล้ว 
๒,๔๘๕.๙๒ ล้านบาท และได้รับช าระคืนเงินกู้แล้ว ๒,๑๑๐.๕๕ ล้านบาท โดยยังมีลูกหนี้คงค้าง ๓๗๕.๓๗  
ล้านบาท 

ตารางท่ี ๒ สรุปผลการด าเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๓๑-๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) จ าแนกตามปีงบประมาณที่อนุมัติโครงการ 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ 
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 



 
 

๑๓๐ 

 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล้านบาท) 

งบประมาณการ
ลงทุน  

สวทช. ธนาคาร รวม (ล้านบาท) 

๒๕๔๔ ๑๔ ๘๐.๗๙ ๔๐.๔๐ ๑๒๑.๑๙ ๓๐๖.๕๐ 

๒๕๔๕ ๙ ๑๐๗.๗๘ ๕๓.๘๙ ๑๖๑.๖๗ ๒๓๐.๗๐ 

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  
(ไตรมาสที ่๑) 

๒ ๒๐.๘๕ ๑๐.๔๒ ๓๑.๒๗ ๘๐.๘๗ 

๒๕๖๓  
(ไตรมาสที ่๒) 

๔ ๔๑.๔๖ ๒๐.๗๓ ๖๒.๑๙ ๑๐๘.๑๐ 

๒๕๖๓  
(ไตรมาสที ่๓) 

๒ ๔๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๑๖๕.๗๕ 

รวม ๓๒๕ ๓,๒๕๒.๐๐ ๑,๖๒๖.๐๐ ๔.๘๗๘.๐๐ ๙,๑๔๖.๙๖ 



 
 

๑๓๑ 

 

ตัวอย่างบริษัทผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ อาทิ บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จ ากัด ด าเนิน
ธุรกิจรับจ้างวิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบ ทางเคมี จุลชีววิทยา ด้านอาหารและการเกษตร บริษัทฯ ได้รับ
อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือสนับสนุนผู้ เช่าพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จากคณะกรรมการพิจารณา
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นจ านวนเงิน ๗,๑๕๘,๔๖๕ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหน้าหมื่นแปด
พันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เพ่ือจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และวิเคราะห์
ทดสอบผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ อาหาร และการเกษตร โดยจัดตั้งอยู่ที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ชั้น ๘ ตึก D หมายเลข
ห้อง ๘๐๙-๘๑๑ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มด าเนินงานตามโครงการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่การปรับปรุง
พ้ืนที่ การจัดซื้อและติดตั้งงานระบบต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ เช่น ระบบอากาศ เครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ สามารถด าเนินการท าการวิจัยพัฒนา รวมถึงการตรวจวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งในปี ๒๕๖๒ 
บริษัทฯ มีนักวิจัยและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น ๖ ท่าน มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
วิจัยขึ้น ๖ ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นมูลค่า ๖.๗ ล้านบาท 

 
๓.๕.๑๑ ร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี 
สวทช. ได้จัดตั้งศูนย์ลงทุนในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นผู้ใช้กลไกการร่วมทุนในการ

ผลักดันการน าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ของ สวทช. ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialization) 
ตามพันธกิจของ สวทช. รวมทั้งท าหน้าที่บริหารจัดการการลงทุน ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการลงทุน
ของ สวทช.ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนที่ส าคัญของ สวทช. คือ สวทช. จะลงทุนในธุรกิจที่มีผลประโยชน์แก่การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และมีผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจน ได้แก่ ธุรกิจ
ที่บุกเบิกทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจาก สวทช. หรือเอกชน หรือรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ธุรกิจวิจัยและพัฒนา โดยจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่ตั้งใหม่ (startup) ที่มีศักยภาพ
ในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินงานเชิงพาณิชย์ (Early commercialized stage) ทั้งนี้ สวทช. จะไม่ลงทุนในธุรกิจ
ที่ต้องการการสนับสนุนทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาบทบาทของ สวทช. ในการพัฒนาและ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีเป็นส าคัญ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) สวทช. ลงทุนในบริษัทร่วม
ทุน รวมทั้งสิ้น ๖ บริษัท โดยในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สามารถสรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วม
ทุนดังตารางที่ ๓ ส าหรับสถานะการลงทุนของบริษัทร่วมทุนทั้ง ๖ บริษัท ที่ปรากฏในตารางที่ ๔  นั้น มีการ
อนุมัติวงเงินร่วมทุนจาก สวทช. รวมทั้งสิ้น ๓๑๒.๕๐ ล้านบาท เรียกช าระแล้ว ๒๙๓.๑๐ ล้านบาท และยังมีเงิน
ลงทุนผูกพันรอจ่าย ๑๙.๕๐ ล้านบาท ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมทุนปี ๒๕๖๒ (ตามรอบบัญชี
บริษัท) มีก าไรสุทธิ ๓ บริษัท คือ (๑) บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) มีก าไรสุทธิ ๑๖๙.๑๘ ล้านบาท  
(๒) บจ.เทรดสยาม (TS) มีก าไรสุทธิ ๑๙.๑๘ ล้านบาท (๓) บจ.ไมโครอินโนเวต (MICRO) มีก าไรสุทธิ ๒.๖๑  
ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ ๑ บริษัท คือ บจ.สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น (SAKUN C) มีขาดทุนสุทธิ ๒๒.๙๔ ล้านบาท 
(สวทช. ได้รับอนุมัติเข้าร่วมทุนเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) และผลการด าเนินงานของบจ.เลิร์นเทค (LT)  



 
 

๑๓๒ 

 

ในปี ๒๕๖๑ มีก าไรสุทธิ ๐.๑๒ ล้านบาท (อยู่ระหว่างรองบการเงินปี ๒๕๖๒ ที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี) 
ในขณะที่ สวทช. อนุมัติการร่วมลงทุนเพ่ิมเติมในปี ๒๕๖๓ ในบริษัท ฟิวเจอร์ ออร์โธปิดิกส์ จ ากัด โดยช าระเงิน
ลงทุนเต็มจ านวนแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้งบริษัท 

ตารางที่ ๓  สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกช าระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

๑ INET ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต และ
ให้บริการสื่อสาร
ครบวงจรที่
เกี่ยวขอ้งกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

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

๑๗.๐๐ 
(จ านวน ๘๕ 
ล้านหุ้น จาก
จ านวนหุ้น
ท้ังหมด 

๕๐๐.๐๔ 
ล้านหุ้น) 

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

คงสถานะ 
การลงทุน 

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

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑. ท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล EDI/ebXML เป็น
ระบบของการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการค้า
ระหว่างประเทศ ซ่ึงนอกจากจะมีความรวดเร็ว 
ถูกต้องแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนได้ 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของรัฐท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการค้าระหว่างประเทศ ท าให้ลงทุนน้อยแต่
สามารถให้บริการที่มีความสะดวก คล่องตัว
เช่นเดียวกับภาคเอกชน 
๓. ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเทศไทย 

คงสถานะ 
การลงทุน 

๓ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย์
และอาหารสัตว์
หมักชีวภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑. เป็นโรงงานผลิตจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม 
ที่ใช้เทคโนโลยีของไทยเป็นแห่งแรก 
๒. เป็นโครงการน าร่องซ่ึงจะน าไปประยุกต์สู่การ
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 เป็นที่ปรึกษาและ
ให้บริการทางการ
ศึกษา การ
ฝึกอบรม และการ
พัฒนาสื่อการสอน
ออนไลน์แบบครบ
วงจร (e-Learning 
Total Solutions) 
โดยให้บริการ e-
Learning และ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาทั้งใน
รูปแบบเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey) และให้
เช่าใช้บริการ 

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
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน  
๒ .  ก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด ก า รพัฒนา เทค โน โลยี   
e-Learning ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ขึ้ น จ า ก ก า ร
ด าเนินงานในรูปแบบเอกชนเพื่อรักษาความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 
๓. ช่วยสร้างตลาด e-Learning ให้เพิ่มมากขึ้น 
ส่ ง เสริมให้ เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรม         
e-Learning อย่ า งมีประสิทธิ ภ าพ  เกิ ดการ
กระจายความรู้ในหลายสาขาวิชาผ่านระบบ      
e-Learning ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง 

ถอน 
การลงทุน 

 
(อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการขอ
อนุมตัิ กวทช. 
เพื่อถอนการ
ลงทุน โดย

ขายหุ้นให้กับ
ผู้ถือหุ้นเดิม) 



 
 

๑๓๓ 

 

ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกช าระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

(Application 
Service Provider) 

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

๒๕๖๒ ๔๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑. เกิดบริษัทที่ท างานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
รวมทั้งได้โรงงานผลิตยานยนต์สมัยใหม่อย่างครบ
วงจรโดยใช้เทคโนโลยีของประเทศ ด้วยทีมงาน
คนไทยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตอบสนอง
และรองรับงานวิจัยพัฒนาเพื่อการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศ 
๒. เป็นโครงการน าร่อง สามารถใช้เป็นต้นแบบใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ที่มี
การใช้เทคโนโลยีหลายๆ ด้าน ทั้งการเปลี่ยน
โครงสร้างจากเหล็กเป็นอลูมิเนียม พัฒนาการ
แปรรูปอลูมิเนียมโดยการปั๊ม ฉีด ขึ้นรูปชิ้นส่วน
ขนาดใหญ่แบบไร้รอยต่อ รวมถึงการพัฒนาการ
ประกอบตัวถังอลูมิเนียม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
ช่ ว ย เพิ่ มมู ล ค่ าของผลิ ตภัณฑ์ และ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

คงสถานะ 
การลงทุน 

๖ FO ท าการวจิัยและ
พัฒนา ผลิตและ
จ าหน่ายข้อเทียม 
(Artificial Joint) 
ในประเทศไทย 
และมีแผนจ าหน่าย
ไปยังต่างประเทศ
ในอนาคต โดยมี
ผลิตภัณฑ์ตั้งต้น 
คือ ข้อเข่าเทียม 
(Artificial Knee 
Joint) รุ่น Future 
Knee ที่ได้วิจัยและ
พัฒนาร่วมกัน
ระหว่าง สวทช. 
และ Teijin 
Nakashima 
Medical Co., 
Ltd. (TNC)   

๒๕๖๓ ๑๐๐.๐๐
(๑๐๐%) 

๒๕.๙๐ ๒๕.๙๐ ๑. เกิดการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจาก TNC 
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะช่วยสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อ
ยอด การวิจัยและพัฒนาข้อเข่าเทียมและวัสดุฝัง
ในที่ เกี่ยวข้อง เพื่อที่ประเทศไทยจะได้มีขีด
ความสามารถในการวิจัย พัฒนา และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองผู้บริโภคในภูมิภาคได้ใน
อนาคต 
๒. เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปสู่
ผู้ประกอบการไทยเพื่อเป็นผู้รับจ้างผลิต (Thai 
OEM) จะช่วยให้ประเทศสามารถผลิตข้อเข่า
เทียม รวมถึงวัสดุฝังในอื่นๆ ที่ เหมาะสมกับ
ประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาค (Technology 
Localization) ซ่ึ งจะช่ วยลดการน า เข้ า จาก
ต่างประเทศในอนาคต 

คงสถานะ 
การลงทุน 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดตั้งบริษัท) 

 รวม  - ๑,๑๕๘.๐๔ ๒๙๓.๐๐ - - - 

หมายเหตุ : /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงร้อยละของทุนท่ีเรียกช าระแล้วเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนบริษัทยกเว้นกรณี INET ที่เป็น

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว (๕๐๐.๐๔ ล้านบาท) 



 
 

๑๓๔ 

 

ตารางที่ ๔ สถานะการลงทุนและผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมทุน 

 

  

 (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
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ๕๐๐.๐๔ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐ ๒๐๐.๐๐
สัดส่วนการเรียกช าระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%
วงเงินอนุมัติร่วมทุนของ สวทช. ๑๗๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐ ๔๐.๐๐
เงินลงทุนผูกพันรอจ่าย - ๑๙.๕๐ - - ๒๐.๐๐
จ านวนเงินลงทุนท่ี สวทช. ช าระค่าหุ้นแล้ว ๑๗๐.๐๐ ๖.๕๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐ ๒๐.๐๐
สัดส่วนการถือหุ้นของ สวทช. ๑๗% ๑๓% ๔๙% ๒๐% ๑๐%

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการด าเนินงาน 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

ก าไรข้ันต้น ๓๖๒.๙๘ ๒๗.๙๗ ๘.๑๐ ๗.๐๗ ๓.๓๒
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ๓๒๑.๔๕ ๘.๘๘ ๘.๑๐ ๖.๙๓ ๑๘.๒๔
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษี ๒๔๗.๖๗ ๒๐.๓๘ ๑.๒๕ ๐.๑๔ (๑๔.๘๕)
ก าไร (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
ก าไร (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

ความสามารถในการท าก าไร INET TS MICRO LT SAKUN C

อัตราก าไรข้ันต้น (Gross Profit Margin) ๒๔.๗๖% ๔๖.๙๑% ๕.๙๖% ๔๑.๔๗% ๑๕.๕๒%
อัตราก าไรสุทธิ (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 ด าเนินการเรียกช าระเงินเพ่ิมทุนและจดทะเบียนเพ่ิมทุน



 
 

๑๓๕ 

 

๓.๖ ผลการด าเนินงานกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน 

สวทช. โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร หรือ สท. (Agricultural Technology 
and Innovation Management Institute: AGRITEC) ด าเนินงานให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบ
ครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้การท างานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิด  
“การปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ า เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจ
ฐานรากโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น” โดยน าผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู่การทดสอบเทคโนโลยีที่สามารถ
ใช้งานในพ้ืนทีไ่ด้จริง และถ่ายทอดเทคโนโลยดี้าน วทน. สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร
และชุมชนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร
และชุมชน รวมทั้งสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไกการท างาน
ต้ังแต่รับโจทย์ความต้องการของชุมชน มีการประเมินพ้ืนที่ร่วมกับนักวิจัย/นักวิชาการ มีกระบวนการคัดเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีรูปแบบกลไกการถ่ายทอดแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแผนเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนในระยะยาว  

ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ AGRITEC มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชุมชน 
จ านวน ๓๑๓ ชุมชน ใน ๔๔ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี จ านวน ๕,๖๕๒ คน พัฒนา
ทักษะเกษตรกรแกนน า จ านวน ๙๔๐ คน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่พัฒนาพ้ืนที่ 
น าร่อง Smart Tambon Model ๗ พ้ืนที่ใน ๕ จังหวัด โดยมีการทดสอบเทคโนโลยี เพ่ือใช้ถ่ายทอดสู่ชุมชน ๙ 
รายการ (เป้าหมาย ๑๐ รายการ) ได้แก่ เทคโนโลยีเซนเซอร์วัดความชื้นดิน เทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ เทคโนโลยี
โรงเรือนพลาสติกส าหรับการผลิตพืชผักสดคุณภาพ เทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือจัดการน้ า ระบบ
ควบคุมการให้น้ า ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายและควบคุมอัตโนมัติ (Farm WiMaRC) กล่อง
ควบคุมการให้น้ าบัวหลวง ระบบติดตามแจ้งเตือนสภาพบ่อเพาะเลี้ยงทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพด้วย
เทคโนโลยี IoT (Aqua-IoT) และชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพา แอพพลิเคชั่น Smart NPK ส าหรับการจัดการดินและปุ๋ย 
เพ่ือการพืชแปลงใหญ่ รวมทั้งได้มีการส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร (Training Hub) จ านวน 
๒๔ แห่ง (เป้าหมาย ๑๐ แห่ง) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการขยายผลเกษตรอัจฉริยะ การสร้างความสามารถในการเก็บ
รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร 
และจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จึงได้มีการปรับแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วน
เป็นสื่อออนไลน์ โดยมีผลการด าเนินงานตามหัวข้อด้านล่าง 

 



 
 

๑๓๖ 

 

๓.๖.๑ การพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) AGRITEC มีกลไกการพัฒนา
ชุมชนเกษตรอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
(Agriculture Technology) ไปยังเกษตรกรแกนน า หรือชุมชน โดยมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน
ระหว่าง ๔ ศูนย์แห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) มหาวิทยาลัยเครือข่าย สถาบันวิจัย และ
ภาคเอกชน โดยมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาให้เกิดการต่อยอด สร้างความรู้ ลดความ
เหลื่อมล้ า เกิดการขยายผลในวงกว้าง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป ทั้งนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไปตามศักยภาพของแต่ละฟาร์ม แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับต้น คือ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือการวางแผนและบริหารจัดการ เช่น โรงเรือนพลาสติก และ
การใช้แอปพลิเคชัน เป็นต้น (๒) ระดับกลาง คือ สามารถใช้ วทน. และระบบ IoT (Internet of Things) ติดตาม
ข้อมูลเพื่อวางแผนและจัดการการผลิต เช่น สถานีตรวจวัดอากาศ เป็นต้น และ (๓) ระดับสูง คือ สามารถใช้ IoT 
เพ่ือควบคุมและสั่งการผลิต เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ และระบบควบคุมการให้น้ า เป็นต้น โดยมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะแล้วจ านวน ๙๘ ชุมชน (เป้าหมาย ๑๕๐ ชุมชน) และพัฒนาบุคลากรเกษตร
อัจฉริยะจ านวน ๑๖๘ คน (เป้าหมาย ๒๐๐ คน) โดยมีตัวอย่างการด าเนินงานดังนี้ 

 การถ่ายทอดระบบการให้น้ าตามสภาวะความต้องการของพืชในระบบแปลงเปิด  
ณ นาวิต้าฟาร์ม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นฟาร์มเมล่อนกลางแจ้งขนาดใหญ่ พ้ืนที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ 
โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการให้น้ าให้ปุ๋ยควบคู่กับการเก็บข้อมูลค่าความชื้นดิน อุณหภูมิ ความชื้น
อากาศ และความเข้มแสง เพ่ือใช้วิเคราะห์และก าหนดการให้น้ าให้ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ ควบคุมและตรวจสอบการ
ท างานผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และใช้งานสะดวกมากขึ้น จากเดิมที่ใช้
วิธีการเปิดน้ าทีละแปลงจนครบทุกแปลง ซึ่งต้องใช้เวลาในการให้น้ ามาก โดยสามารถลดแรงงานและข้อผิดพลาด
ของคน เพ่ิมผลผลิตเกรดเอในแต่ละรอบการผลิตได้ถึงร้อยละ ๑๐ และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเซนเซอร์ไร้สาย  

เพ่ือการใช้งานที่ครอบคลุมพ้ืนขนาดใหญ่เพ่ิมมากขึ้น 

 

 
นอกจากนี ้AGRITEC ได้มีความร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน (Smart Tambol Model) เพ่ือพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ๕ ด้าน 



 
 

๑๓๗ 

 

ได้แก่ อาชีพ สุขภาพ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่แบบองค์รวม (Holistic 
Area-based Community Development หรือ HAB) โดยมีการน าร่องต้นแบบ ๗ ต าบล ๕ จังหวัด (เป้าหมาย 
๕ แห่ง) ประกอบด้วย (๑) อบต.ช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชานี (๒) อบต.ส้าน อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน (๓) อบต.ไชยสถาน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน (๔) อบต.เขาดินพัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
(๕) อบต.ห้วยบง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (๖) เทศบาลต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
และ (๗) เทศบาลต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชนดังกล่าว จ านวน ๖ กลุ่มเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ได้แก่ เทคโนโลยีสารชีว
ภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักรที่น าไปช่วยภาคการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ า เทคโนโลยีการผลิต และ
เทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีด้านสัตว์ โดยมีบุคลากรจากภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ และบุคลากรจากบริษัท เบทาโกร จ ากัด ร่วมจัดกิจกรรม โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน ๔๐๕ คน และผู้น าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๑ คน 

๓.๖.๒ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างย่ังยืน
(Biobank : Bioeconomy & Community Base Tourism) ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์หรือ
ต้นพันธุ์ และเก็บเป็นฐานข้อมูลในชุมชน สามารถน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาองค์ความรู้
ต่อยอดภูมิปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน  เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน ๑๗๒ ชุมชน  (เป้าหมาย ๓๐๐ ชุมชน) และสร้างเกษตรกรแกนน า จ านวน ๑๙๘ คน 
(เป้าหมาย ๑๐๐ คน) โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ดังนี้  

 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเครือข่ายผู้ผลิตปทุมมาบ้านห้วยส าราญ โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดสาธิต
การเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตปทุมมาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบนฐานความรู้ด้าน วทน. ซึ่งนักวิจัย
จากไบโอเทค และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคกี้ซีดส์ อโกร ได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา “พันธุ์ห้วยส าราญ” ลักษณะ
เด่น คือกลีบดอกหนา ก้านช่อดอกแข็งแรง ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม แตกหน่อ ๓–๔ หน่อต่อหัวพันธุ์ เหมาะ
ส าหรับเป็นไม้ตัดดอกและไม้ประดับแปลง โดยส่งมอบให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้าน
ห้วยส าราญ-ห้วยเจริญ ซึ่งมีสมาชิก ๑๐๔ ราย เพ่ือปลูกขยายเป็นจุดสาธิตการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตปทุมมา
และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวบนฐานความรู้ในพ้ืนที่ รวมทั้งมีแผนจัดกิจกรรม Filed Day เพ่ือให้เกษตรกรและ
ผู้สนใจได้รู้จักปทุมมามากยิ่งขึ้น 

 
 



 
 

๑๓๘ 

 

๓.๗ ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม 

กลุ่มภารกิจนี้ท าหน้าที่ บริหารจัดการเขตนวัตกรรม ซึ่งได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเขตนวัตกรรม
ของประเทศ เช่น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้มีทิศทางการด าเนินงานแบบ
บูรณาการ เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นดึงดูดการลงทุนฐาน
นวัตกรรมจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาครัฐ 

๓.๗.๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
สวทช. ด าเนินงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการพ้ืนที่เช่า

แก่เอกชนผู้สนใจท าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด าเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ให้ภาคเอกชนเข้าใช้เป็น
ส านักงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อันจะน าไปสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ภาค
สังคมและอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย ณ สิ้น
ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ให้บริการพ้ืนที่เช่าเพ่ือท าวิจัยและพัฒนาในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยแก่ผู้ประกอบการ จ านวน ๑๐๓ ราย (ไม่รวมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต) หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของ
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เช่าทั้งหมด และบริการพ้ืนที่ส านักงานห้องฝึกอบรมสัมมนาในเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทยแก่ผู้ประกอบการ จ านวน ๕๑ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
ให้เช่าทั้งหมด โดยมีจ านวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี แสดงดังรูปที่ ๕ 

 

 
 

รูปที่ ๕ จ านวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี 
 

ระบบอัตโนมัตแิละ
หุน่ยนต์
t17%

เกษตรและอาหาร  
t16%

เคม ีและวัสดศุาสตร ์ 
t14%

บรกิารดา้นวทิยาศาสตร์
t13%

อปุกรณ์การแพทยแ์ละยา
t7%

อเิล็กทรอนกิสแ์ละ
คอมพวิเตอร ์ 

t5%

ยานยนตแ์ละชิน้สว่น  
t2%

ไอซที ีและซอฟตแ์วร ์ 
t17%

พลังงาน
t2%

อืน่ๆ
t7%



 
 

๑๓๙ 

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สร้าง Ecosystem 
ให้แก่ผู้เช่าพ้ืนที่ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมโยง ระหว่างกันตามภารกิจ (๑) Connecting 
the Dot : Economic Impact Driver โดยเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค อุทยานวิทยาศาสตร์  
เฉพาะทาง และหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้าง Pipeline ของ อวท. เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย ให้สมาชิกสามารถสร้าง Economic Impact ให้กับประเทศร่วมกัน (๒) Innovation 
Hub : R&D hub of the Nation & EECi soft Landing Zone จะเน้น Soft infrastructure ที่สอดคล้องกับ
ส่วนที่ สวทช. มีศักยภาพในการด าเนินการ เพ่ือให้เอกชนสามารถสร้างนวัตกรรมได้เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น และเพ่ือ
ท าให้เกิดเป็นโมเดลธุรกิจเชิงพาณิชย์ในอนาคต รวมทั้งต้องการให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างราบรื่น และเป็น Soft landing ของ EECi ในช่วงเริ่มโครงการ และ (๓) Creating “new” Value : Most 
comprehensive R&D Supporting Platform โดยให้ความส าคัญกับการสร้างผู้ประกอบการมีศักยภาพและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของ สวทช. อย่างเป็นระบบและสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีการช่วยเหลือ
ด้านธุรกิจ โดยการส่งเสริมและเชื่อมโยงในด้านการตลาดและการหาคู่ค้า ด้วยกลไกต่าง ๆ เป็นต้น 

ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีตัวอย่างผลงานของประชาคมในอุทยานวิทยาศาสตร์ 
อาทิ ศูนย์ความร่วมมือสมุนไพรไทย (Thai Herbal Co-operation Center : THCC) โดยเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓  โดย คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. และ นายแพทย์มรุต  
จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมพิธีลงนามรับมอบพ้ืนที่พร้อมเปิดตัวศูนย์
ความร่วมมือสมุนไพรไทย (THCC)  ณ Module 3 อาคาร BIOTEC Pilot Plant อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
โดยศูนย์ความร่วมมือสมุนไพรไทย เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ในการส่งเสริมสนับสนุนการปลูก การสกัด การแปรรูป การผลิต 
การตรวจวิเคราะห์และวิจัยพัฒนาต่อยอดงานที่เก่ียวข้องกับสมุนไพรไทย รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาทางด้านกัญชง
และกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันตลาดการส่งออกสมุนไพรมีมูลค่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดย
ศูนย์ฯดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือทางด้านงานวิจัยพัฒนาสมุนไพรไทยร่วมกันเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างเศรษฐกิจของประเทศต่อไป  
 
  
 
 

           



 
 

๑๔๐ 

 

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

ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(วทน.) โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. 
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EECi ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) การเตรียมความพร้อมเชิงกายภาพ การก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Phase 1A มีความคืบหน้า
การก่อสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ ๓๘ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕) โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรับ
ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Phase 1A ให้แก่ผู้รับเหมาจ านวน ๑๐๕ วัน (จาก ๗๒๐ วัน 
เป็น ๘๒๕ วัน) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ๑๙ และจากการส่งมอบพ้ืนที่ให้แก่ผู้รับเหมาล่าช้า 
และการขอแก้ไขแบบอาคารบางส่วน ดังนั้นหลังจากปรับแผนงานก่อสร้างแล้วคาดว่าจะก่อสร้างฯ แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

 
(๒) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มุ่งเน้นการ

พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของไทย และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เพ่ือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ
ระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) มีผลการ
ด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๒ และมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑ การพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery Pilot Plant) ได้ด าเนินการจัด
จ้างเพื่อก่อสร้างระบบไบโอรีไฟเนอรีแบบ GMP (Preliminary study of GMP) และจัดจ้างเพ่ือออกแบบพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมของ Non-GMP (Basic engineering design of Non-GMP) รวมทั้งจ้างที่ปรึกษาวิจารณ์และ
ตรวจแบบงานวิศวกรรมระบบไบโอรีไฟเนอรี โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ และเปิดด าเนินการได้
ในปี ๒๕๖๖ 

๒.๒ จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ได้
น าข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ SMC เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (กพข.) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 



 
 

๑๔๑ 

 

๒๕๖๓ และน าเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด สศช. เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อการ
จัดตั้งศูนย์ SMC โดยจะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากนี้ได้จัดเตรียมเอกสาร
แผนการลงทุน SMC เพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓ 

(๓) การเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฐานชี วภาพ (BIOPOLIS) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเป้าหมายในการท าวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือน าไปขยายผลในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน ๑ ต้นแบบ และ ๑ ชุดข้อมูล โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑ โครงการพัฒนาชุดต้นแบบบ่อสาธิตการเลี้ยงกุ้ง ในบ่อกลางแจ้งที่เป็นระบบปิด
กึ่งอัตโนมัติ พร้อมระบบเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรค ได้ท าบันทึกความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา
กับฟาร์มสาธิตมีนเกษตร “สองน้ า” มูลนิธิชัยพัฒนา โดยทีมวิจัยได้ปรับปรุงข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (Terms of 
Reference : TOR) ออกเป็น ๔ รายการ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานมากขึ้น ได้แก่ (๑) งาน
ปรับปรุงบ่อเลี้ยงกุ้งระบบน้ าหมุนเวียน (๒) ระบบผลักดันน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้งระบบน้ าหมุนเวียน (๓) ระบบตรวจวัด
คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้งระบบน้ าหมุนเวียน และ (๔) ระบบเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้งระบบน้ าหมุนเวียน ซึ่งได้
เริ่มด าเนินการตามกระบวนการพัสดุบ้างแล้ว 

๓.๒ โครงการพัฒนาชุดข้อมูลสรีรวิทยาการตอบสนองของพืชเป้าหมายต่อปัจจัย และ
สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและติดตามการตอบสนองด้วยระบบอัตโนมัติของเทคโนโลยีฟีโนมิกส์ ปัจจุบันยังคง
ประสบปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ได้ ทั้งนี้ 
ทีมวิจัยได้ด าเนินการแผนส ารองคือ ขอความอนุเคราะห์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน เพ่ือน าพืชไปศึกษาพัฒนาชุดข้อมูลตามแผนงาน โดยผลการด าเนินงานในไตรมาสนี้เป็นการฝึกและ
ทดสอบการใช้เครื่องมือ คาดว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะได้ชุดข้อมูลการให้น้ าเท่าที่พืช
ต้องการ (Water requirement) ในทุกระยะการเจริญเติบโตของใบบัวบก เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ 
วางแผนการให้น้ าที่เหมาะสม โดยไม่กระทบกับผลผลิตและปริมาณสารส าคัญ 

(๔) การเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบ
อัจฉริยะ (ARIPOLIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเป้าหมายในการท างานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือน าผลที่ได้ไป
ขยายผลในพ้ืนที่ EEC จ านวน ๒ รายการ โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๐ และ
มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๔.๑ การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิจัยการผลิตอัจฉริยะ ประกอบด้วย 

 การพัฒนาต้นแบบระบบสายการผลิตตัวอย่าง (เวอร์ชัน ๑) ที่เป็นการประมวลผลแบบ
ไม่ต่อเนื่อง (Discrete process) และการประมวลผลแบบกลุ่ม (Virtual batch process) เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ  
โดยคาดว่าจะด าเนินการได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  



 
 

๑๔๒ 

 

 การพัฒนาระบบโรงงานสาธิตปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจักรสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ได้ผลักดันแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and 
Data Analytics Platform: IDA) ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น (๑) การตรวจวัดปริมาณการใช้
พลังงานในโรงงาน (Energy monitoring) เพ่ือเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
โรงงาน (๒) การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต หรือ Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต (Productivity) แก่โรงงานอุตสาหกรรม และ (๓) การบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive 
maintenance) ช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 

 ความร่วมมือกับพันธมิตร ๑๒ หน่วยงาน เพ่ือยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย 
สู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ผ่านการผลักดันการใช้งาน uRTU (Universal Remote Terminal Unit) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
ส าหรับตรวจวัดและสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือน าข้อมูลจากอุปกรณ์/เครื่องจักร  
มาวิเคราะห์ ประมวลผล และบริหารจัดการ โดยมีโรงงานที่ใช้งานจริงแล้ว ๑ โรงงาน และยังด าเนินโครงการ 
Smart Factory IoT Challenge 2020 เพ่ือจับคู่นักพัฒนาระบบหรือนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT 
(อาทิ NETPIE และ uRTU) เข้ามาแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนักพัฒนาฯ จับคู่กับผู้ประกอบการ
โรงงาน น าเสนอโจทย์เพื่อแก้ปัญหาให้กับโรงงานแล้ว ๗ โรงงาน 

  
๔.๒ การศึกษาวิจัยการจัดท าระบบน้ าอัจฉริยะ และระบบประมงอัจฉริยะ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ได้พัฒนาและติดตั้งต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ หรือ Handy Sense ในพ้ืนที่เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) 
โดยคัดเลือกเกษตรกรและโรงเรียนต้นแบบ ๓๔ แห่ง ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ในพ้ืนที่ ๑๑ อ าเภอในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่าการติดตั้ง Handy Sense สามารถเพ่ิมคุณภาพและปริมาณของผลผลิตโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ 
ของผลผลิตที่มีอยู่เดิม เนื่องจากเกษตรกรสามารถน าข้อมูลที่ได้จาก Handy Sense ไปช่วยในการตัดสินใจ 
ในกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่มีมากข้ึน คุณภาพของสินค้าสูงขึ้น 



 
 

๑๔๓ 

 

(๕) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ มีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้กับ ๕๐ 
ชุมชน ณ ไตรมาสที่ ๓ ได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนแล้ว ๒๙ ชุมชน ในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ 
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี และระยอง มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด ๔๖๙ คน 
โดยมีเทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอด ๑๒ เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๕๘ นอกจากนี้ได้ด าเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรแกนน า แกนน าชุมชน และ Young Smart Farmer แล้ว ๙๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๖๐ คน) 

(๖) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่ออุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดแผนงานการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และ Startup ในพ้ืนที่ EEC 
จ านวน ๑๐๐ ราย ไตรมาสที่ ๓ ด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ 
SMEs ทั้งสิ้น ๗๒ ราย/โครงการ ได้แก่ วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นให้กับ SMEs ไปแล้ว 
๗๙ ราย ด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึก ๒๓ ราย (รวมสะสมทั้งหมด ๕๑ ราย) และอยู่ระหว่างอนุมัติโครงการอีก 
๑๒ ราย รวมถึงได้รับความต้องการของลูกค้าใน EEC จากสภาอุตสาหกรรม ซึ่ง ITAP อยู่ระหว่างประสาน 
ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น และให้การบ่มเพาะเพ่ือยกระดับศักยภาพของ Startups จ านวน ๒๑ บริษัท โดยมี
ความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๒ ของเป้าหมาย 

(๗) การจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRM) ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ อยู่ระหว่างจัดท า (ร่าง) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ (๑) วัสดุทางการแพทย์ 
(Medical materials) ที่มาจากยางธรรมชาติส าหรับการแพทย์ (๒) ชุดทดสอบอย่างง่าย (Diagnostic kit /test 
kit) อาทิ เครื่องมือส าหรับป้องกันโรคระบาด (Application for disease detection) เป็นต้น เพ่ือทดสอบ
เบื้องต้นส าหรับคัดกรองตัวอย่าง ก่อนที่จะน าไปทดสอบอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงและ
แม่นย าสูงในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ได้ผลถูกต้องมากขึ้น (๓) แพลตฟอร์มไอโอที (IoT Platform) อาทิ ฐานข้อมูล
ต่าง ๆ (Data platform) อุปกรณ์ไอทีสวมใส่ (Wearable device) และหุ่นยนต์บ าบัด (Assistive robot)  
เป็นต้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงได้ปรับแผนเพ่ือเก็บข้อมูลผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์
และขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีเพ่ิมเติม รวมถึงสิ่งเอ้ืออ านวยในการ
พัฒนาและบริหารอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  
เพ่ือจัดเตรียมประชาพิจารณ์ร่วมกับเอกชนและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ ๖๐ (เป้าหมาย ITRM จ านวน ๑ เรื่อง) 

(๘) การพัฒนาคอนซอร์เทียมในบริบทของ EECi ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๕๕ โดยได้มีการพัฒนาความร่วมมือในลักษณะ 
คอนซอร์เทียมที่มีข้อตกลงความร่วมมือระดับ L5 แล้ว ๕ คอนซอร์เทียม (เป้าหมาย ๙ คอนซอร์เทียม) ได้แก่  
(๑) ความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (AV) ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยี



 
 

๑๔๔ 

 

ส าหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ เพ่ือสร้าง Pre-competitiveness Platform ส าหรับการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (๒) ความร่วมมือด้านการทดสอบและให้บริการยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (AV)  
ในพ้ืนที่ปิด (พ้ืนที่ส่วนบุคคล) (๓) ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ในโครงการ
การจัดท า Industry-Technology Roadmap (ITRM) การวิจัย การทดสอบ การมาตรฐาน และการผลักดัน
ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ (๔) ความร่วมมือด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระดับต้นแบบสาธิตบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า ในโครงการ
พัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งน้ าหมุนเวียนในบ่อกลางแจ้งด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ  และ (๕) ความร่วมมือในการ
ประยุกต์ใช้ Smart Industry Readiness Index (SIRI) ในประเทศไทยและการพัฒนาบุคลากรผู้ประเมิน 
นอกจากนี้อยู่ระหว่างพัฒนาความร่วมมืออีก ๕ คอนซอร์เทียม ได้แก่ (๑) ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ระหว่าง สวทช. กับบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (อยู่ระหว่างจัดท าข้อตกลงร่วมวิจัย/
รับจ้างวิจัย) (๒) ความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมด้วย IDA Platform (Industrial IoT and Data 
Analytics Platform) เพ่ือช่วยปรับปรุงกระบวนการการผลิตให้มีศักยภาพและแม่นย ามากขึ้น (๓) ความร่วมมือ
ในการจัดตั้งบริษัท Bio Base Asia Pilot Plant (BBAPP) ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัท (๔) ความร่วมมือกับ
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่สาธิตเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่  
(อยู่ระหว่างจัดท าบันทึกข้อความร่วมมือ) และ (๕) ความร่วมมือกับสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thai-BISPA) ในโครงการศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ระหว่าง
จัดท าบันทึกข้อความร่วมมือ 

 

  
 
 
 
 
  



 
 

๑๔๕ 

 

๓.๗.๓ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดย
ตลอด ด้วยสภาวการณ์การแข่งขันท่ีรุนแรงในตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคที่โลก
มุ่งสู่ “อุตสาหกรรม ๔.๐” และการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals หรือ SDGs) ซึ่งจัดท าขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกแบบพลิกโฉมฉับพลัน หรือ “Disruptive Change” และเร่งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ สวทช. ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร โดยส่งเสริมและยกระดับการผลิตอาหารของประเทศด้วย 
วทน. ผ่านโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis : FI) ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันแก่อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ประกอบการ โดยจัดให้มี (๑) “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service หรือ OSS)” ซึ่งเป็นศูนย์การบริการ
แบบครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริษัทอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มีการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลไกการบูรณาการ
ความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยง
โจทย์วิจัยหรือความต้องการของผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ และ (๒) แพลตฟอร์มที่ครอบคลุม
ด้านนวัตกรรมอาหาร (Comprehensive Food Innovation Platform) จ านวน ๙ แพลตฟอร์ม เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมอาหารของผู้ประกอบการ ดังรูป 

 
  



 
 

๑๔๖ 

 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ๖ หัวข้อ ตามภารกิจหลักดังนี้ 

(๑) การสร้างระบบนิเวศส าหรับนวัตกรรมอาหาร 
- จัดท าแผนที่น าทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Roadmap) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายแต่ละ

แห่ง เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานและบูรณาการความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมอาหารในภาพรวมของ
ประเทศ 

- จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Service (OSS)  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริหารจัดการโครงการและสนับสนุนงบประมาณแก่ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  (วิทยาเขตบางเขน) ในการจัดตั้ ง OSS และ Future Food Lab (FFL) ขึ้นในพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับปรุงโรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
ห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงการขยายขนาดการผลิต และการผลิตในระดับ OEM ที่ได้มาตรฐาน GMP นอกจากนี้  
ยังรวบรวมข้อมูลบริการโรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและบริการการวิเคราะห์ทดสอบจาก
หน่วยงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายต่าง ๆ น ามาพัฒนาให้อยู่ในระบบออนไลน์เพ่ือความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

- ด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้ง Future Food Lab 
(FFL) เพ่ือสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมอาหารแก่ SMEs ในพ้ืนที่ ๗ 
มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้  มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และเตรียมความพร้อมด าเนินงาน 

(๒) การอ านวยความสะดวกการลงทุนและกิจกรรม RDI ในอุตสาหกรรมอาหาร 
- ให้ค าแนะน าปรึกษาและประสานงานเชื่อมโยงบริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

เพ่ือตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกระดับ จ านวน ๓๔ ราย (ประกอบด้วย ผู้ประกอบการใหม่ จ านวน ๓ ราย, 
SMEs จ านวน ๒๔ ราย, บริษัทขนาดใหญ่ จ านวน ๖ ราย และ  นิติบุคคล จ านวน ๑ ราย) โดยมีจ านวน
ผู้รับบริการสะสมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวม ๖๙ ราย  

- สนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยในการด าเนินงานโครงการระดับ Translational Research 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านนวัตกรรมอาหารให้แก่ SMEs จ านวน ๕ โครงการ โดยมีมหาวิทยาลัยร่วม
ด าเนินงาน จ านวน ๔ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  



 
 

๑๔๗ 

 

(๓) การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอาหารในทุกระดับ 
 - จัดท าแผนงานโครงการ NSTDA FoodTech/IDE Acceleration Platform ซึ่งเป็นโครงการ

บูรณาการความร่วมมือใน สวทช. เพ่ือสร้าง“New FoodTech Company” และ“New Corporate Solution” 
ผ่าน Acceleration Program และการสนับสนุนของระบบนิเวศนนวัตกรรมอาหารของประเทศ  

 -  ร่ วมกับ Global Accelerator Program (Regional Corporate Innovation Powerhouse : 
RISE) คัดเลือกผู้ประกอบการ จ านวน ๒๐ รายเข้าโครงการ Global Acceleration Program และเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ Corporate Pain Point ผ่านการท า Proof Of Concept (POC) /Pilot Project ร่วมกัน
เป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์โดยมี Food Innopolis Accelerator (FIA) ร่วมให้ค าแนะน าปรึกษา 

 - จัดอบรม PADTHAI-X โครงการอบรมออนไลน์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปรับตัวส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารในช่วงหลังโควิด ๑๙ ให้แก่ผู้ประกอบการ ๖๓ ราย  

 - ให้ค าปรึกษาผ่าน Online และสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการ PADTHAI ตั้งแต่รุ่น ๑ – ๕ 
เพ่ือปรับแผนธุรกิจในช่วงการระบาดของโควิด ๑๙ จ านวน ๙๓ บริษัทและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ Food SMEs 
จากโครงการ PADTHAI กับพันธมิตร (เช่น Tesco Lotus) ให้มีโอกาสในการขยายตลาดภายในประเทศมากขึ้น 
๗๑ บริษัท 

(๔) การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง 
- เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารก่อนการทดสอบตลาด (Minimum Viable Product หรือ 

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

(๕) การส่งเสริมให้เกิดผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารที่มีทักษะและความสามารถสูง 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของกลิ่นรส (Flavor 101 Workshop : 

Fundamental of Flavor Sciences)” มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๓๐ ราย 

(๖) การเพิ่มการรับรู้ของเมืองนวัตกรรมอาหารในวงกว้าง 
- กิจกรรม Food Talks ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในหัวข้อ "Sugar Reduction 

in Foods and Beverages" มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน ๘๐ ราย 
- กิจกรรม FI Rally ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือแนะน าและเชื่อมโยงบริการของ

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 จ านวน ๖๖ ราย 

 
 

  



 
 

๑๔๘ 

 

๓.๘ ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย 

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย มีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัย โดยอาศัย
กลไกการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่จ าเป็นและ 
มีความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ ยังขยายกลไกการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอด วทน. ของครู 
รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์  
การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการประกวด และการสนับสนุน
ให้นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศ  
โดยมีการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๘.๑ การเพิ่มจ านวนบุคลากรวิจัย ผ่านกลไกการให้ทุนการศึกษาในสาขา วทน. ที่จ าเป็นและ 
มีความต้องการในอนาคต ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย รวมทั้งผลักดันให้มีบุคลากร
ท างานวิจัยร่วมกับ สวทช. เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย ๔.๐ โดยมีแผนการ
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุน ในช่วงไตรมาส ๑-๒ และเริ่มท าสัญญาในช่วงไตรมาส ๓-๔  
ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่-ต่อเนื่อง) ให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) จ านวน  
๖๐๓ คน ประกอบด้วย ทุนใหม่จ านวน ๙๐ คน (เป้าหมาย ๒๒๐ คน) และ ทุนต่อเนื่อง ๕๑๓ คน ผ่านโครงการต่าง ๆ 
ได้แก่ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชน ( JSTP) โครงการสร้าง
ปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งประเทศไทยกับ
สถาบัน เทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) โครงการ Thailand Alliances of Institutions of 
Science and Technology-Japan Advanced Institutes of Science and Technology (TAIST-JAIST) 
โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPs) 
โครงการทุนความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นน า ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ดังรูปที่ ๖  รวมทั้งยังสนับสนุน ดึงดูดนักศึกษา  
เข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ รวม ๔๙๘ คน เป็นนักศึกษาร่วมวิจัย ๔๘ คน นักวิจัยร่วมวิจัย 
๔๙ คน และผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ๔๐๑ คน 

 



 
 

๑๔๙ 

 

 
รูปที่ ๖ จ านวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่ - ต่อเนื่อง) ผ่านโครงการต่าง ๆ 

๓.๘.๒ การดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน  
หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓๒ ครั้ง  
มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๓,๒๙๕ คน (เป้าหมาย ๕,๘๐๐ คน) รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาท ากิจกรรมและโครงงานวิจัยกับนักวิจัยของ สวทช. 
สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถและมีศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และเนื่องจากสถานการณ์ โควิด ๑๙  จึงได้มีการปรับกิจกรรมบางส่วนมาเป็นออนไลน์
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีตัวอย่างกิจกรรม อาทิ 

 3D Design Online Course for Kids ผ่านเทคโนโลยีโปรแกรมประชุมทางไกลแบบ
ออนไลน์ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนออนไลน์ได้ตลอดเวลา โดยผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการออกแบบชิ้นงาน ๓ มิติ TinkerCAD ผ่านเว็บไซต์ฟรี ที่ไม่ซับซ้อนและใช้กันอย่าง
แพร่หลายในระดับสากล สามารถฝึกทักษะในการปรับแต่งโมเดลได้ด้วยตนเอง และน าไปสู่การสั่งพิมพ์จาก
เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ จนออกมาเป็นชิ้นงานได้ โดยได้จัดกิจกรรม จ านวน ๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียน 
ชั้นมัธยมต้นจ านวน ๑๗ คน 

 



 
 

๑๕๐ 

 

 
 

 การประดิษฐ์อุปกรณ์สนับสนุนการท างานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
ผ่านเครื่อข่ายโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fablab) FabLab บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และกับเครือข่าย 
FabLab ในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง จ านวน ๑๙ แห่ง ร่วมกับชุมนุม Maker ร่วมออกแบบอุปกรณ์
สนับสนุนการท างานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีครู อาจารย์ วิศวกร และนักเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษา ร่วมจัดท าเครื่องมือและอุปกรณ์ ประกอบด้วย หน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face 
Shield) ๖,๔๑๓ ชุด กล่องป้องกันการฟุ้งกระจาย (Aerosol) แบบครอบเตียง ๑๑๕ ชุด และกล่องป้องกันการ 
ฟุ้งกระจาย (Aerosol) แบบตั้งโต๊้ะ ๒๐ ชุด เครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ ๕๕ เครื่อง เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์
อัตโนมัติโดยการเหยียบ ๑๐ เครื่อง และท่ีคล้องหน้ากากอนามัย ๑๐๐ ชิ้น โดยใช้ความรู้และทักษะเชิงวิศวกรรม 
บูรณาการร่วมกับข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มอบให้แก่
โรงพยาบาล จ านวน ๖๘ แห่ง หน่วยงานด้านสาธารณสุข ๖ แห่ง และ หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ๑๘ แห่ง 

 

               

               
 
  



 
 

๑๕๑ 

 

 

๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

สวทช. ได้รับอนุมัติแผนรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ จาก กวทช. (การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๙,๕๗๗.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นงบบุคลากร ๒,๔๐๖ ล้านบาท งบด าเนินงาน 
๔,๙๗๑ ล้านบาท งบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท และได้รับอนุมัติแผนรายจ่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมทุน Holding Company และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๒๐๐ ล้านบาท รายจ่ายส ารองฉุกเฉิน ๑๐๐  
ล้านบาท รวมทั้งแผนรายจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓๔๖.๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑๐,๒๒๓ ล้านบาท 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบบุคลากร ๑,๘๓๓.๗๙ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๒ ของแผน มีผลการใช้จ่ายงบด าเนินงาน ๓,๐๐๙.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๕ ของ
แผน และมีผลการใช้จ่ายงบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๑๙๓.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๑ 
ของแผน รวม สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๗,๐๓๗.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๘ ของแผนรายจ่าย 
๙,๕๗๗ ล้านบาท ดังตารางที่ ๕ 

 
ตารางท่ี ๕ การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนรายจ่ายงบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  

รายการ แผน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่าย 

งปม. เทียบแผน
ปรับ (%) 

จ่ายจริง ผูกพัน รวม 

๑. รายจา่ยเพื่อการด าเนินงาน ๗,๓๗๗.๐๐ ๔,๒๓๓.๙๔ ๖๐๙.๘๑ ๔,๘๔๓.๗๕ ๖๕.๖๖ 

   ๑.๑ รายจ่ายงบบุคลากร ๒,๔๐๖.๐๐ ๑,๘๓๓.๗๙  ๑,๘๓๓.๗๙ ๗๖.๒๒ 

   ๑.๒ รายจ่ายงบด าเนินงาน ๔,๙๗๑.๐๐ ๒,๔๐๐.๑๕ ๖๐๙.๘๑ ๓,๐๐๙.๙๖ ๖๐.๕๕ 

       - การวิจัย วทน. ๒,๕๗๒.๐๐ ๑,๐๘๗.๗๓ ๓๐๓.๕๓ ๑,๓๙๑.๒๖ ๕๔.๐๙ 

       - การบริหาร RDI ๔๔๕.๐๐ ๒๑๑.๖๑ ๑๖.๐๕ ๒๒๗.๖๖ ๕๑.๑๖ 

       - การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๖๓๕.๐๐ ๓๙๔.๓๒ ๓๔.๕๐ ๔๒๘.๘๒ ๖๗.๕๓ 

       - การสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ๑๒๐.๐๐ ๓๑.๐๙ ๒.๒๔ ๓๓.๓๓ ๒๗.๗๘ 

       - การพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ๓๓๐.๐๐ ๑๐๗.๙๒ ๑๔.๑๒ ๑๒๒.๐๔ ๓๖.๙๘ 

       - การบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม ๓๖๔.๐๐ ๒๖๓.๘๗ ๗๗.๒๕ ๓๔๑.๑๒ ๙๓.๗๑ 

       - การบริหาร สนับสนุน และ Shared Services ๕๐๕.๐๐ ๓๐๓.๖๑ ๑๖๒.๑๒ ๔๖๕.๗๓ ๙๒.๒๒ 

๒.รายจ่ายงบก่อสร้างและครภุัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๒๐๐.๐๐ ๙๔๔.๗๔ ๑,๒๔๘.๙๑ ๒,๑๙๓.๖๕ ๙๙.๗๑ 

รวมงบประมาณรายจ่าย ๙,๕๗๗.๐๐ ๕,๑๗๘.๖๘ ๑,๘๕๘.๗๒ ๗,๐๓๗.๔๐ ๗๓.๔๘ 

๓. รายจา่ยเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน Holding Company 
และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 

๒๐๐.๐๐ 
- - - - 

๔. รายจา่ยงบส ารองฉกุเฉิน ๑๐๐.๐๐ - - - - 

๕. รายจา่ยเงินเพิ่มพิเศษ* ๓๔๖.๐๐ - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๒๒๓,๐๐ ๕,๑๗๘.๖๘ ๑,๘๕๘.๗๒ ๗,๐๓๗.๔๐ ๖๘.๘๔ 

หมายเหต:ุ *หากได้รับการอนุมัติจาก กวทช. และ กพร. 

๔. ผลการด าเนินงานด้านทรัพยากร 
 



 
 

๑๕๒ 

 

๔.๒ ผลการหารายได้จากการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

สวทช. ไม่มีพันธกิจที่จะต้องมุ่งหารายได้หรือท าก าไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม
รายได้จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. อีกทั้งสามารถน ารายได้กลับมาช่วยพัฒนา
งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยต่อไป 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้จากการด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติ
จาก กวทช. เท่ากับ ๐.๒๕ เท่าของรายจ่าย ณ ไตรมาสที่ ๓ สวทช. มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 
๑,๑๑๕.๕๒ ล้านบาท คิดเป็น ๐.๒๓ เท่าของรายจ่าย โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากอุดหนุนรับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๒๒ ของรายได้จากการด าเนินงาน 

ตารางท่ี ๖ รายได้แยกตามประเภท 

รายรับแยกตามประเภท จ านวนเงิน (ล้านบาท) ผลรายได้เทียบ
แผน (%) แผน ผล 

๑. กิจกรรมพื้นฐาน ๑,๒๘๐.๐๐ ๘๖๑.๘๙ ๖๗.๓๔ 

อุดหนุนรับ ๕๐๐.๐๐ ๓๔๘.๒๗ ๖๙.๖๕ 

รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๒๒๐.๐๐ ๑๑๓.๖๕ ๕๑.๖๖ 

ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน ์ ๔๐.๐๐ ๔๖.๐๑ ๑๑๕.๐๔ 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๒๐๐.๐๐ ๑๗๓.๖๐ ๘๖.๘๐ 

ฝึกอบรม/สมัมนา/นิทรรศการ ๑๐๐.๐๐ ๓๓.๑๙ ๓๓.๑๙ 

ค่าเช่าและบริการสถานท่ี ๒๒๐.๐๐ ๑๔๗.๑๗ ๖๖.๙๐ 

๒. นโยบายรัฐ / สวทช. ๑,๑๔๐.๐๐ ๒๘๘.๗๐ ๒๕.๓๒ 

เงินสนับสนุนการพัฒนา ว และ ท เพื่อการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  

๒๐๗.๙๕ ๒๐๗.๙๕ ๑๐๐.๐๐ 

หน่วยภาครัฐ (Block Grant) 
๙๓๒.๐๕ ๘๐.๗๕ ๘.๖๖ 

งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี

รวมรายได้จากความสามารถ (๑)+(๒) ๒,๔๒๐.๐๐ ๑,๑๕๐.๕๙ ๔๗.๕๕ 

๓.  อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด ๘๐.๐๐ (๓๕.๐๘) (๔๓.๘๔) 

รวมรายได้ทั้งสิ้น (๑)+(๒)+(๓) ๒,๕๐๐.๐๐ ๑,๑๑๕.๕๒ ๔๔.๖๒ 

 

 

 



 
 

๑๕๓ 

 

๔.๓  สถานภาพด้านบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

สวทช. เสนอขอกรอบอัตราก าลังคนเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ สวทช.  
ฉบับที่ ๖.๓ (๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) ต่อ กวทช. ไว้ที่ ๓,๓๘๐ คน อัตราก าลังคนของ สวทช. เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
มาตลอด นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจ านวนเริ่มต้นหลักร้อยคนเป็นหลักพัน 
ในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ปี โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สวทช. มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้น ๓,๐๗๒ คน 
ดังรูปที่ ๗ 

 
 

รูปที่ ๗ อัตราบุคลากร สวทช. ตามปีงบประมาณ 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า สวทช. ได้เตรียมความพร้อม
ของบุคลากร เพ่ือสร้างงานวิจัย พัฒนา และงานทางด้านเทคนิคเป็นส าคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 
จ านวน ๒,๑๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๕ ต่อบุคลากรทั้งหมด และมีบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ 
จ านวน ๙๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๕ ต่อบุคลากรทั้งหมด  

  

๙๘๔

๑ ๑๓๖

๑ ๐๙๘

๑ ๓๓๐

๑ ๔๘๕
๑ ๙๑๙

๒ ๒๖๓
๒ ๔๓๔

๒ ๕๗๓
๒ ๖๔๔

๒ ๖๘๘

๒ ๖๗๗

๒ ๖๘๒

๒ ๖๙๐

๒ ๗๑๕

๒ ๗๕๓

๒ ๘๓๔

๒ ๘๗๓
๓ ๐๐๙

๓ ๐๗๒



 
 

๑๕๔ 

 

เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนสายวิจัยและวิชาการต่อสายสนับสนุนเท่ากับ ๓.๐๖ : ๑ ดังรูปที่ ๘  

 

 
รูปที่ ๘ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน่วยงาน และกลุ่มต าแหน่ง 

 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว่า สวทช. มีบุคลากรในระดับ
ปริญญาเอกและปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปที่ ๙ 

 
รูปที่ ๙ อัตราก าลังคนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

๒๓%

๔๔%

๓๓%

ปริญญาเอก
๗๐๘ คนปริญญาตรีและต ่า

กว่า
๑,๐๑๗ คน

ปริญญาโท 

๑,๓๔๗ คน 



 
 

๑๕๕ 

 

นอกจากนี้ หากจ าแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจ้าง (พนักงานและพนักงานโครงการ) 
พบว่า สวทช. มีพนักงานจ านวนทั้งสิ้น ๒,๗๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และพนักงานโครงการจ านวนทั้งสิ้น ๓๐๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ดังรูปที่ ๑๐ 

 

 
รูปที่ ๑๐ อัตราก าลังคนจ าแนกตามประเภทการจ้าง 

ส าหรับ turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ณ ไตรมาสที่ ๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒.๖๐ ดังรูปที่ ๑๑  

เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓.๑๒) ในระยะเวลาเดียวกัน พบว่า turnover rate 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลดลงเท่ากับ ๐.๑๗% (๒.๗๗ – ๒.๖๐) 

 
รูปที่ 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

๓,๐๗๒

๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒๗ ๑๒๒ ๑๐๒ ๑๐๔ ๘๐

๗.๕๙

๕.๙๐ ๖.๓๘ ๕.๖๕ ๕.๕๖

๔.๖๑ ๔.๓๐
๓.๕๕ ๓.๔๖

๒.๖๐

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

จ านวนบุคลากรแต่ละปี (คน) จ านวนบุคลากรพ้นสภาพ (คน) Turnover Rate (%)

พนกังาน

โครงการ 

๓๐๗ คน พนกังาน 

๒,๗๖๕ คน 



 
 

๑๕๖ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

  



 
 

๑๕๗ 

 

ก. รายช่ือบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จ านวน ๑๘๘ ฉบับ 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๑ ACM Transactions on 
Knowledge Discovery from 
Data 

Framework for Inferring Following Strategies from Time Series of 
Movement Data 

๒.๕๓๘ 

๒ ACS Omega Solvent-Free Hydrodeoxygenation of Triglycerides to Diesel-like 
Hydrocarbons over Pt-Decorated MoO2 Catalysts 

๒.๕๘๔ 

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

๐.๖๙๙ 

๔ ALTEX-Alternatives to Animal 
Experimentation 

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

๖.๑๘๓ 

๕ Analytical Sciences Proteomics for toxicological pathways screening: a case comparison 
of low concentration ionic and nanoparticulate silver 

๑.๖๑๘ 

๖ Annals of Operations 
Research 

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

๒.๒๘๔ 

๗ Applied Catalysis A: General Theoretical mechanistic study of CO catalytic oxidation by O2 on an 
ultrasmall 13-atom bimetallic Ag7Au6 cluster 

๔.๖๓๐ 

๘ Applied Catalysis B: 
Environmental 

Promotional effects of B-terminated defective edges of Ni/boron 
nitride catalysts for coking- and sintering-resistant dry reforming of 
methane 

๑๔.๒๒๙ 

๙ Applied Sciences Bonding Strength Characteristics of FA-Based Geopolymer Paste as a 
Repair Material When Applied on OPC Substrate 

๒.๒๑๗ 

๑๐ Applied Surface Science Complete catalytic cycle of NO decomposition on a silicon-doped 
nitrogencoordinated graphene: Mechanistic insight from a DFT study 

๕.๑๕๕ 

๑๑ Applied Surface Science High coverage H2O adsorption on CuAl2O4 surface: A DFT study ๕.๑๕๕ 

๑๒ Applied Surface Science High selective catalyst for ethylene epoxidation to ethylene oxide: A 
DFT investigation 

๕.๑๕๕ 

๑๓ Applied Surface Science Inorganic nanoparticle-blended polymer nanofilm and its wettability 
improvement: Film grading and dewetting cause analysis 

๕.๑๕๕ 

๑๔ Applied Surface Science Modification of polyvinyl chloride ion-selective membrane for 
nitrate ISFET sensors 

๕.๑๕๕ 



 
 

๑๕๘ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๑๕ 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 

๕.๑๕๕ 

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

๓.๐๒๒ * 

๑๗ Aquaculture Infectious cell culture system for concurrent propagation and 
purification of Megalocytivirus ISKNV and nervous necrosis virus from 
Asian Sea bass (Lates calcarifer) 

๓.๐๒๒ * 

๑๘ Aquaculture Suppression of white feces syndrome in Pacific white shrimp, 
Litopenaeus vannamei, using hen egg white lysozyme 

๓.๐๒๒ * 

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

๑.๒๕๓ 

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

๑.๐๖๓ 

๒๑ Beilstein Journal of Organic 
Chemistry 

Pigmentosins from Gibellula sp. as antibiofilm agents and a new 
glycosylated asperfuran from Cordyceps javanica 

๒.๕๙๕ * 

๒๒ Biomass Conversion and 
Biorefinery 

Fuel properties of biochar from torrefaction of ground coffee 
residue: effect of process temperature, time, and sweeping gas 

๒.๓๒๖ 

๒๓ Biomass Conversion and 
Biorefinery 

Fuel properties of biochar from torrefaction of ground coffee 
residue: effect of process temperature, time, and sweeping gas 

๒.๓๒๖ 

๒๔ BioMed Research 
International 

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

๒.๑๙๗ * 



 
 

๑๕๙ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๒๕ Biomolecules Viridistratins A-C, Antimicrobial and Cytotoxic Benzo[j]fluoranthenes 
from Stromata of Annulohypoxylon viridistratum (Hypoxylaceae, 
Ascomycota) 

๔.๖๙๔ * 

๒๖ Bioorganic and Medicinal 
Chemistry 

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

๒.๘๐๒ * 

๒๗ Biotechnology Letters Modulation of Cas9 level for efficient CRISPR-Cas9 mediated 
chromosomal and plasmid gene deletion in Bacillus thuringiensis 

๒.๑๕๔ * 

๒๘ Brazilian Journal of Poultry 
Science 

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

๐.๖๐๗ * 

๒๙ Cancers Gigantol targets cancer stem cells and destabilizes tumors via the 
suppression of the PI3K/AKT and JAK/STAT pathways in ectopic lung 
cancer xenografts 

๖.๑๖๒ * 

๓๐ Catalysts Eect of Water Molecule on Photo-Assisted Nitrous Oxide 
Decomposition over Oxotitanium Porphyrin: A Theoretical Study 

๓.๔๔๔ 

๓๑ Cells Probing Carbon Utilization of Cordyceps militaris by Sugar 
Transportome and Protein Structural Analysis 

๕.๖๕๖ * 

๓๒ Ceramics-Silikáty INFLUENCE OF THE ADDITION OF PORE FOAMING AGENT ON 
MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES OF PORCELAIN TILES 

๐.๘๔๐ 

๓๓ ChemCatChem Beyond Artificial Photosynthesis: Prospects on Photobiorefinery ๔.๔๙๕ 

๓๔ ChemCatChem Effects of Matching Facet Pairs of TiO2 on Photoelectrochemical 
Water Splitting Behaviors 

๔.๔๙๕ 

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

๑.๗๑๖ 

๓๖ ChemistrySelect The Role of Metal Species on Aldehyde Hydrogenation over Co13 
and Ni13 Supported on gamma-Al2O3(110) Surfaces: A Theoretical 
Study 

๑.๗๑๖ 

๓๗ Chiang Mai Journal of 
Science 

A Growth Regulating Factor (EgGRF1) Associated with Height in Oil 
Palm 

๐.๓๔๒ * 



 
 

๑๖๐ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๓๘ Chiang Mai Journal of 
Science 

Humidity Control Ability of Porous Ceramics Prepared by Thermal 
Decomposition of Limestone and Dolomite 

๐.๓๔๒ 

๓๙ Chiang Mai Journal of 
Science 

Pitting corrosion of type 304 stainless steel in high  
chloride-containing water under hydrodynamic condition 

๐.๓๔๒ 

๔๐ Chiang Mai Journal of 
Science 

Theoretical study of sulfur-containing compounds adsorption on 
transition metals (V, Ni, Co, Fe) doped NbS2 surface for 
hydrodesulfurization reaction 

๐.๓๔๒ 

๔๑ Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces 

Fabrication of functional hollow magnetic polymeric nanoparticles 
with controllable magnetic location 

๓.๙๗๓ 

๔๒ Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces 

PEGylation of shellac-based nanocarriers for enhanced colloidal 
stability 

๓.๙๗๓ 

๔๓ Current Applied Physics Ultrasonically sprayed-on perovskite solar cells-effects of organic 
cation on defect formation of CH3NH3PbI3 films 

๒.๐๑๐ 

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

๑.๕๙๕ * 

๔๕ Dental Materials The effect of powder to liquid ratio on physical properties and 
fluoride release of glass ionomer cements containing pre-reacted 
spherical glass fillers 

๑.๔๒๔ 

๔๖ Diamond and Related 
Materials 

Preparation of activated carbon via acidic dehydration of durian husk 
for supercapacitor applications 

๒.๒๙๐ 

๔๗ Diseases of Aquatic 
Organisms 

A sensitive and specific SYBR Green-based qPCR assay for detecting 
scale drop disease virus (SDDV) in Asian sea bass 

๑.๖๕๙ * 

๔๘ Dyes and Pigments A spiropyran-based colorimetric probe for quantitative analysis of 
cyanide ions in cassava leaves 

๔.๐๑๘ 

๔๙ Electrochimca Acta Effects of Fe doping on enhancing electrochemical properties of 
NiCo2S4 supercapacitor electrode 

๕.๓๘๓ 

๕๐ Emerging Microbes & 
Infections 

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

๖.๒๑๒ * 



 
 

๑๖๑ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๕๑ Environmental Toxicology 
and Chemistry 

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

๐.๙๗๑ 

๕๒ Estuarine, Coastal and Shelf 
Science 

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

๒.๖๑๑ 

๕๓ European Journal of 
Orthodontics 

Juberg-Hayward syndrome is a cohesinopathy, caused by mutation 
in ESCO2 

๑.๘๔๑ * 

๕๔ Forest Ecology and 
Management 

A history of the rehabilitation of mangroves and an assessment of 
their diversity and structure using Landsat annual composites  
(1987 - 2019) and transect plot inventories 

๓.๑๒๖ 

๕๕ Frontiers in Marine Science A Novel Full-Length Transcriptome Resource for Black Tiger Shrimp 
(Penaeus monodon) Developed Using Isoform Sequencing (Iso-Seq) 

๓.๐๘๖ * 

๕๖ Frontiers in Marine Science Genome Characterization and Comparison of Early Mortality 
Syndrome Causing Vibrio parahaemolyticus pirABvp? Mutant From 
Thailand With V. parahaemolyticus pirABvp+ AHPND Isolates 

๓.๐๘๖ * 

๕๗ Frontiers in Pharmacology Genetic Diversity of HLA Class I and Class II Alleles in Thai 
Populations: Contribution to Genotype-Guided Therapeutics. 

๓.๘๔๕ * 

๕๘ Frontiers in Plant Science Alleviation of Salt Stress in Upland Rice (Oryza sativa L. ssp. indica 
cv. Leum Pua) Using Arbuscular Mycorrhizal Fungi Inoculation 

๔.๑๐๖ * 

๕๙ Frontiers in Veterinary 
Science 

Editorial: Emerging Swine Viruses ๒.๐๒๙ * 

๖๐ Fuel Processing Technology Defining nickel phosphides supported on sodium mordenite for 
hydrodeoxygenation of palm oil 

๔.๕๐๗ 

๖๑ Gene Systematic genome analysis of a novel arachidonic acid-producing 
strain uncovered unique metabolic traits in the production of  
acetyl-CoA-derived products in Mortierellale fungi 

๒.๖๓๘ * 

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

๓.๓๓๑ * 



 
 

๑๖๒ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๖๓ Gut Microbes Additional Candida albicans administration enhances the severity of 
dextran sulfate solution induced colitis mouse model through leaky 
gut-enhanced systemic inflammation and gut-dysbiosis but 
attenuated by Lactobacillus rhamnosus L34 

๗.๘๒๓ * 

๖๔ IEEE Access Counting and Classification of Malarial Parasite From Giemsa-Stained 
Thin Film Images 

๔.๐๙๘ * 

๖๕ 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 

๓.๓๙๐ 

๖๖ IEICE Transactions on 
Information and Systems 

Development of MOOC Service Framework for Life Long Learning: A 
Case Study of Thai MOOC 

๐.๕๗๖ 

๖๗ 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 

๐.๕๗๖ 

๖๘ Informatics in Medicine 
Unlocked 

Stretch Profile: A pruning technique to accelerate DNA sequence 
search 

 ๒.๑๑ * 

๖๙ International Journal of 
Fatigue 

Fatigue characteristics of 6061 aluminum alloy subject to 3.5% NaCl 
environment 

๓.๖๗๓ 

๗๐ International Journal of 
Laboratory Hematology 

Characterization and identification of Hb Bart’s hydrops fetalis 

caused by a compound heterozygous mutation ‐‐SEA/‐‐CR, a novel 

α0‐thalassemia deletion 

๒.๐๗๓ * 

๗๑ International Journal of Legal 
Medicine 

Ancestry-informative marker (AIM) SNP panel for the Malay 
population 

๒.๐๙๔ * 

๗๒ International Journal of 
Optics 

The Simulation of a Surface Plasmon Resonance Metallic Grating for 
Maximizing THz Sensitivity in Refractive Index Sensor Application 

๑.๑๖๗ 

๗๓ International Journal of 
Polymer Science 

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

๑.๘๙๒ 

๗๔ International Journal of 
Systematic and Evolutionary 
Microbiology 

Cryptosporangium phraense sp. nov., isolated from plant litter ๒.๑๖๖ * 

๗๕ International Journal of 
Tuberculosis and Lung 
Disease 

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

๒.๐๒๔ * 



 
 

๑๖๓ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๗๖ Japanese Journal of Applied 
Physics 

Influence of aluminum-doped zinc oxide seeding film on 
morphological properties of hydrothermally-grown zinc oxide 
nanorods 

๑.๔๗๑ 

๗๗ Japanese Journal of Applied 
Physics 

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

๑.๔๗๑ 

๗๘ Journal of Adhesion Science 
and Technology 

Electrical resistivity and corrosion potential of reinforced concrete: 
Influencing factors and prediction models 

๑.๒๑๐ 

๗๙ Journal of Adhesion Science 
and Technology 

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

๑.๒๑๐ 

๘๐ Journal of Advanced 
Prosthodontics 

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

๑.๓๖๐ 

๘๑ Journal of Agricultural and 
Food Chemistry 

Coumarin Caged Compounds of 1-Naphthaleneacetic Acid as  
Light-Responsive Controlled-Release Plant Root Stimulators 

๓.๕๗๑ 

๘๒ Journal of Applied Physics Cathodoluminescence study of electric field induced migration of 
defects in single crystal m-plane ZnO 

๒.๓๒๘ 

๘๓ Journal of Applied Polymer 
Science 

Properties of tire tread compounds based on functionalized styrene 
butadiene rubber and functionalized natural rubber 

๒.๑๘๘ 

๘๔ Journal of Bioactive and 
Compatible Polymers 

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

๑.๙๗๖ 

๘๕ Journal of Bionic Engineering Bio-inspired Surface Structure for Slow-release of Urea Fertilizer ๒.๔๖๓ 

๘๖ Journal of Chemical 
Information and Modeling 

Discovery of new and potent InhA inhibitors as anti-tuberculosis 
agents: Structure based virtual screening validated by biological 
assays and X-ray crystallography 

๓.๙๖๖ 

๘๗ Journal of Chemical 
Information and Modeling 

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

๓.๙๖๖ 



 
 

๑๖๔ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๘๘ Journal of Colloid and 
Interface Science 

Visible-light-driven WO3/BiOBr heterojunction photocatalysts for 
oxidative coupling of amines to imines: Energy band alignment and 
mechanistic insight 

๖.๓๖๑ 

๘๙ Journal of Electrochemical 
Energy Conversion and 
Storage 

Temperature Effect of CO2 Reduction Electrocatalysis on Copper: 
Potential Dependency of Activation Energy 

๑.๕๑๕ 

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

๕.๑๖๒ 

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

๑.๙๘๘ * 

๙๒ 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 * 

๙๓ 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 

๑.๑๘๑ 

๙๔ 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 

๓.๒๗๐ 

๙๕ Journal of General Virology Enhanced production of infectious particles by adaptive modulation 
of C-prM processing and C-C interaction during propagation of 
dengue pseudoinfectious virus in stable CprME-expressing cells 

๒.๘๐๙ * 

๙๖ Journal of Invertebrate 
Pathology 

Intracellular localization and cytotoxicity of Bacillus thuringiensis 
Vip3Aa against Spodoptera frugiperda (Sf9) cells 

๒.๑๐๑ * 

๙๗ Journal of Materials 
Chemistry A 

Covalent organic framework-based ultrathin crystalline porous film: 
manipulating uniformity of fluoride distribution for stabilizing lithium 
metal anode 

๑๐.๗๓๓ 

๙๘ Journal of Materials 
Chemistry C 

High efficiency and low efficiency roll-off hole-transporting layer-free 
solution-processed fluorescent NIR-OLEDs based on  
oligothiophene–benzothiadiazole derivatives 

๖.๖๔๑ 



 
 

๑๖๕ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

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

๓.๔๔๐ 

๑๐๐ 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 

๒.๔๖๗ 

๑๐๑ Journal of Mechanical 
Science and Technology 

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

๑.๒๒๑ 

๑๐๒ Journal of Metals Materials 
and Minerals 

Influence of poly(butylene terephthalate) and wollastonite on 
properties of recycled poly(ethylene terephthalate) preforms 

๒.๓๐๕ 

๑๐๓ Journal of Metals,Materials 
and Minerals 

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

๒.๓๐๕ 

๑๐๔ Journal of Molecular 
Graphics and Modelling 

Potential tripeptides against the tyrosine kinase domain of human 
epidermal growth factor receptor (HER) 2 through computational 
and kinase assay approaches 

๑.๘๖๓ * 

๑๐๕ Journal of Nanomaterials The Synchronization of Electron Enricher and Electron Extractor as 
Ternary Composite Photoanode for Enhancement of DSSC 
Performance 

๒.๒๓๓ 

๑๐๖ journal of nanoscience and 
nanotechnology 

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

๑.๓๕๔ 

๑๐๗ 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 

๑.๓๕๔ 

๑๐๘ Journal of Natural Products Antimalarial 9-Methoxystrobilurins, Oudemansins, and Related 
Polyketides from Cultures of Basidiomycete Favolaschia Species 

๔.๒๕๗ * 

๑๐๙ Journal of Plant Biochemistry 
and Biotechnology 

Transcriptional expression of Na+ homeostasis-related genes and 
physiological responses of rice seedlings under salt stress 

๑.๐๓๘ * 



 
 

๑๖๖ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๑๑๐ Journal of polymer research Cyclocyclopentadithiophene and diketo-pyrrolo-pyrrole fused rigid 
copolymer for high optical constrast electrochromic polymer 

๑.๕๓๐ 

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

๓.๔๘๑ 

๑๑๒ Journal of Systems Science 
and Systems Engineering 

Creating Promotion Stories with Knowledge Management Reinforced 
by Systems Thinking 

๑.๐๗๙ 

๑๑๓ KGK-Kautschuk Gummi 
Kunststoffe 

Effects of the Extrusion Parameters of a Co-Rotating Twin Screw 
Extruder and their Interactions on the Properties of Carbon Black 
filled Styrene-Butadiene Rubber 

๐.๑๘๘ 

๑๑๔ Materials Parametric Study on Microwave-Assisted Pyrolysis Combined KOH 
Activation of Oil Palm Male Flowers Derived Nanoporous Carbons 

๒.๙๗๒ 

๑๑๕ Materials Strength Development and Elemental Distribution of Dolomite/Fly 
Ash Geopolymer Composite under Elevated Temperature 

๒.๙๗๒ 

๑๑๖ Materials and Corrosion - 
Werkstoffe und Korrosion 

Outdoor atmospheric corrosion of carbon steel and weathering steel 

exposed to the tropical‐coastal climate of Thailand 

๑.๔๕๘ 

๑๑๗ Materials Research Bulletin CaCu3Ti4O12/In0.05Nb0.05Ti0.90O12 composite ceramics: An effectively 
improved method to reduce the dielectric loss tangent and retain 
high dielectric permittivity 

๓.๐๕๗ 

๑๑๘ Materials Research Bulletin A Review of recent progress in gas phase CO2 reduction and 
suggestions on Future advancement 

๓.๐๕๗ 

๑๑๙ Mathematics and Computers 
in Simulation 

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

๑.๔๐๙ 

๑๒๐ Microbiology and 
Immunology 

Proteomic Analysis of CHIKV-infected Human Fibroblast-Like 
Synoviocytes: Identification of Host Factors Potentially Associated 
With CHIKV Replication and Cellular Pathogenesis 

๑.๔๔๒ * 

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

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

๓.๑๖๗ 

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

๓.๗๐๑ * 



 
 

๑๖๗ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

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

๑.๖๕๔ 

๑๒๕ Microelectronic Engineering Superhydrophobic and superoleophobic properties enhancement 
on PDMS micro-structure using simple flame treatment method 

๑.๖๕๔ 

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

๒.๔๒๖ 

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

๒.๔๒๖ 

๑๒๘ Microporous and 
Mesoporous Materials 

Discovery of mono(u-oxo)dicopper and bis(u-oxo)dicopper in 
ordered Cu incorporated in SBA-15 via sol-gel process from silatrane 
at room temperature: An in situ XAS investigation 

๔.๑๘๒ 

๑๒๙ Microscopy Research and 
Technique 

Brain histopathology in red tilapia Oreochromis sp. experimentally 
infected with Streptococcus agalactiae serotype III 

๑.๓๒๗ * 

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

๒.๑๐๗ * 

๑๓๑ Multimedia Tools and 
Applications 

Camera operation estimation from video shot using 2D motion 
vector histogram 

๒.๑๐๑ 

๑๓๒ Mycological progress Correction to: Cryptic diversity of the genus Beauveria with a new 
species from Thailand 

๒ * 

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

 ๒ * 

๑๓๔ Mycosphere Refined families of Sordariomycetes ๑.๙๙๒ * 

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

๑๕.๕๔๘ 

๑๓๖ Nanotechnology Photocatalytic degradation of pesticides by nanofibrous membranes 
fabricated by colloid-electrospinning 

๓.๓๙๙ 

๑๓๗ NMR in Biomedicine Nonlinear dipole inversion (NDI) enables robust quantitative 
susceptibility mapping (QSM) 

๓.๔๑๔ 

๑๓๘ Oncology Letters Serum coiled-coil domain containing 25 protein as a potential 
screening/diagnostic biomarker for cholangiocarcinoma 

๑.๘๗๑ 



 
 

๑๖๘ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๑๓๙ Optical Materials Development of indium tin oxide stack layer using oxygen and argon 
gas mixture for crystalline silicon heterojunction solar cells 

๒.๖๘๗ 

๑๔๐ Optics and Laser Technology Fabrication of 316L stainless steel with TiN addition by vacuum laser 
powder bed fusion 

๓.๓๑๙ 

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

๑.๙๑๔ 

๑๔๒ Pathogens PEDV ORF3 Independently Regulates IκB Kinase β-Mediated NF-κB 

and IFN-β Promoter Activities 

๓.๔๐๕ * 

๑๔๓ PeerJ Characterization of calcineurin A and B genes in the abalone, 
Haliotis diversicolor, and their immune response role during 
bacterial infection 

๒.๓๕๓ * 

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

๒.๓๕๓ * 

๑๔๕ Persoonia Fungal pathogens occurring on Orthopterida in Thailand ๖.๘๖ * 

๑๔๖ Persoonia Fungal Planet description sheets: 951-1041 ๖.๘๖๐ * 

๑๔๗ Physiology and Molecular 
Biology of Plants 

Expression levels of the Na+/K+ transporter OsHKT2;1 and vacuolar 
Na+/H+ exchanger OsNHX1, Na enrichment, maintaining the 
photosynthetic abilities and growth performances of indica rice 
seedlings under salt stress 

๑.๕๓๙ * 

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

๑.๓๓๘ * 

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

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

๑.๓๓๘ * 

๑๕๑ Plants Identification and characterization of phosphoproteins in somatic 
embryogenesis acquisition during oil palm tissue culture 

๒.๖๓๒ * 



 
 

๑๖๙ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๑๕๒ PLoS ONE Salivary and serum interleukin-17A and interleukin-18 levels in 
patients with type 2 diabetes mellitus with and without periodontitis 

๒.๗๗๖ * 

๑๕๓ Polymer Bulletin Preparation and characterization of natural rubber bio-based wood 
adhesive: effect of total solid content, viscosity, and storage time 

๑.๘๕๘ 

๑๕๔ Polymers for advance 
technologies 

Fabrication of chitosan/collagen/hydroxyapatite scaffolds with 
encapsulated Cissus quadrangularis extract 

๒.๑๖๒ 

๑๕๕ Precision Agriculture Integrating machine vision based row guidance with GPS and 
compass based routing to achieve autonomous navigation for a rice 
field weeding robot 

๓.๓๕๖ 

๑๕๖ Proceedings of the Institution 
of Mechanical Engineers,  
Part D 

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

๑.๒๗๕ 

๑๕๗ Progress in Electromagnetics 
Research 

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

๒.๓๒๒ 

๑๕๘ Protoplasma Expression levels of vacuolar ion homeostasis-related genes, Na+ 
enrichment, and their physiological responses to salt stress in 
sugarcane genotypes 

๒.๖๓๓ * 

๑๕๙ Radiation Physics and 
Chemistry 

Development and characterization of silica supported cobalt oxides 
for ethanol oxidation using different preparation methods 

๑.๙๘๔ 

๑๖๐ Regional Studies in Marine 
Science 

Community composition of Symbiodiniaceae among four 
scleractinian corals in the eastern Gulf of Thailand 

๑.๔๖๒ 

๑๖๑ Renewable and Sustainable 
Energy Reviews 

Effect of membrane properties on tilted panel performance of 
microalgae biomass filtration for biofuel feedstock 

๑๐.๕๕๖ 

๑๖๒ Reviews in Environmental 
Science and Bio/Technology 

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

๔.๙๓๘ 

๑๖๓ RSC Advances Use of flow field-flow fractionation and single particle inductively 
coupled plasma mass spectrometry for size determination of 
selenium nanoparticles in a mixture 

๓.๐๔๙ 



 
 

๑๗๐ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๑๖๔ Rubber Chemistry and 
Technology 

PHYSICOELECTRICAL PROPERTIES AND PIEZORESISTIVE SENSING OF 
THE EXTRUSION-BASED CONDUCTIVE RUBBER COMPOSITES: 
SIMULTANEOUS EFFECTS OF THE EXTRUSION PARAMETERS 

๑.๗๖๖ 

๑๖๕ Science of the Total 
Environment 

Selective adsorption mechanisms of pharmaceuticals on  
benzene-1,4-dicarboxylic acid-based MOFs: Effects of a flexible 
framework, adsorptive interactions and the DFT study 

๕.๕๘๙ 

๑๖๖ Scientific Reports A novel recombinant javanicin with dual antifungal and  
anti-proliferative activities 

๔.๐๑๑ * 

๑๖๗ Scientific Reports Bacterial analysis in the early developmental stages of the black 
tiger shrimp (Penaeus monodon) 

๔.๐๑๑ * 

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

๔.๐๑๑ * 

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

๔.๐๑๑ 

๑๗๐ Scientific Reports Evaluation of the antiviral activity of orlistat (tetrahydrolipstatin) 
against dengue virus, Japanese encephalitis virus, Zika virus and 
chikungunya virus 

๔.๐๑๑ * 

๑๗๑ Scientific Reports Exploring dynamic protein-protein interactions in cassava through 
the integrative interactome network 

๔.๐๑๑ * 

๑๗๒ Scientific Reports Leaky-gut enhanced lupus progression in the Fc gamma receptor-IIb 
deficient and pristane-induced mouse models of lupus 

๔.๐๑๑ * 

๑๗๓ Scientific Reports Near-Infrared Fluorescent pH Responsive Probe for Targeted 
Photodynamic Cancer Therapy 

๔.๐๑๑ 

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

๔.๐๑๑ * 

๑๗๕ Sensors Multiple Simultaneous Ranging in IR-UWB Networks ๓.๐๓๑ 

๑๗๖ Sensors and Actuators B: 
Chemical 

3D structured laser engraves decorated with gold nanoparticle SERS 
chips for paraquat herbicide detection in environments 

๖.๓๙๓ 



 
 

๑๗๑ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 

๑๗๗ Sensors and Actuators B: 
Chemical 

A new ready to use gel based electrolyte for paraquat sensor ๖.๓๙๓ 

๑๗๘ starch/starke Physical and Rheological Characteristics of Hydroxypropyl,  

Acid‐Thinned Tapioca Starch‐Based Plasma Expander for Blood 
Volume Replacement 

๑.๗๙๕ * 

๑๗๙ Sugar Tech Antimicrobial Tendency of Bagasse Lignin Extracts by Raman Peak 
Intensity 

๑.๐๒๔ * 

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

๒.๓๗๙ * 

๑๘๑ Journal of Antibiotics In Vitro Antibacterial and Anti-Inflammatory Effects of Novel Insect 
Fungus Polycephalomyces phaothaiensis Extract and Its Constituents 
against Propionibacterium acnes 

๒.๔๔ * 

๑๘๒ The Journal of Horticultural 
Science and Biotechnology 

Calcium and soluble sugar enrichments and physiological adaptation 
to mild NaCl salt stress in sweet potato (Ipomoea batatas) 
genotypes 

๑.๐๔๔ * 

๑๘๓ The Journal of Physical 
Chemistry C 

DFT Study of Catalytic CO2 Hydrogenation over Pt-Decorated Carbon 
Nanocones: H2 Dissociation Combined with the Spillover Mechanism 

๔.๓๐๙ 

๑๘๔ Toxins Protein-lipid interaction of cytolytic toxin Cyt2Aa2 on model lipid 
bilayers of erythrocyte cell membrane 

๓.๘๙๕ * 

๑๘๕ Tuberculosis Diagnosis of active tuberculosis and latent tuberculosis infection 
based on Raman spectroscopy and surface-enhanced Raman 
spectroscopy 

๒.๗๙๐ * 

๑๘๖ Virology In experimental challenge with infectious clones of Macrobrachium 
rosenbergii nodavirus (MrNV) and extra small virus (XSV), MrNV alone 
can cause mortality in freshwater prawn (Macrobrachium 
rosenbergii) 

๒.๖๕๗ * 

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

๒.๖๕๗ * 

๑๘๘ Water Electrospun Nylon 6,6/ZIF-8 Nanofiber Membrane for Produced 
Water Filtration 

๒.๕๒๔ 

หมายเหตุ * คือ Impact Factor ปี ๒๐๑๘ 



 
 

๑๗๒ 

 

ข. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จ านวน ๖๒ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ อุปกรณ์ฝาครอบหัววัดสัญญาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๑๒๓ ไทย จิตติวุฒ ิสุวัตถิกุล  
และคณะ 

NECTEC 

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

NECTEC 

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

NECTEC 

๔ ระบบแนะน าการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและให้
ความรู้ด้านโภชนาการแบบรายบุคคล 

๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๗๐๖๓ ไทย สุปิยา เจริญศิริวัฒน ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๕ เครื่องวัดสุขภาพ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๔๖๖ ไทย ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ A-MED 

๖ ห้องปฏิบัติการบนแผ่นดิสก์ส าหรับแยกและวิเคราะห์
สสาร 

๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๓๘๔ ไทย วุฒินันท ์เจียมศักดิ์ศิริ  
และคณะ 

NECTEC 

๗ ระบบสอนปัญญาประดิษฐ์โดยใช้การสร้างชุดค าสั่งแบบ
บล็อก 

๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๗๓๓๖ ไทย อภิชาติ อินทรพานิชย ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๘ ระบบหาค่าขอ้มูลระยะทางเพื่อการระบตุ าแหน่งโหนด 
และกระบวนการดังกล่าว 

๖/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๗๖๓๒ ไทย Shashi Shah  
และธาน ีดีมีชัย 

NECTEC 

๙ โครงสร้างรับน้ าหนักเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๓ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๐ ทุ่นลอยส าหรับรองรับน้ าหนักโครงสร้างเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า 

๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๔ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๑ ทุ่นทางเดินส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๕ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๒ ชุดโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๖ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๓ ยางป้องกันการร่ัวซึมส าหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๗ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๔ เครื่องวัดความสูงและชั่งน้ าหนัก ๔/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๙๒๖ ไทย ชูศักดิ์ 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 ระบบการประมวลผลภาพจากเครื่องถ่ายเอกซเรย์ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๐๑๕๔ ไทย ไพรัช ธัชยพงษ ์และคณะ A-MED,CO 

๑๘ โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ท าปฏิกิริยาตอ่เชื้อไวรัส 
ใบด่างมันส าปะหลังชนิด Sri Lankan cassava 
mosaic virus (SLCMV) และกรรมวธิีการตรวจหา 
เช้ือไวรัสใบด่างมันส าปะหลัง 
ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่าว 

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 



 
 

๑๗๓ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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

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

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

NECTEC 

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

NECTEC 

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

๒๖ กระบวนการเตรียมสารสกัดมาตรฐานกระชายด าที่มี
ปริมาณฟลาโวนอยด์สูงและลดสีคล้ าด าในสภาวะเย็น 

๓๑/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๑๘๙๘ ไทย อุดม อัศวาภิรมย ์ 
และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 

๒๗ เครื่องผลิตแผ่นยางจับตัว ๖/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๐๙๙๖ ไทย ภูริพงศ์ วรรณวิไล  
และคณะ 

MTEC 

ไตรมาสที ่๓ 

๒๘ องค์ประกอบการเตรียมวัสดุชนิดแข็งพิเศษจากยาง
ธรรมชาติ และกรรมวิธกีารเตรียมวัสดุดังกล่าว 

๒๑/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๒๑๗ ไทย กรรณิกา หัตถะปะนิตย ์ 
และคณะ 

MTEC 

๒๙ องค์ประกอบการเตรียมวัสดุจากยางธรรมชาติที่มีความ
แข็งต่ าพิเศษและกรรมวธิีการเตรียมวัสดุดังกล่าว 

๒๑/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๒๒๑ ไทย กรรณิกา หัตถะปะนิตย ์ 
และคณะ 

MTEC 

๓๐ ระบบเลือกขนาดขอ้เข่าเทียมบนภาพเอกซเรย์เข่า ๓/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๑๙๔๗ ไทย ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๓๑ หมึกของเหลวหนืดไอออนิก-กราฟีน และกรรมวิธกีาร
ผลิตหมึกของเหลวหนืดไอออนิก-กราฟนีดังกล่าว 

๒๘/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๓๖๔ ไทย จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์  
และคณะ 

NSD 

๓๒ เซลล์ยีสต์ลูกผสม Saccharomyces cerevisiae 
BMGC 339, BMGC 341, BMGC 342, BMGC 343 
และ BMGC 344 ส าหรับการผลิตไอโซบิวทานอลจาก
น้ าตาลไซโลสหรือชีวมวลที่มีน้ าตาลไซโลสเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบหลัก 

๒๙/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๓๘๑ ไทย วีรวัฒน์ รังกุพันธุ ์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๓๓ เครื่องมิวเทอร์ม-เฟสเซนต์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๑๖๙๔ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้  
และคณะ 

NECTEC 

๓๔ ชุดอุปกรณ์ฆ่าเช้ือพื้นรองเท้า ๒๓/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๑๗๑๕ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๓๕ อุปกรณ์วัดต าแหน่งเพลาของมอเตอร ์ ๘/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๕๔๑ ไทย ประสิทธิ์ จ าปา และคณะ NECTEC 

๓๖ สารประกอบของอนุพันธ์ไพริมิดีนส าหรับต้านมาลาเรีย ๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๙๙๔ ไทย ชะวะนี ทองพันชั่ง  
และคณะ 

BIOTEC 

๓๗ ระบบจัดเก็บและสรา้งคืนภาพภาษามือด้วยหนว่ย
ท่าทางพื้นฐานหลัก 

๒๒/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๘๒๗ ไทย ชัชวาลย ์หาญสกุล
บรรเทิง และคณะ 

A-MED 

๓๘ แผ่นดามกระดูกต้นแขนส่วนต้น ๒๒/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๑๙๗ ไทย กฤษณ์ไกรพ ์สิทธิเสรี
ประทีป และคณะ 

A-MED 

๓๙ ระบบคัดแยกทา่ทางมือจากสัญญาณกลา้มเน้ือแขน 
และวิธกีารดังกล่าว 

๒๐/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๗๖๙ ไทย เดโช สุรางค์ศรีรัฐ  
และคณะ 

A-MED 

๔๐ ระบบคริสเปอร์คาส ๑๓ - อาร์เอ็นเอน าพาที่มีขนาดสั้น
กว่าในระบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ต่อต้านไวรัสและอนภุาคเสมือนไวรัสท่ีมีระบบดังกล่าว 

๑๕/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๖๕๒ ไทย บรรพท ศิริเดชาดิลก  
และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 



 
 

๑๗๔ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๔๑ เครื่องกรองอากาศ ๒๒/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๑๙๙ ไทย ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ A-MED 

๔๒ เครื่องกรองอากาศ ๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๓๑๑ ไทย ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ A-MED 

๔๓ เครื่องก าจัดเชื้อโรคด้วยการฉายแสงยูวซีี ๒๕/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๒๒๖ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  
และคณะ 

NSD 

๔๔ เครื่องก าจัดเชื้อโรคด้วยการฉายแสงยูวแีบบเคลื่อนย้าย
ได้ที่มีประสิทธิภาพการกระจายแสงยูวีรอบทิศทางสูง 

๒๕/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๙๙๓ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  
และคณะ 

NSD 

๔๕ เครื่องก าจัดเชื้อโรคด้วยการฉายแสงยูวซีี ๒๕/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๒๒๕ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  
และคณะ 

NSD 

๔๖ แผ่นตรวจวัดปรอทจากเส้นใยอิเล็กโทรสปันพอลิเมอร์ 
ที่ประกอบดว้ยสารเรืองแสงด้วยระบบฟลูออเรสเซนต์ 
เรโซแนนซ์ เอ็นเนอร์จี ทรานส์เฟอร์ (Fluorescence 
resonance energy transfer) 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๗๒๑ ไทย ข้าว ต้นสมบูรณ์ และคณะ BIOTEC, 
MTEC 

๔๗ อนุพันธ์ของเปปไทด์ส าหรับการยบัยั้งการท างานของ
เอนไซม์ไทโรซิเนส 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๕๓๒ ไทย สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง  
และคณะ 

NOC 

๔๘ ระบบคลาวด์ส าหรับให้บริการโปรแกรมประยุกต์ใน
รูปแบบคอนเทนเนอร์ 

๑๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๓๙๐ ไทย เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ  
และคณะ 

NECTEC 

๔๙ เปปไทด์สังเคราะห์สายสั้นจากเห็ดหลินจือที่มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการท างานของ 
เอนไซม์ ไทโรซิเนส 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๕๓๓ ไทย สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง  
และคณะ 

NOC 

๕๐ สูตรอาหารส าหรับผลิตโปรตีน Vip3A และกระบวนการ
ผลิตโปรตีน Vip3A โดยเช้ือแบคทีเรีย Bacillus 
thuringiensis โดยใช้สูตรอาหารนั้น 

๑๒/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๒๗๑ ไทย ไว ประทุมผาย และคณะ BIOTEC 

๕๑ บรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่นอันตรายในที่พักอาศัย
ด้วยการเรียนรู้กลิ่นจากปัญญาประดิษฐ ์

๒๔/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๗๑๗ ไทย ถนอม โลมาศ และคณะ NSD 

๕๒ เครื่องล้างถาดบรรจุน้ ายางสด ๑๘/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๖๒๔ ไทย ภูริพงศ์ วรรณวิไล  
และคณะ 

MTEC 

๕๓ อนุพันธ์เบนโซไธอะโซล (benzothiazole) ส าหรับ
ตรวจหาไอออนของทองแดงแบบการเพิม่สัญญาณ
ฟลูออเรสเซนซ์ (fluorescence turn-on) 

๒๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๗๕๑ ไทย กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ 
และจักรกฤษณ์ หนูเต็ม 

NANOTEC 

๕๔ วิธีการเตรียมแคลเซียมฟอสเฟตชนิดไบฟาสิค 
ที่อุณหภูมิต่ าส าหรับใช้งานทางการแพทย์ 

๑๒/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๓๔๖ ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป  
และคณะ 

MTEC 

๕๕ อนุพันธ์ของบอดิปี้ส าหรับตรวจหาไอออนเฟอร์ริก 
ในตัวกลางที่มีน้ าเป็นองค์ประกอบ 

๒๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๗๕๐ ไทย กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ 
และจักรกฤษณ์ หนูเต็ม 

NANOTEC 

๕๖ ระบบการตรวจวัดอุณภูมหิลายวัตถุแบบไม่สัมผัส ๕/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๑๑๗ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  
และคณะ 

NECTEC 

๕๗ อุปกรณ์สอบเทียบอุณหภูม ิ ๕/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๑๑๘ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  
และคณะ 

NECTEC 

๕๘ หัวแปรงขัดส าหรับเครื่องล้างถาดบรรจนุ้ ายาง 
แบบขนแปรงตั้งฉากกับแกนกลาง 

๑๘/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๖๒๖ ไทย ภูริพงศ์ วรรณวิไล  
และคณะ 

MTEC 



 
 

๑๗๕ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๕๙ หัวแปรงขัดส าหรับเครื่องล้างถาดบรรจนุ้ ายาง 
แบบขนแปรงท ามุมกับแกนกลาง 

๑๘/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๖๓๐ ไทย ภูริพงศ์ วรรณวิไล  
และคณะ 

MTEC 

๖๐ หัวแปรงขัดส าหรับเครื่องล้างถาดบรรจนุ้ ายาง 
แบบขนแปรงเกลียว 

๑๘/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๖๓๑ ไทย ภูริพงศ์ วรรณวิไล  
และคณะ 

MTEC 

๖๑ ชุดหัวดูดอากาศก าจัดละอองฝอยและสร้างม่านอากาศ
หลายทิศทาง 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๗๕๗ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๖๒ ชุดหัวเป่าอากาศก าจัดละอองฝอยและสร้างม่านอากาศ
หลายทิศทาง 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๗๕๘ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

  



 
 

๑๗๖ 

 

ค. รายช่ือสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จ านวน ๑๐๐ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ อุปกรณ์เซนเซอร์วัดความเร่งแบบฟิล์มบางของ
มวลลอยและกระบวนการผลิตดังกล่าว 

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

๒ กรรมวิธีการผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ที่มีความ
โปร่งแสงและแข็งแรงด้วยเทคโนโลยี
เครื่องพิมพ์สามมิติ และชิ้นงานจากกรรมวิธี
ดังกล่าว 

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

พฤกษ ์

MTEC 

๓ ระบบข้อต่อหวัท้ายส าหรับอุปกรณ์ขนยา้ย
ผู้บาดเจ็บแบบตกั 

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

MTEC 

๔ ท่อปฏิรูปเชื้อเพลิงส าหรับปฏิรูปไฮโดรเจนจาก
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 อนุรัตน ์วิศิษฏ์สรอรรถ NSD 

๖ กระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสตกิส าหรับใช้
งานเป็นพลาสติกโรงเรือน และแผ่นฟิล์ม
พลาสติกจากกระบวนการดังกล่าว 

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

RDI 

๗ ตัวตรวจวัดอุณหภูมิจากพอลิไดแอเซทิลีนกับ
พอลิเมอร์ที่ละลายน้ าได้หรือพอลิเมอร์ลาเท็กซ์
ที่มีตัวกลางเป็นน้ า 

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 กอบศักดิ์ ศรีประภา 
และคณะ 

NECTEC 

๙ วิธีการสร้างฐานแบบจ าลองฟันส าหรับงานทัน
ตกรรมจัดฟันในระบบดิจิทัล 

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

NECTEC 

๑๐ กรรมวิธีการออกแบบตวัยับยั้งชนิดเปปไตด์ 
(PEPTIDE INHIBITOR) 

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

BIOTEC 
,RDI 

๑๑ อุปกรณ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
สมดุลพลวัต 

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

NECTEC 

๑๒ อุปกรณ์เอนผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นแบบลดความ
เมื่อยล้าที่หลังโดยไม่ต้องลุกยืนหรือเคลื่อนย้าย 

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

NECTEC 

๑๓ เครื่องขัดลูกหมากอัตโนมัต ิ ๗/๐๖/๒๕๕๕ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๒๔๖๙ ไทย ธนกร ตันธนวัฒน ์ 
และคณะ 

MTEC, 
NECTEC 

๑๔ วิธีการก าจัดความขรุขระเชิงความร้อนและ
อีควอไลเซชันในระบบการบันทึกเชิงแมเ่หล็ก
แบบแนวตั้งแบบวนซ้ า 

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

RDI 

๑๕ วิธีการตรวจจบัและการแก้ไขความขรุขระเชิง
ความร้อนในระบบการบันทึกเชิงแม่เหลก็แบบ

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

RDI 



 
 

๑๗๗ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

แนวตั้ง และระบบการกู้ข้อมูลของฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟที่ใช้วิธีการเช่นนั้น 

๑๖ เครื่องมือและกรรมวิธีการทดสอบหาค่า
ความสามารถกักเก็บน้ าของมวลรวมวัสดุพรุน
ส าหรับผสมคอนกรีต 

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

MTEC,RDI 

๑๗ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานส าหรับทดสอบคลชัต์
แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดจ ากัดแรงบิด 

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

สันต ิ

MTEC 

๑๘ อุปกรณ์ควบคุมการระบายน้ าในพื้นที่ขนาด
ใหญ่ 

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

NECTEC 

๑๙ ระบบถังน้ าล้นช่วยลดการเกิดคราบฟิลม์
ตะกอนน้ ายางบนจานเครื่องปั่นน้ ายางขน้ 

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

MTEC 

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

MTEC 

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

MTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๒๒ ฐานรองและวิธกีารสร้างฐานรองเพื่อยึดจับ
ชิ้นงานหัวอ่าน/เขยีนแม่เหล็กส าหรับ
กระบวนการถ่ายแบบลายวงจร 

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

๒๓ ระบบนับจ านวนวัตถขุนาดใหญ่ที่มีโลหะบน
ถนน 

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

NECTEC, 
CO 

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

NANOTEC,
TMC 

๒๕ วิธีการจ าแนกวัตถุวงกลมและวัตถุสี่เหลีย่ม
อัตโนมัติ 

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

NECTEC 

๒๖ อุปกรณ์ผลิตวัสดุจากแม่แบบรา่งที่มีโครงสร้าง
พรุนด้วยความดันสุญญกาศที่มีอัตราการผลิต
สูง 

๒/๑๑/๒๕๕๕ ๒๔/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๙๗๐ ไทย ไพบูลย์ วัฒนพรภัณฑ์ 
และสมพงษ์ ศรีมโน

เสาวภาคย ์

MTEC 

๒๗ เครื่องท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
อัตโนมัติ 

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

NECTEC 

๒๘ อุปกรณ์ส าหรับช่วยในการตรวจสอบการติดตั้ง
ฉากรับภาพรังสีในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
แบบล าแสงกรวยส าหรับงานทันตกรรม 

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

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

MTEC 

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

MTEC 

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

MTEC 



 
 

๑๗๘ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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

MTEC 

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

MTEC 

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

MTEC 

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

MTEC 

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

MTEC 

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

แสง 

NANOTEC 

๓๘ เครื่องนับยาโดยใช้กล้องดิจิตอล ๒๒/๐๒/๒๕๕๐ ๑๔/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๔๑๕ ไทย เสาวลักษณ์ แก้วก าเนิด 
และคณะ 

NECTEC 

๓๙ ระบบอัตโนมัติส าหรับวิเคราะหก์ารแปรผันของ
ล าดับเบสของดีเอ็นเอที่ได้จากเครื่องอ่านล าดับ
เบสที่ใช้เทคโนโลยีเทอมิเนเตอร์ไซเคิล 
ซีเคว้นซ่ิง 

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

NBT 

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

สันต ิ

MTEC 

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

สันต ิ

MTEC 

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

สันต ิ

MTEC 

๔๓ เครื่องสับย่อย ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๖๖๓ ไทย สมศักดิ์ สุริยะกุล และ
คณะ 

AGRITEC, 
BIOTEC, 
DECC 

๔๔ อุปกรณ์ระบายความร้อนส าหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์

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

NECTEC 

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

MTEC 

๔๖ อุปกรณ์ตักวัสดุแบบปรับระยะความยาวได้ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๖๕๘ ไทย ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน  
และคณะ 

MTEC 

๔๗ อุปกรณ์สกัดน้ ามัน ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๖๖๔ ไทย ธนกร ตันธนวัฒน ์ 
และคณะ 

MTEC 



 
 

๑๗๙ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๔๘ อุปกรณ์ยึดจับและส ารองไฟฟ้าส าหรับโอบียู ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๖/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๒๘๖ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

๔๙ อุปกรณ์ยึดจับและส ารองไฟฟ้าส าหรับโอบียู ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๖/๐๒/๒๕๖๓ ๗๔๒๘๕ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

๕๐ แป้นหมอนรองกระดกูข้อเข่าเทียม 
(JP1645674) 

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

A-MED,RDI 

๕๑ แป้นหมอนรองกระดกูข้อเข่าเทียม 
(JP1645675) 

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

A-MED,RDI 

๕๒ สูตรน้ าสลิปส าหรับเตรียมอลูมิน่าที่มีความพรุน
ตัวสูง 

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

แสนงาม 

MTEC 

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

MTEC 

๕๔ เครื่องทดสอบทางการแพทย ์ ๑๖/๐๒/๒๕๖๑ ๑๓/๐๓/๒๕๖๓ ๗๕๑๒๑ ไทย กิตติพงศ์ เอกไชย  
และคณะ 

NECTEC 

๕๕ อุปกรณ์ควบคุมและส ารองไฟฟา้ส าหรับโอบียู ๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๖/๐๓/๒๕๖๓ ๗๔๙๘๕ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

ไตรมาสที ่๓ 

๕๖ กรรมวิธีการอบแห้งข้าวเปลือกนึ่งแบบเร็วยวด
ยิ่งโดยเทคนิคกระแสชนใช้อากาศร้อนเป็น
ตัวกลาง 

๙/๑๑/๒๕๕๖ ๒๗/๑๒/๒๕๖๒ ๗๓๔๔๓ ไทย ผกากรอง วนไพศาล 
และคณะ 

RDI 

๕๗ ครีบเกลียวเพิ่มสมรรถนะการถา่ยเทความร้อน
แบบบานเกล็ดโค้ง 

๖/๐๕/๒๕๕๗ ๓/๐๑/๒๕๖๓ ๗๓๕๑๐ ไทย ปริญญา พงษ์สรอย 
และคณะ 

RDI 

๕๘ กรรมวิธีการเก็บรักษาถุงเก็บน้ าเช้ือกุ้งกลุาด า 
(PENAEUS MONODON) ด้วยวธิีการแช่แข็ง 

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ ๑๓/๐๓/๒๕๖๓ ๗๕๑๒๒ ไทย วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชยั  
และคณะ 

BIOTEC 

๕๙ เครื่องยนต์สันดาปภายใน ๑๖/๑๑/๒๕๕๐ ๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๗๕๒๒๑ ไทย ทวิช จิตรสมบูรณ์ และ
นพวรรณ สงวนสัตย ์

MTEC 

๖๐ อุปกรณ์ควบคุมของเหลวทางการแพทย์ ๓๑/๐๗/๒๕๖๑ ๓/๐๔/๒๕๖๓ ๗๕๔๘๗ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NECTEC 

๖๑ กรรมวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาจาก
ผลิตผลพลอยได้ (BY PRODUCT) ของ
กระบวนการผลิตแอสฟัลติกคอนกรีต 
(ASPHALTIC CONCRETE) และการใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาดังกล่าว 

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ ๙/๐๔/๒๕๖๓ ๗๕๕๗๒ ไทย บุญญาวัณย ์อยู่สุข  
และคณะ 

MTEC 

๖๒ เครื่องมือวัดสเปกตรัมแสงแบบหลายชอ่งวัด ๕/๐๗/๒๕๕๓ ๙/๐๔/๒๕๖๓ ๗๕๕๗๓ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 
และคณะ 

NECTEC 

๖๓ เครื่องมือวิเคราะห์ภาวะเบาหวาน ๑๕/๐๙/๒๕๖๐ ๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๗๕๖๔๙ ไทย ขุนเสก เสกขุนทด  
และคณะ 

NANOTEC 

๖๔ กระบวนการผลิตหัวเครื่องมือหลักที่มหีลายหวั
เครื่องมือย่อยส าหรับการกัดด้วยวิธีอัลทราโซนิก 

๒๒/๐๙/๒๕๕๔ ๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๗๕๖๕๐ ไทย นิพนธ์ เด็นหมัด และ
อัญชลี มโนนุกุล 

MTEC 



 
 

๑๘๐ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๖๕ วิธีการประมาณค่าความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ในเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล ์ส าหรับ
เครื่องยนต์สันดาปภายในที่จุดระเบิดดว้ย
ประกายไฟ 

๑๘/๑๑/๒๕๕๓ ๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๗๕๖๕๒ ไทย อมเรศ แก้วปัญญา  
และคณะ 

NECTEC 

๖๖ เซรามิกส์คอมโพสิตฝังในที่มีสมบัติทางกล
ใกล้เคียงเนื้อเยื่อกระดูกแข็ง จากเทคโนโลยี
เครื่องพิมพ์สามมิติและกรรมวิธกีารผลิตวัสดุ
ดังกล่าว 

๙/๑๑/๒๕๕๐ ๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๗๕๖๕๓ ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป 
และคณะ 

MTEC 

๖๗ ระบบตรวจสอบประสิทธภิาพมาตรวัดการไหล ๖/๐๕/๒๕๔๗ ๒๓/๐๔/๒๕๖๓ ๗๕๗๖๔ ไทย อุดม ลิ่วลมไพศาล  
และคณะ 

NECTEC 

๖๘ ชุดอุปกรณ์ทดสอบพารามิเตอรก์ารกัดกร่อน
ของแผ่นเหล็กเคลือบแลคเกอร์ผ่านการจ าลอง
การขึ้นรูปแบบควบคุมอุณหภูมิได ้

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ ๒๓/๐๔/๒๕๖๓ ๗๕๗๖๕ ไทย เอกรัตน์ ไวยนิตย ์ 
และคณะ 

MTEC 

๖๙ โครงหลังคาครอบท้ายรถกระบะ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑/๐๕/๒๕๖๓ ๗๕๘๗๗ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๗๐ แผ่นอิเล็กโทรดแบบบางส าหรับรับสัญญาณ
คลื่นสมอง 

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ ๑/๐๕/๒๕๖๓ ๗๕๘๗๘ ไทย ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล MTEC 

๗๑ ปุ่มกดส าหรับอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑/๐๕/๒๕๖๓ ๗๕๘๗๙ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และสิทธา สุขกส ิ

MTEC 

๗๒ เครื่องขยายเสียงพูดแบบปรับแต่งอัตราขยาย
อัตโนมัติโดยใช้คลื่นความถีว่ิทย ุ

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ ๑/๐๕/๒๕๖๓ ๗๕๘๘๐ ไทย พศิน อิศรเสนา ณ 
อยุธยา และคณะ 

NECTEC 

๗๓ การพัฒนาคุณสมบัติของเอนไซม์ delta 6-ดี
แสททูเรส ชุดที่ ๒ ของรา Mucor rouxii ที่
เกี่ยวขอ้งในการสังเคราะห์กรดไขมันไม่อิ่มตัว
จ าเป็นชนิดแกมมา่ลิโนเลนิค และกรดสเตียริโด
นิค ด้วยวธิีการท าให้กลายที่ต าแหน่งเฉพาะ 

๒๘/๐๙/๒๕๔๘ ๑/๐๕/๒๕๖๓ ๗๕๘๘๑ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง BIOTEC 

๗๔ อุปกรณ์และวธิีส าหรับการตรวจจับรอยขีดข่วน 
บนผิวแผ่นบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก ์

๒๘/๐๓/๒๕๕๑ ๑/๐๕/๒๕๖๓ ๗๕๘๘๒ ไทย ยุทธศักดิ์ ทอดทอง  
และคณะ 

NECTEC 

๗๕ วิธีการปรับระดับแขนของชุดหัวอ่านแมเ่หล็ก
ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยระบบควบคุมแบบ
ปรับตัวเอง 

๒๖/๐๖/๒๕๕๒ ๑/๐๕/๒๕๖๓ ๗๕๘๘๓ ไทย อนุชิต ชุมทอง และอัคร
พันธ์ วงศ์กังแห 

RDI 

๗๖ อนุพันธ์สารต้านมาลาเรียแอนติโฟเลตทีม่ี 
DUAL BINDING MODES และกรรมวธิกีาร
เตรียมสารดังกล่าว 

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ ๑/๐๕/๒๕๖๓ ๗๕๘๘๔ ไทย เพ็ญจิตร จิตรน าทรัพย ์
และคณะ 

BIOTEC 

๗๗ ล าดับเบสที่ใช้เพื่อวินิจฉยัเช้ือไวรัสไข้หวดันก 
สายพันธุ์ H5N1 ที่พบในประเทศไทย 

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ ๘/๐๕/๒๕๖๓ ๗๕๙๓๑ ไทย ธินีนุช ศรีจันทร์ และ
คณะ 

BIOTEC 

๗๘ โครงหลังคาครอบท้ายรถกระบะ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๘/๐๕/๒๕๖๓ ๗๕๙๓๒ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๗๙ โครงหลังคาครอบท้ายรถกระบะ ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๘/๐๕/๒๕๖๓ ๗๕๙๓๓ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 



 
 

๑๘๑ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๘๐ สูตรต ารับยา แอมโฟเทอริซิน บ ี
(AMPHOTERICIN B) ที่มีความคงตัว  
ความแรง และความไวในการฆา่เช้ือสูง 

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ ๘/๐๕/๒๕๖๓ ๗๕๙๓๔ ไทย ศรคมน์ วัชราภินชัย 
และคณะ 

NANOTEC 

๘๑ ระบบควบคุมแรงบิดส าหรับรถยนต์ไฟฟา้หรือ
รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 

๒๕/๐๙/๒๕๕๘ ๘/๐๕/๒๕๖๓ ๗๕๙๓๕ ไทย จตุรวิทย์ จันไพบูลย ์
และจิตติวุฒิ สวุัตถิกุล 

NECTEC 

๘๒ กระบวนการยอ่ยมันส าปะหลังเป็นน้ าตาลโดย
ไม่ใช้ความร้อนในขั้นตอนเดียว 

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ ๒๒/๐๕/๒๕๖๓ ๗๖๑๘๖ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 
และคณะ 

BIOTEC 

๘๓ อุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ระดับจุลภาคของวัสดุแบบฉบัพลันด้วยแท่น
ควบคุมอุณหภูมิคู่ 

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ ๕/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๓๘๗ ไทย สมพงษ ์ศรีมโน
เสาวภาคย์ และคณะ 

RMT, 
MTEC 

๘๔ อุปกรณ์วิเคราะห์ขอ้มูล ๒๕/๐๘/๒๕๖๐ ๑๒/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๕๓๖ ไทย วินัย ชนปรมัตถ์ และ
คณะ 

A-MED 

๘๕ อุปกรณ์วิเคราะห์ขอ้มูล ๒๕/๐๘/๒๕๖๐ ๑๒/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๕๓๗ ไทย วินัย ชนปรมัตถ์ และ
คณะ 

A-MED 

๘๖ ระบบการพบัสามส่วนส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจบ็แบบสอดทีละจุด 

๕/๐๗/๒๕๕๓ ๑๒/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๕๓๘ ไทย ดนุ พรหมมินทร์ และ
ปริญญา จันทร์หุณยี ์

MTEC 

๘๗ วิธีการสร้างอนุภาค NA0.5BI0.5TIO3 ที่มีการ
จัดเรียงตัวในแนว (๐๐๑) และอนุภาค 
NA0.5BI0.5TIO3 ที่มีรูปร่างเป็นแผ่นบางนั้น 

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๕๓๙ ไทย ไพศาล เสตสุวรรณ 
และศุภกาญจน์ กิจ

อ านาจสุข 

OMS, 
MTEC 

๘๘ ดีเอ็นเอมาตรฐานขนาดช่วง ๑ กิโลเบส ๙/๐๗/๒๕๔๖ ๑๒/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๕๔๐ ไทย บุญญานาถ นาถวงษ ์
และสุภารัตน์ ปิ่นสุภา 

BIOTEC 

๘๙ วิธีการตรวจจบัและการแก้ไขความขรุขระเชิง
ความร้อนแบบวนซ้ าในระบบการบันทึกเชิง
แม่เหล็กแบบแนวตั้ง 

๑๒/๐๓/๒๕๕๓ ๑๒/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๕๔๑ ไทย ปิยะ โควินท์ทววีัฒน ์
และคณะ 

RDI 

๙๐ สูตรผสมอะลูมินาพรุนที่มีการหดตวัต่ า ๒๙/๐๗/๒๕๕๘ ๑๒/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๕๔๒ ไทย จรัสพร มงคลขจิต และ
สุดา วรรณกิตต ิ

MTEC 

๙๑ อุปกรณ์ส าหรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๗๒๘ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ MTEC 

๙๒ อุปกรณ์ส าหรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๗๓๐ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ MTEC 

๙๓ อุปกรณ์ส าหรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๗๓๑ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ MTEC 

๙๔ อุปกรณ์ส าหรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ๒๙/๐๖/๒๕๖๑ ๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๗๓๒ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ MTEC 

๙๕ กรรมวิธีการตรวจวัดหมู่เมททิลของยีน LINE-1 
ในแต่ละต าแหน่ง 

๒๕/๐๔/๒๕๕๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๘๘๕ ไทย ธินีนุช ศรีจันทร์ และ
คณะ 

RDI, 
BIOTEC 

๙๖ อนุพันธ์ของไตรเอซาบอโรโลไพริดิเนียมส าหรับ
ใช้เป็นเซ็นเซอร์ทางเคมีส าหรับตรวจหาน้ าใน
สารอินทรีย์ที่อยู่ในสถานะของเหลว 

๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๘๙๐ ไทย กันตพัฒน์ จันทร์แสน
ภักดิ ์

NANOTEC 

๙๗ เครื่องจักรค้นคืนข้อมูลคนกับงานผ่านเว็บเชิง
อนุพันธ ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๘๙๖ ไทย นิสารัตน์ กายะสิทธิ ์ NECTEC 

๙๘ วิธีการแปลงรูปคลื่นสัญญาณบนกระดาษกราฟ
เป็นข้อมูลแบบอิเล็กทรอนกิส ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๘๙๗ ไทย ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และ
คณะ 

A-MED, 
NECTEC 



 
 

๑๘๒ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๙๙ อนุพันธ์ควอเทอร์ไนส์ของเบต้า-ไซโคลเดกตริน
ไคโตซานและกรรมวิธีการสังเคราะห์สาร
ดังกล่าวส าหรับการเกาะติดเยื่อเมือกและต้าน
เช้ือแบคทีเรีย 

๔/๐๖/๒๕๕๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๘๙๘ ไทย อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๐๐ ชุดตรวจวิเคราะห์โรคฉี่หนูที่มีสว่นประกอบ
ของอนุภาคทองค าขนาดนาโนเมตรและ
กรรมวิธีการเตรียม 

๑๖/๑๐/๒๕๕๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๘๙๙ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ NANOTEC 

 

ง. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จ านวน ๗๗ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ องค์ประกอบพอลแิลคติคแอซิดคอมพอสิทส าหรับ
ประยุกต์ใช้เป็นเส้นใย 

๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๓๕ ไทย วรล อินทะสันตา  

และคณะ 

NANOTEC 

๒ วิธีการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรตท่ีมีสมบัติ
ในการต้านจุลชีพ 

๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๙๑๐ ไทย วรล อินทะสันตา  

และคณะ 

NANOTEC 

๓ องค์ประกอบของวัสดุเรซินที่สามารถบม่ได้ด้วยแสง 
(photocurable resin) ส าหรับการพิมพ์ขึ้นรูป 
แบบสามมิต ิ

๒๙/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๙๖ ไทย กันนาพร พู่พุฒ  

และคณะ 

MTEC 

๔ ชุดไพรเมอร์โพรบ และกรรมวธิีการตรวจยืนยันการติด
เช้ือปรสิต Enterocytozoon hepatopenaei ในกุ้ง
ด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับเทคนิคการตกตะกอน 
อนุภาคทองค านาโน 

๒๙/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๙๔ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม

ชัย และคณะ 

BIOTEC 

๕ หน้ากากอนามัยที่มีสมบัติปอ้งกันฝุ่นขนาดเล็กระดับ 
PM2.5 

๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๓๖ ไทย นฤภร มนต์มธุรพจน์ 

และคณะ 

A-MED, 
MTEC 

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

๗ เครื่องปฏิกรณ์ทอร์รีแฟกชันแบบสั่นต่อเนื่อง ๑๓/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๒๐๕ ไทย ณัฐวุฒ ิเสร็จกิจ และ

นคร วรสุวรรณรักษ์ 

RDI 

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

ไตรมาสที ่๒ 

๙ กระบวนการยึดวัสดุนาโนบนแผ่นรองรับด้วย 
ฟิล์มบางพอลิเมอร ์

๓๑/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๑๙๒ ไทย กิติพัฒน์ สินทิพย์ธรากุล 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๐ ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนและข้อมูลยานพาหนะ ๓๑/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๑๙๓ ไทย ศรินทร์ วัชรบุศราค า 
และคณะ 

NECTEC 



 
 

๑๘๓ 

 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๑ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีส าหรับคัดกรองและวินิจฉยั
เชิงปริมาณระดับเอ็มอาร์เอ็นเอของยีน IP-10 
เครื่องหมายชีวภาพในการตรวจโรคไตอักเสบลูปัส 
จากปัสสาวะ 

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 กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเช้ือรา 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  
และคณะ 

MTEC 

๑๖ วัสดุนาโนคอมโพสิตที่มีสารตัวเติมที่น าไฟฟ้าแบบผสม 
และกรรมวิธกีารผลิตวัสดุนาโนคอมโพสติดังกล่าว 

๖/๐๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๒๓๕ ไทย กิตติพงษ์ หริ่มฉ่ า  
และดรุณี อัศวเสถียร 

MTEC 

๑๗ วิธีการตรวจหาการเรียงตัวสลับต าแหน่งของยีน ALK 
ในเซลล์มะเร็ง 

๒๘/๐๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๔๒๓ ไทย วิชัย พรธนเกษม  
และคณะ 

BIOTEC 

๑๘ สูตรอาหารเหลวส าหรับเพาะเลีย้งเช้ือราแอสเพอร์จิลไล 
และกรรมวิธกีารผลิตมัยคอโปรตีนของเช้ือรา 
แอสเพอร์จิลไลด้วยกระบวนการหมกัแบบเหลวโดยใช้
สูตรอาหารดังกล่าว 

๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๓๕๓ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 

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

๒๐ ระบบการผลิตน้ าแข็งซองโดยการให้ความเย็นภายใน
ซองน้ าแข็งควบคู่กับการให้ความเย็นภายนอก 
ซองน้ าแข็ง 

๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๖๖๑ ไทย ธรรมนัญญา ศักดิ์เจริญ 
และอนุสรณ์ ชินสุวรรณ 

RDI 

๒๑ ชุดยีนส าหรับการเปลี่ยนเพศกุ้งก้ามกรามเพศผู้และ 
ไพรเมอร์ส าหรับการสร้างชุดยีนดังกล่าว 

๖/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๔๙๑ ไทย เปรมฤทัย สุพรรณกูล 
และสุรีรัตน์ แซ่ตั้ง 

BIOTEC 

๒๒ กรรมวิธีการตรวจหาเช้ือแบคทีเรีย Acidovorax 
citrulli ในพืชตระกูลแตง 

๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๕๙๒ ไทย อรวรรณ หิมานันโต 
และคณะ 

BIOTEC 

๒๓ หน้ากากอนามัยสามชั้นที่มีสมบัติในการกรองอนุภาค
ระดับเล็กกว่า ๑ ไมครอน 

๑๓/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๕๔๘ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

NANOTEC 

๒๔ กระบวนการเตรียมสารสกัดมาตรฐานกระชายด า ๓๑/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๗๐๗ ไทย อุดม อัศวาภิรมย ์ 
และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 

๒๕ ชุดไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิป
ส าหรับตรวจสอบความสูงในปาล์มน้ ามนัและ
กระบวนการตรวจสอบความสูงในปาล์มน้ ามันโดยใช้ 
ชุดไพรเมอร์นั้น 

๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๕๙๓ ไทย สุธาสินี สมยง และคณะ NOC 

๒๖ องค์ประกอบอนภุาคนาโนไขมันกักเก็บสารสกัด
กระเทียม และอนุภาคไมโครแคปซูลที่กักเก็บ 
อนุภาคนาโนไขมันกักเก็บสารสกัดกระเทียม ที่มี
ความสามารถในการเพิ่มการเจริญเติบโตของ 
เซลล์ผิวหนัง และท าลายเซลล์มะเร็ง 

๖/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๔๙๐ ไทย ณัฎฐิกา แสงกฤช  
และคณะ 

NANOTEC 



 
 

๑๘๔ 

 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๗ เยื่อเลือกผ่านชนิดเส้นใยกลวงส าหรับเพิม่ความบริสุทธิ์
ของก๊าซชีวภาพ 

๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๕๙๖ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 
และธนิตพร นาคกุล 

NANOTEC 

๒๘ เครื่องผลิตเยื่อเลือกผ่านชนิดเส้นใยกลวง ๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๕๙๕ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 
และคณะ 

NANOTEC, 
HRD 

ไตรมาสที ่๓ 

๒๙ นาโนอิมัลชั่นชนิดน้ ามันในน้ าของสารสกัดไพล และ
กรรมวิธีการเตรียม 

๒๘/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๗๗๗ ไทย ธนากร เจริญรัตน์ NANOTEC 

๓๐ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๒๗/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๖๗๐ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๓๑ หน้ากากจากแผ่นกรองเส้นใยนาโนที่มีสมบัติในการ
กรองละเอียดและต้านเช้ือจุลชีพ 

๓/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๗๒๑ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

NANOTEC 

๓๒ เครื่องฆ่าเช้ือโรคส าหรับวัตถุที่ยึดอยู่กับโครงสร้างที่อยู่
กับที ่

๑๖/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๘๐๒ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

๓๓ ระบบควบคุมการระเบิดส าหรับอุปกรณ์ดับเพลิง ๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๘๐๕ ไทย รัศมิทัต แผนสมบูรณ์ 
และคณะ 

NSD 

๓๔ องค์ประกอบการเตรียมและวธิีการเตรียมเนื้อสัตว์นุ่ม
บดเค้ียวง่าย 

๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๘๐๖ ไทย นิสภา ศีตะปันย ์ 
และคณะ 

MTEC 

๓๕ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจเชื้อแบคทีเรีย Vibrio 
harveyi และเช้ือไวรัส Scale drop disease virus  
ที่ก่อโรคเกล็ดหลุดในปลากะพงขาวพร้อมกันใน
ปฏิกิริยาเดียว 

๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๘๓๐ ไทย แสงจันทร์ เสนาปิน BIOTEC 

๓๖ พอลิเมอร์ผสมที่มีสีคงทนต่อสภาวะแสงและแสดง
สมบัติการผ่านและการสะท้อนของแสงใน 
ช่วงคลื่นจ าเพาะ 

๒๐/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๘๓๗ ไทย ณัฐภพ สุวรรณเมฆ  
และคณะ 

MTEC 

๓๗ กรรมวิธีการเตรียมซิลิกาเจลที่ปรับปรุงพื้นผิว 
ด้วยหมู่เอมีนเดนไดรเมอร์เจน ๑ 

๒๑/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๘๕๒ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ NANOTEC 

๓๘ ผลิตภัณฑ์น้ ายาส าหรับเก็บรักษาแบคทรีีโอฟาจ ๒๙/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๙๐๕ ไทย อุดม แซ่อึ่ง และคณะ BIOTEC 

๓๙ กระบวนการคัดพันธุ์ขา้วทนดินกรดและธาตุเหล็ก 
เป็นพิษภายใต้สภาวะโรงเรือนปลูกพืช 

๒๙/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๙๐๗ ไทย รุจิรา ทิศารัมย ์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๔๐ กรรมวิธีการจับตัวน้ ายางแบบไม่ใช้น้ าเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ยางแห้งที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว 

๓๐/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๙๒๐ ไทย ภูริพงศ์ วรรณวิไล  
และคณะ 

MTEC 

๔๑ ระบบตรวจสอบสถานะของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง 
ที่มีการยืนยันตัวตน 

๑/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๙๒๖ ไทย ละออ โควาวิสารัช  
และคณะ 

NECTEC 

๔๒ องค์ประกอบการเตรียมอนุภาคนาโนอิมลัชันที่บรรจุ
สารให้ความเย็น และวธิีการเตรียมอนุภาคนาโนอิมัลชัน
ดังกล่าว 

๑/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๙๒๘ ไทย อรทัย ล้ออุทยั NANOTEC 

๔๓ ห้องเก็บตัวอย่างความดันลบแบบเคลื่อนที่ได้ ๘/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๙๗๓ ไทย เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด 
และคณะ 

DECC, 
AGRITEC 

๔๔ องค์ประกอบของไบโอเซนเซอร์ (biosensor)  
ที่ประกอบรวมดว้ยขั้วไฟฟา้ดัดแปรพื้นผวิด้วยอนุภาค 

๑๔/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๑๔ ไทย ศศินี บุณยรัตพันธุ ์ 
และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 



 
 

๑๘๕ 

 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

นาโนของเงิน ส าหรับตรวจหาเช้ือมยัโคแบคทีเรียม  
ทูเบอร์คูโลซิส (mycobacterium tuberculosis) 

๔๕ หน้ากากอนามัยสี่ชั้นที่มีสมบัติในการกรองอนุภาค
ระดับเล็กกว่าหนึ่งไมครอน 

๑๔/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๑๖ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

NANOTEC 

๔๖ หน้ากากอนามัยสามชั้นจากแผ่นเส้นใยแบบไม่ถักไม่ทอ
ที่มีสมบัติในการกรองอนุภาคระดับเล็กกว่า 
หนึ่งไมครอน 

๑๔/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๑๙ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

NANOTEC 

๔๗ ฟิล์มที่มีสมบัติต้านการเกิดฝ้าและลอกออกได้ง่าย ๑๔/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๒๑ ไทย นพดล เกิดดอนแฝก 
และคณะ 

MTEC 

๔๘ กระบวนการผลิต ๕-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล  
(5-hydroxymethylfurfural) จากน้ าตาลกลูโคส 
ภายใต้สภาวะตัวท าละลาย ๒ วัฏภาค และไม่มี 
ตัวเร่งปฏิกิริยากรด 

๑๔/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๒๒ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 
และคณะ 

NANOTEC 

๔๙ องค์ประกอบเส้นใยพอลิโพรพิลีนที่มีความสามารถ 
ในการต้านจุลชีพ 

๑๔/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๒๓ ไทย ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา 
และคณะ 

NANOTEC 

๕๐ ล าดับอาร์เอ็นเอน าพาส าหรับการยับยั้ง 
ไวรัสเด็งกี่ซีโรไทป์สองและไวรัสซิก้า 

๑๕/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๒๕ ไทย บรรพท ศิริเดชาดิลก 
และคณะ 

BIOTEC 

๕๑ ตู้อบฆ่าเช้ือโรคส าหรับหน้ากากทางการแพทย์ ๑๕/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๒๖ ไทย เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 
และคณะ 

DECC 

๕๒ มอเตอร์สวิตซ์รีลัคแตนซ์สามเฟส ๒๐/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๕๒ ไทย ฤเชาว์ ภู่ประดับศิลป ์ NECTEC 

๕๓ ชุดแผ่นดามกระดูกต้นแขนส่วนต้นชนิดมีอุปกรณ์ 
ยึดตรึง 

๒๒/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๗๒ ไทย กฤษณ์ไกรพ ์สิทธิเสรี
ประทีป และคณะ 

A-MED 

๕๔ ตู้ฆ่าเช้ือโรคส าหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ๒๒/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๗๓ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๕๕ ชุดอุปกรณ์ส าหรับดัดแปลงปุ่มกดลิฟตโ์ดยสาร 
เป็นแบบไม่สัมผัสและวิถีทางการควบคมุ 

๙/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๗๔ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

๕๖ ชุดอุปกรณ์ส าหรับฆ่าเช้ือโรคด้วยโอโซนและ 
วิถีทางการควบคุม 

๙/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๗๕ ไทย พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย ์
และคณะ 

NSD 

๕๗ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนกักเกบ็สารสกัด
กวาวเครือ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บและ
น าส่ง 

๒๒/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๗๙ ไทย สุวิมล สุรัสโม และคณะ NANOTEC 

๕๘ ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะตอ่ยีน MCP และ
กระบวนการผลิตและท าบริสุทธิ์โปรตีนเอ็มซีพีให้อยู่ใน
สภาพละลายน้ าดว้ยไพรเมอร์ดังกล่าว 

๒๖/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๑๑๐ ไทย วรรณวิมล ศักดิ์เสมอ
พรหม  
และสโรชา จิตรากร 

BIOTEC 

๕๙ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนส าหรับน าส่งสารเสริม
ฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่จ าเพาะต่อมะเร็งล าไส้ใหญ่ที่
ประกอบรวมดว้ยนาโนเวสสิเคิลจากข้าวโพด  
(Zea mays) 

๒๖/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๑๑๖ ไทย กนกวรรณ ศันสนะพงษ์
ปรีชา  
และฐาปนี ถิ่นบ้านใหม ่

NANOTEC 

๖๐ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจเชื้อทไีอแอลวี 
ที่ก่อโรคในปลานิลและปลานิลแดงด้วยเทคนิคแลมป์

๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๑๕๑ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม
ชัย และคณะ 

BIOTEC 



 
 

๑๘๖ 

 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ร่วมกับการใช้ตัวตรวจจบัดีเอ็นเอที่ติดฉลากอนุภาค
ทองค านาโน 

๖๑ ระบบครีสเปอร-์ดีแคสไนน์ส าหรับปรับระดับการ
แสดงออกของยีนในกระบวนการหลั่งโปรตีนออกนอก
เซลล์ในเซลล์เจ้าบ้านยีสต์ทนร้อน 

๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๑๕๓ ไทย นิรันดร์ รุ่งสว่าง  
และคณะ 

BIOTEC 

๖๒ ชีวภัณฑ์ส าหรับก าจัดศัตรูพืชและกระบวนการผลิต 
ชีวภัณฑ์ส าหรับก าจัดศัตรูพืชนั้น 

๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๑๕๔ ไทย อลงกรณ์ อ านวยกาญ
จนสิน และคณะ 

BIOTEC 

๖๓ ระบบการตรวจวัดอุณภูมหิลายวัตถุแบบไม่สัมผัส ๕/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๒๐๖ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 
และคณะ 

NECTEC 

๖๔ เส้นฟิลาเม้นต์พอลิเมอร์ที่มีสมบัติแข็งแรงและเหนียว
ส าหรับการพิมพ์สามมิติระบบเอฟดีเอ็ม 

๘/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๒๓๔ ไทย บุญล้อม ถาวรยุตกิารต ์
และคณะ 

MTEC 

๖๕ เครื่องล้างถาดบรรจุน้ ายาง ๑๘/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๓๓๘ ไทย ภูริพงศ์ วรรณวิไล  
และคณะ 

MTEC 

๖๖ เปปไทด์สังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ยบัยั้งเอนไซม์ 
แองจิโอเทนซิน-๑ คอนเวอร์ทิงจากเห็ดหลินจือ และ
กรรมวิธีการเตรียมเปปไทด์ดังกล่าว 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๓๕๐ ไทย ยอดยิ่ง ยิ่งชูตระกูล NOC 

๖๗ กรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มี
ความสามารถในการยับยั้งการสะสมไขมันและ 
ยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระจากเห็ดหลินจอื 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๓๕๑ ไทย สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 
และคณะ 

NOC 

๖๘ เเปปไทด์สังเคราะห์จากเห็ดหลินจอืเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการต่อตา้นอนุมูลอิสระ 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๓๕๒ ไทย วรรณพ วิเศษสงวน 
และคณะ 

NOC, 
BIOTEC 

๖๙ ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งทางอาหารและวธิีการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งทางอาหารนั้น 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๓๕๓ ไทย ปวิตราภรณ์ สมุทรทัย 
และยอดยิ่ง ยิ่งชูตระกูล 

NOC, 
NANOTEC 

๗๐ สูตรอาหารเลี้ยงเช้ือส าหรับผลิตชีวมวลยีสต์ 
Saccharomyces cerevisiae และวธิกีารผลิต 
อาหารเลี้ยงเช้ือสูตรดังกล่าว 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๓๕๔ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 

๗๑ อุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่นอันตรายในทีพ่ักอาศัยด้วยการ
เรียนรู้กลิ่นจากปัญญาประดิษฐ ์

๒๔/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๐๐ ไทย ถนอม โลมาศ และคณะ NSD 

๗๒ ชุดไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุล 
ในยีน sh2 ที่สัมพันธ์กับลักษณะความหวานใน 
ข้าวโพดหวานพิเศษและกระบวนการคัดเลือก 
ข้าวโพดหวานพิเศษโดยใช้ชุดไพรเมอร์นัน้ 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๓๓ ไทย วินิตชาญ รื่นใจชน 
 และคณะ 

BIOTEC 

๗๓ อุปกรณ์ก าจัดละอองฝอยและสร้างม่านอากาศ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๓๔ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๗๔ ชุดไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิป 
ในยีน Pikm2 ที่สัมพันธ์กับลกัษณะความต้านทานต่อ
โรคไหม้ในข้าว และกระบวนการคัดเลือกข้าวโดยใช ้
ชุดไพรเมอร์นั้น 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๓๕ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา  
และคณะ 

NOC, 
BIOTEC 

๗๕ ชุดหัวอุปกรณ์ก าจัดละอองฝอยและสร้างม่านอากาศ
หลายทิศทาง 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๓๖ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 



 
 

๑๘๗ 

 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๗๖ ขั้วแคโทดเทอร์นารีคอมโพสิต ส าหรับแบตเตอรี่ชนิด
สังกะสีไอออนแบบอัดประจุซ้ าและกรรมวิธีการเตรียม
ขั้วแคโทดเทอร์นารีคอมโพสิตดังกล่าว 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๓๗ ไทย ชัชวรินทร์ ปูชัย  
และคณะ 

NSD 

๗๗ หน้ากากอนามัยผ้าหลายชั้นที่มีสมบัติในการกรอง
ละเอียด สะท้อนน้ า และต้านเช้ือจุลชพี 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๔๓ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

NANOTEC 

 

จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จ านวน ๒๕ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ ระบบการอา่นสัญญาณฟลูออเรสเซนต์หลาก
สีแบบเรียลไทม ์

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

BIOTEC,
MTEC, 

NECTEC 

๒ ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะตอ่เชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus และกรรมวิธกีารตรวจ
เช้ือ Vibrio parahaemolyticus ก่อโรค
อาหารเป็นพษิ 

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

BIOTEC,
NSD 

๓ กรรมวิธีการรักษาสภาพน้ ายางธรรมชาติ  
โดยใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮโปคลอไรท์ 

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

MTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๔ สารคีเลตส าหรับธาตุอาหารของพืช 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 ส าหรับแปลงผัน
พลังงานความร้อนไปเป็นไฟฟ้า 

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

NANOTEC 

๗ กรรมวิธีการปรับปรุงพันธุ์ขา้วให้ทนตอ่เชื้อรา
โรคไหม้ด้วยการชกัน าให้เกิดการกลายพนัธุ์ 

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

BIOTEC 

๘ ระบบปรับค่าสัญญาณเสียงและทดสอบ
ประเมินคุณภาพเสียงเพื่อแนะน าชุดหูฟงั
ให้กับผู้ใช้งานส าหรับตรวจคัดกรองการได้ยิน 
และวิธกีารดังกล่าว 

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

NECTEC 

๙ ระบบสร้างรูปแบบลวดลายโดยตรงด้วย
ล าแสงเลเซอร์ 

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

NANOTEC 

๑๐ ฟิล์มโครงสร้างหลายชั้นที่สามารถยอมให้ก๊าซ
ผ่านเข้าออกและปอ้งกันกลิ่นได้ 

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

MTEC 



 
 

๑๘๘ 

 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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

MTEC, 
NECTEC 

ไตรมาสที ่๓ 

๑๒ องค์ประกอบอนภุาคนาโนกักเก็บน้ ามัน
กานพล ูส าหรับออกฤทธิ์เป็นยาสลบและมี
ฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์กอ่โรคในสัตว์น้ า 
และกรรมวิธกีารเตรียมอนภุาคดังกล่าว 

๙/๐๒/๒๕๖๑ ๙/๐๔/๒๕๖๓ ๑๖๑๒๔ ไทย คทาวุธ นามด ีและคณะ NANOTEC 

๑๓ อุปกรณ์วัดความชื้นในดิน ๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๑๖๑๔๕ ไทย การุณ แซ่จอก และคณะ NECTEC 

๑๔ ซีเมนต์กระดูกชนิดแคลเซียมฟอสเฟตแบบปั้น
ได้ที่สามารถก าหนดเวลาการเกิดรูพรุนได้ 

๒๓/๐๘/๒๕๖๐ ๘/๐๕/๒๕๖๓ ๑๖๑๙๗ ไทย กันนาพร พู่พุฒ และ
คณะ 

A-MED, 
MTEC 

๑๕ รถตักแบบยืดแขนตักได ้ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๑๖๒๘๙ ไทย ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน และ
คณะ 

MTEC 

๑๖ กระบวนการสังเคราะห์โลหะออกไซด์ด้วย
เทคนิคโซล-เจล โดยใช้เซริซิน 

๙/๐๓/๒๕๖๑ ๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๑๖๒๙๐ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และสโร
ชา ส าราญรณศักดิ์ 

NANOTEC 

๑๗ สารเคลือบที่มีองค์ประกอบของสารประกอบ
อะลูมิโนซิลิเกตของเกลือเชิงซ้อนไทเอโซลีน
และสังกะสีที่มีฤทธิ์ตา้นเช้ือแบคทีเรียและ 
เช้ือรา 

๔/๐๕/๒๕๖๑ ๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๑๖๒๙๑ ไทย วิยงค์ กังวานศุภมงคล 
และคณะ 

TMC, 
NANOTEC 

๑๘ อุปกรณ์น ากระแสไฟฟ้าส าหรับเซลล์ไฟฟ้า
เคมี 

๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๑๖๒๙๒ ไทย เจษฎา แม่นย า NANOTEC 

๑๙ เครื่องเติมอากาศใต้น้ า ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๒๓/๐๖/๒๕๖๓ ๑๖๓๑๐ ไทย กฤชแกว้ สมตน และ
พิทักษ์ เหลา่รัตนกุล 

MTEC 

๒๐ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือวัณโรคในคน
ด้วยวธิีอินไดเร็คอิไลซ่า 

๒๔/๐๕/๒๕๖๒ ๑๒/๐๖/๒๕๖๓ ๑๖๓๑๑ ไทย สารดี วาฤทธิ์ และคณะ BIOTEC 

๒๑ ซีอาร์อาร์เอ็นเอที่จ าเพาะต่อการท าลายยีน 
pyrG ของเช้ือราในระบบคริสเปอร์-แคสไนน์ 

๒๗/๐๑/๒๕๖๐ ๕/๐๖/๒๕๖๓ ๑๖๓๑๒ ไทย ชนิกุล ชูตระกูร และ
คณะ 

BIOTEC 

๒๒ ระบบและวธิีวิเคราะห์อุณหภูมิเพือ่การแจ้ง
เตือนให้เปลี่ยนผ้าอ้อม 

๑๑/๐๘/๒๕๖๐ ๕/๐๖/๒๕๖๓ ๑๖๓๑๓ ไทย ชาลี วรกุลพิพัฒน ์และ
คณะ 

NECTEC 

๒๓ อนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์แม่เหล็ก
ซุปเปอร์พาราเคลือบด้วยชั้นซิลิกาที่เชื่อมต่อ
กับแอนติบอดีแบบเสถียรและมีทิศทาง และ
กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว 

๒๕/๑๑/๒๕๕๙ ๑๒/๐๖/๒๕๖๓ ๑๖๓๕๒ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และคณะ 

NANOTEC 

๒๔ กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ
นาโนบนตัวรองรับซิลิกาชนิดมีโซพอร์ 

๓/๑๑/๒๕๖๐ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๑๖๔๑๓ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 
และคณะ 

NANOTEC 

๒๕ เครื่องมือใส่ปุ๋ย ๓๑/๐๗/๒๕๖๑ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๑๖๔๑๔ ไทย ยุทธศาสตร์ คงชะสิงห์ 
และคณะ 

RDI 

 

 



 
 

๑๘๙ 

 

ฉ. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดความลับทางการค้าในและต่างประเทศ จ านวน ๑๓ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อความลับทางการค้า วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

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

NANOTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๒ กระบวนการลดไซยาไนด์ในชิ้นเนื้อมันส าปะหลังต้ม 
ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค 

๑๖/๐๑/๒๕๖๓ TS0100114 ไทย สุนีย์ โชตินีรนาท  
และคณะ 

BIOTEC 

๓ กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคพอลิสไตรีน 
ขนาด ๑๐๐-๓๐๐ นาโนเมตร 

๑๓/๐๓/๒๕๖๓ TS0100115 ไทย จิตาภา ส าราญจิตต ์
และคณะ 

NANOTEC 

๔ กรรมวิธีการผลิตน้ าซุปเข้มข้นที่สามารถเก็บได้ 
ที่อุณหภูมิห้อง 

๒๐/๐๓/๒๕๖๓ TS0100116 ไทย ยุวเรศ มลิลา  
และคณะ 

BIOTEC 

๕ สูตรส าหรับผลิตน้ าซุปปลาเข้มข้นจากน้ าต้มลูกชิ้นปลา ๒๐/๐๓/๒๕๖๓ TS0100117 ไทย ยุวเรศ มลิลา  
และคณะ 

BIOTEC 

ไตรมาสที ่๓ 

๖ สูตรและกรรมวิธีการเตรียมสารเคลือบส าหรับ 
พื้นผิววัสดุโดยใช้อนุภาคนาโนซิลิกาและตัวเร่งปฏิริยา
เชิงพาณิชย์ 

๓๐/๐๔/๒๕๖๓ TS0100118 ไทย ธันยกร เมืองนาโพธิ์ 
และคณะ 

NANOTEC 

๗ สูตรและวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับก าจัด
สารประกอบก ามะถันในกระบวนการผลิตน้ ามันดีเซล 
(J156) 

๑๒/๐๕/๒๕๖๓ TS0200119 ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล 
และคณะ 

MTEC 

๘ สูตรและวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับก าจัด
สารประกอบก ามะถันในกระบวนการผลิตน้ ามันดีเซล 
(J464) 

๑๒/๐๕/๒๕๖๓ TS0200120 ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล 
และคณะ 

MTEC 

๙ สูตรและวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับก าจัด
สารประกอบก ามะถันในกระบวนการผลิตน้ ามันดีเซล 
(J478-M) 

๑๒/๐๕/๒๕๖๓ TS0200121 ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล 
และคณะ 

MTEC 

๑๐ สูตรโพลิเมอร์คอมพาวด์ที่มีสีคงทนต่อสภาวะแวดลอ้ม
และให้ค่าการผา่นของแสงที่ช่วงคลื่นจ าเพาะ  
(เฉดสีม่วง) 

๒๐/๐๕/๒๕๖๓ TS0100122 ไทย จุรีรัตน์ ประสาร  
และคณะ 

MTEC 

๑๑ ชุดสกัด RNA เพื่อการตรวจวินิจฉยัไวรัสด้วยเทคนิค 
RT-PCR 

๑/๐๖/๒๕๖๓ TS0100123 ไทย สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 
และคณะ 

NOC 

๑๒ กรรมวิธีการดัดแปลงรหัสพันธกุรรมแบบอิงธรรมชาติ
และล าดับนิวคลีโอไทด์จากกรรมวิธีดังกล่าว 

๑/๐๖/๒๕๖๓ TS0100124 ไทย กตัญชลี ไม้งาม A-MED 

๑๓ กระบวนการปรับเนื้อสัมผัสด้วยการควบคุมโครงสร้าง
ของเนื้อสัตว์นุ่มบดเค้ียวง่าย 

๑/๐๖/๒๕๖๓ TS0100125 ไทย นิสภา ศีตะปันย ์ 
และคณะ 

MTEC 

 

 



 
 

๑๙๐ 

 

ช. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดคุ้มครองพันธุ์พืช จ านวน ๒ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อพันธุ์พืชที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ 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 

 

ซ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ จ านวน ๒๙ รางวัล 

ล าดับ 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 จากการประกวดผลงานด้ าน
ซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT 
Alliance Awards (APICTA Awards 2019) เมื่อวันที่  ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ฮาลองเบย์ ประเทศเวียดนาม 

Traffy Waste: ระบบติดตามและบริหาร
การเก็บขยะ 

วสันต์ ภัทรอธิคม  NECTEC 

๒ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกทักษะการระดมทุนประเภท 
crowdfunding เพื่อการระดมทุนวิจัยในโครงการการศึกษา
การยับยั้งการถ่ายทอดของเชื้อซิกาจากแม่สู่ลูก จาก TDR 
Global ระหว่ า งวั นที่  ๑๓ -๑๔ พฤศจิ ก ายน 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
ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ Winter 
College ประเทศอิตาลี 

Quantum Photonics and 
Information 

คณิน อึ้งสกุลศิริ NECTEC 

 ๔ รางวัล Excellent Oral Presentation Award ในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ ACM2020 : 9th International 
Conference on Educational and Information 
Technology (ICEIT 2020) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ University of Oxford  
ประเทศอังกฤษ 

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

สินีนาฏ เทียนขาว วธันวิสิต, 
ชาลี วรกุลพิพัฒน ์

NECTEC 

 ๕ รางวัล The Best Presentation ในงาน 2020 3rd 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE AND 
GRAPHICS PROCESSING (ICIGP 2020) จัดขึ้นระหวา่ง 
วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ประเทศสิงค์โปร์ 

A Robust Method for Thai License 
Plate Recognition  

อภิชน กิจวิมลรัตน์, 
ศรินทร์ วัชรบุศราค า 

NECTEC 

 ๖ รางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการ 
International Conference on High Performance 
Computing in Asia-Pacific Region (HPC Asia 2020)  
ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น  

Quantum Dynamics at Scale: 
Ultrafast Control of Emergent 
Functional Materials 

ปัถย ์ศักดิ์ธนากูล, 
มนัสชัย คุณาเศรษฐ 

NECTEC 



 
 

๑๙๑ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

 ๗ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๕ ผลงานเด่น คว้ารางวัล
ประจ าป ี๒๐๒๐ “Alteryx Analytics 2020 Excellence 
Award Winners” ในงานประชุมประจ าปี Inspire APAC 
2020 ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที ่๒๕-๒๖ กมุภาพันธ์ 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 
ภายใต้กรอบความรว่มมือ Global Challenges Research 
Fund สหราชอาณาจักร เป็นจ านวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตลอดโครงการ 

การพัฒนาระบบจากสาหร่ายเซลล์เดียว 
ส าหรับใช้ควบคุมโรคกุ้งในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรม BIOTEC 

ระดับชาติ ๒๑ รางวัล 

๙ รางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” ประจ าปี ๒๕๖๒ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
เมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง Grand Ballroom 
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอด เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 

เอนอีช (ENZease): เอนไซม์อัจฉริยะ 
ทูอินวันส าหรับกระบวนการผลิตสิ่งทอที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ธิดารัตน์  นิ่มเชื้อ BIOTEC 

๑๐ ร า ง วั ล  Winner Award Head Category ส า ข า  Public 
Sector and Government จากการประกวดซอฟต์แวร์
ดี เ ด่ นแห่ งชาติ  Thailand ICT Awards ๒๐๑๙ (TICTA 
2019) เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรเนซองส์ 
ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร  

Thai School Lunch: ระบบแนะน า 
ส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน 
แบบอัตโนมัต ิ

สุปิยา  เจริญศิริวัฒน์ NECTEC 

๑๑ รา งวั ล  Winner Award สาขา  Technology Award: Big 
Data Analytics จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ 
Thailand ICT Awards 2019 (TICTA 2019) เมื่อวันที่  ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ 
กรุงเทพมหานคร 

Traffy Waste: ระบบจัดการการเก็บขยะ
อัจฉริยะ 

วสันต์ ภัทรอธิคม  NECTEC 

๑๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ สาขาผลงานนวัตกรรมเพื่อ
สังคม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในเวทีการประกวดรางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติ (ITE 2019) จัดโดยส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สามย่านมิตรทาวน์ 
กรุงเทพมหานคร 

KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร NECTEC 

๑๓ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๒ ในงานการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
๔ ๕  ข อ งสม า คม วิ ทย า ศา สต ร์ แห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไทย ใน 
พระบรมราชูปถั มภ์  เมื่ อ วั นที่  ๗  ตุ ลาคม  ๒๕๖๒  ณ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ 
แบบล ารังสีทรงกรวย 

ไพรัช ธัชยพงษ ์, 
เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี , 
กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 
และคณะ 

NECTEC , 
MTEC , 
A-MED 

๑๔ รางวัลวิจัยทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ จาก
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ในการประชุม
วิชาการประจ าปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๓๑ (TSB 2019) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต 

การพัฒนาและวิศวกรรมเอนไซม์และ
จุลินทรีย์จากฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี
และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

วีระวัฒน์  แช่มปรีดา  BIOTEC 



 
 

๑๙๒ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๑๕ รางวัลวิจัยทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท
ประจ าปี ๒๕๖๒ จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศ
ไท ย  ใ น ก า รป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า รป ร ะจ า ปี ข อ ง สม าคม
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ (TSB 2019) 
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต 

การพัฒนาเทคนิคอณูชีววิทยาที่มี
ความจ าเพาะและความไวในการตรวจ 
เช้ือแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร 

ณรงค์  อรัญรุตม์ BIOTEC 

๑๖ รางวัล The Best Oral Presentation Award for 
Researcher ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหวิทยา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ (TMETC12) ระหว่างวันที่ ๖-๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ จังหวัด
เชียงใหม่ 

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

ปิติชน กล่อมจิต, 
ปิยะ ค าสขุ,  
ณมุรธา พอลสัน, 
เอกรัตน์ ไวยนิตย ์

MTEC 

๑๗ รางวัลเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ บริหารงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธี 
รับมอบเข็มประกาศเกียรติคุณ จัดโดยสมาคมนักเรียนทุน
รัฐบาลไทยร่วมกับมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย  
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร   

- ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล CO 

๑๘ รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ ประเภทนักวิชาการ 
ในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรตินิสิตเก่า
ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๔๐ ปี ของวิทยาเขต
ก าแพงแสน จัดโดยสมาคมนิสิตเก่า หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตก าแพงแสน) ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- สมวงษ์  ตระกูลรุ่ง BIOTEC 

๑๙ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าป ี๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ  
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

นวัตกรรมสารป้องกันน้ ายางพาราสด 
บูดเน่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ยางแผ่นรมควัน และคุณภาพชวีิต
เกษตรกรชาวสวนยาง 

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

MTEC 

๒๐ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั ในงาน  
“วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ์
๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

OnSpec VULCAN: เครื่องเคลือบฟิล์ม
บางส าหรับชิปขยายสัญญาณรามาน 

พิทักษ ์เอี่ยมชัย, 
วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล, 
ศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียร, 
มติ ห่อประทุม, 
นพดล นันทวงศ์, 
พงศ์พันธ์ จินดาอุดม, 
ทวี ป๊อกฝ้าย, 
อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน ์

NECTEC 

๒๑ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาการศึกษา ในงาน 
“วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ์
๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

KidBright: บอร์ดส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้ง
และ STEM Education 

ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกล 
ฝังตัว 

NECTEC 



 
 

๑๙๓ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๒๒ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ในงาน 
“วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ์
๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

มายแอร ์: เครื่องประดับตรวจวัดฝุ่นด้วย
เซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 แบบ 
กระเจิงแสงขนาดเล็กโดยเทคนิคการ
ส่งผ่านฝุ่นด้วยไมโครปั๊มชนิดเปียโซเพื่อใช้
ในการออกแบบเครื่องประดับส าหรับ
ตรวจวัดค่าผุ่นและ AQI แบบฐานเวลาจริง  

อดิสร เตือนตรานนท์, 
ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ,์ 
ถนอม โลมาศ 

NSD 

๒๓ รางวัลวิทยานิพนธ ์ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ ในงาน “วันนกัประดิษฐ์” ประจ าป ี๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา  
 
 

การพัฒนาระบบอ่านปากโดยใช้เทคโนโลยี
โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกร่วมกับ
แบบจ าลองมาร์คอฟซ่อนเร้น 

ขวัญชีวา แตงไทย NECTEC 

๒๔ รางวัลวิทยานิพนธ ์ระดับดีมาก สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและ
เภสัช ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา  

สารประกอบโบรอนอินทรีย์ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวรับฟลอูอรีน-๑๘ 

กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ ์ NANOTEC 

๒๕ รางวัลวิทยานิพนธ ์ระดับดีมาก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์ ในงาน “วันนักประดษิฐ์” ประจ าป ี๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา  

กระบวนการเพิ่มประสิทธภิาพของการ
สร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กด้วย
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

อิทธ ิฉัตรนันทเวช NANOTEC 

๒๖ รางวัลวิทยานิพนธ ์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การภาพและ
คณิตศาสตร์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าป ี๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา  

การปรับปรุงคุณสมบัติของโฟโตวอลเทอิก
ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประกอบดว้ยฟิลม์
บางสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ท าการ
เตรียมโดยเทคนิคการเคลือบแบบ
สารละลายรูปวงเดือน 

อนุศิษย ์แก้วประจักษ ์ NANOTEC 

๒๗ รางวัลวิทยานิพนธ ์ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวจิัย ในงาน “วันนกัประดษิฐ์” ประจ าป ี๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา  

วัสดุนาโนส าหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจการรับรู้  

นพดล อรุณยะเดช NANOTEC 

๒๘ ไดร้ับทุนพิเศษ เพื่องานวิจัยโควิด ๑๙ สาขาวัสดุศาสตร์ จาก
โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ  
ห้องไลรา บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 

การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ
คอมพอสิทของไฮดรอกซีอะพาไทต์และ 
ไททาเนียมไดออกไซด์ส าหรับใช้เป็น 
แผ่นกรองจุลินทรีย ์

นฤภร มนต์มธุรพจน ์ A-MED 

๒๙ ไดร้ับทุนพิเศษ เพื่องานวิจัยโควิด ๑๙ สาขาเทคโนโลย ีจาก
โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ  
ห้องไลรา บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 

ระบบติดตามและประเมินผูท้ี่มีความเส่ียง
ต่อโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ (DDC-Care) 

อนันต์ลดา โชติมงคล A-MED 

 

 
 



 
 

๑๙๔ 

 

ฌ. ผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ที่มีการน าไปใช้ ๑๘๔ ผลงาน 
 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

ไตรมาสที่ ๑ 

เชิงพาณิชย์ 

๑ เกมฝึกสมอง (MONICA) MTEC, TMC บริษัทดิจิตอล ปิกนิก จ ากัด  ๑ 

๒ ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส าหรับนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียบรู้ 

A-MED, TMC มหาวิทยาลัยมหิดล  ๑ 

๓ น้ ามันออริกาโนในรูปแบบผงแห้งเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ NANOTEC, TMC บริษัทเกรนาเดส ไบโอเทค จ ากัด  ๑ 

๔ โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา แอนดรอยด์ NECTEC, TMC บริษัทจีไอเอส ซอฟท์ จ ากัด  ๑ 

๕ โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม (Abdul platform) NECTEC, TMC บริษัทเทอราบิท จ ากัด  ๑ 

๖ แพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จส าหรับการใช้งานด้าน
ยุทโธปกรณ์เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 

MTEC, TMC บริษัทออสก้าโฮลดิ้ง จ ากัด  ๑ 

๗ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ บนอุปกรณ์
สมองกลฝังตัว 

NECTEC, TMC บริษัทไอบิทซ์ จ ากัด  ๑ 

๘ แพลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารส าหรับ 
คนพิการทางการได้ยิน และคนพิการทางการพูด 

A-MED, TMC, RDI มูลนิธิ สากลเพือ่คนพิการ  ๑ 

๙ เฟิร์มแวร์ส าหรับแผงวงจร MM SIII  ส าหรับใช้เป็นสถานี 
วัดน้ าฝนเพื่อเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ าป่าไหลหลาก 

NECTEC, TMC บริษัทไรส์ซ่ิง ซอร์ซ แอนด์  
ซัพพลาย จ ากัด  

๑ 

๑๐ ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศส าหรับการเล้ียงสัตว์น้ าพร้อม
เฟิร์มแวร์และเว็บบริการข้อมูล Agritonics เพื่อผลิตและขาย
ผลิตภณฑ์ 

NECTEC, TMC, 
RDI 

บริษัทเทรดดิ้ง เทค เอเซีย จ ากัด  ๑ 

๑๑ ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) NECTEC, TMC บริษัทสยามรับเบอร์ จ ากัด  ๑ 

๑๒ แม่แบบร่างส าหรับผลิตไส้แบบและโฟมโลหะ, อุปกรณ์ผลิต
วัสดุจากแม่แบบร่างที่มี โครงสร้างพรุนด้วยความดัน
สุญญากาศที่มีอัตราการผลิตสูง  และกระบวนการสร้าง
แม่พิมพ์ส าหรับผลิตโฟมโลหะเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 
(Gap Fund) 

MTEC, TMC บริษัทไดร์ฟ แพสชั่น จ ากัด  ๑ 

๑๓ สูตรต ารับเภสัชภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย 
และองค์ประกอบของอนุภาคนาโนส าหรับเตรียมสูตร 
เภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกายเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 

NANOTEC, TMC บริษัทวิพเพอร์ จ ากัด  ๑ 

๑๔ องค์ประกอบส าหรับเตรียมสารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ NANOTEC, TMC บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จ ากัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน ์

๑๕ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก 

NECTEC ส านักวิจยัและพัฒนาขา้ว กรมการ
ข้าว 

๑ 

๑๖ ระบบตรวจวัดและประมวลผลสัณฐานวิทยาต้นข้าวด้วย
เทคโนโลยีสามมิติ 

NECTEC ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ส านกัวจิัย
และพัฒนาขา้ว กรมการขา้ว  
 
 

๑ 



 
 

๑๙๕ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๗ การผลิตอาหารโคเพื่อความยั่ งยืนด้วยวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ARGITEC กลุ่มพัฒนาอาชพีผู้เลี้ยงโคขุน  
บ้านหนองทุ่ม  ต าบลบ้านค้อ 
อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

๑ 

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ  อ าเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๑๘ เครื่องหั่นย่อยวัสดุจากแนวกันไฟแบบติดตั้งบนรถบรรทุก
ขนาดเล็ก 

ARGITEC สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงาน
ดอยตุง  ต าบลห้วยไคร้  
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๑๙ ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิส าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
ห้องปฎิบัติการเพื่อใช้งาน 

NECTEC สภากาชาดไทย  ๑ 

๒๐ ระบบฟาร์มไวมาก (Farm Wimac) ARGITEC, 
NECTEC 

เกษตรกร ไร่เพื่อนคุณ ต าบลโคกม้า 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

๑ 

เกษตรกร สวนมังคุด ต าบลพลวง 
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

๑ 
 

รับจ้างวิจัยจบ 

๒๑ การพัฒนากระบวนการแยกเซลลูโลสโดยเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒ ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น ระยะที่ ๒ NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

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

๒๔ Thailand biodiesel production improvement MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นชีวภัณฑ์
ป้องกัน 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๖ การผลิตต้นแบบยาสลบปลาจากน้ ามันกานพลูเพื่อการ
ทดลองจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๗ การผลิตและควบคุมต้นแบบอนุภาคนาโนที่ กั ก เก็ บ 
น้ ามันหอมระเหยและสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุง 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๘ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแผ่นปิดแผลที่มีสมุนไพรและ
การพัฒนาแผ่นปิดแผลที่มีสมุนไพรและอนุภาคนาโนซิลเวอร์ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๙ การพัฒนาระบบย่อยขยะเศษอาหารส าหรับการย่อยสลาย
ขยะอินทรีย์ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๓๐ การสังเคราะห์และพัฒนาถา่นกัมมันต์จากกากของเหลือจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานเพื่อใช้ในระบบกรองน้ า 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๑ โครงการลดน้ าหนักชุดเบาะรองนั่งรถจกัรยานยนต์ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๒ โครงการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลหาค่าแรงต้านและ 
แรงยกของอากาศในรถยนต ์

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๓๓ โครงการศึกษาเพื่อหาค่าคุณลักษณะอากาศพลศาสตร์ด้วย
อุโมงค์ลมไหลผ่านโครงสร้างรถยนต์ 
 
 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 



 
 

๑๙๖ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

การให้ค าปรึกษา 

๓๔ coating prototype Jan 2018 MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๗ บริษัท ๗ 

๓๕ การให้ค าปรึกษาเพื่อพจิารณาโอกาสการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๖ การผลิตโปรตีนไหมสู่เชิงพาณิชย์ TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๗ การศึกษาสมบัติของวัสดุ Polypropylene MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๘ โครงการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร 
ชื่ อ  2 Fucosyllactose (2  FL) จ ากจุ ลิ นทรี ย์ ดั ดแปลง
พันธุกรรม สายพันธุ์ ๑ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๙ โครงการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร 
ชื่ อ 2 Fucosyllactose (1  FL) จ า ก จุ ลิ นท รี ย์ ดั ด แปลง
พันธุกรรม สายพันธุ์ ๒ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๔๐ โครงการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร 
ชื่ อ  2 Fucosyllactose (2  FL) จ ากจุ ลิ นทรี ย์ ดั ดแปลง
พันธุกรรม สายพันธุ์ ๓ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๔๑ โครงการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอน ไซม์  beta-amylase ที่ ไ ด้ จ า กจุ ลิ นทรี ย์ ดั ด แปล ง
พันธุกรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๔๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME 
ICT ไทยด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการ ปี ๒๕๖๑ 

TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๔๓ โครงการให้ค าปรึกษาในการวิ เคราะห์ทดสอบสมบัติ 
ด้านการไหล (Rheology) ในการขึ้นรูปฟิล์ม ปี ๒๕๖๑ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

ไตรมาสที่ ๒ 

เชิงพาณิชย์ 

๔๔ โปรแกรมวิเคราะหโ์ซเซียลมิเดีย : เอสเซนส์ เวอร์ชั่น ๒  
(S-Sense version 2) - บริษัทที่ ๑ 

NECTEC, TMC, 
RDI 

บริษัทคอมพิวเตอร์โลจ ีจ ากัด  ๑ 

๔๕ ระบบพยากรณ์และจ าลองเหตุการณ์เพือ่การบริหารจัดการ
ปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็ม หรือ "ระบบรักษ์น้ า" เพื่อการ 
ใช้งานภายในสถานประกอบการ 

NECTEC, TMC การประปานครหลวง  ๑ 

๔๖ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์
ใช้ภายนอกร่างกาย 

NANOTEC, TMC บริษัท๘๖๔ ดีพร้อม จ ากัด  ๑ 

๔๗ โปรแกรมวิเคราะหโ์ซเซียลมิเดีย : เอสเซนส์ เวอร์ชั่น ๒  
(S-Sense version 2) - บริษัทที่ ๒ 

NECTEC, TMC บริษัทเทลวอยซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด  ๑ 

๔๘ อนุภาคนาโนกักเกบ็สารสกัดพริกที่มแีคปไซซินและ 
น้ ามันไพล 

NANOTEC, TMC บริษัทศิริบัญชา จ ากัด  ๑ 

๔๙ เครื่องต้นแบบดิจิทัลเอกซเรย์ส าหรับถ่ายทรวงอก 
(BodiiRayS) 

A-MED, TMC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ 

๕๐ เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมนัและสายพันธุ์ฟื้นฟู
ความเป็นหมัน - บริษัทที่ ๑ 

TMC, RDI บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.
อี.เอเชีย) จ ากัด 

๑ 



 
 

๑๙๗ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๕๑ เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมนัและสายพันธุ์ฟื้นฟู
ความเป็นหมัน - บริษัทที่ ๒ 

TMC, RDI บริษัทแวนด้า ซีดส์ จ ากัด ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน ์

๕๒ การใช้ประโยชนจ์ากเช้ือจุลินทรีย์เพื่อก าจัดกลิ่น 
ก๊าซแอมโมเนียในฟาร์มสุกร 
 

AGRITEC เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๕๓ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสารสกัดข้าวก่ า 
ดอยสะเก็ด 

AGRITEC บริษัทกัมปอ จ ากัด  ๑ 

บริษัทไทยแทมมารีน ฮันนี่ เฮิร์บ 
จ ากัด  

๑ 

บริษัทพาร์แคร์เฮิร์บ จ ากัด  ๑ 

บริษัทละอองทองเฮิร์บ จ ากัด  ๑ 

บริษัทวริษา เฮิร์บ จ ากัด  ๑ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิกส์ทีม  
เนเชอรัล โปรดักส์  

๑ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอมเฮิร์บ  ๑ 
 

 
๕๔ 

แคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกชนิดมีรูพรุนต่อเนื่องส าหรับใช้งาน
ทางทันตกรรม 

 
RDI, A-MED 

โรงพยาบาลเลิดสิน  ๑ 

ทันตแพทย์ทั่วประเทศไทย ในงาน 
BIS2019  

๑ 

๕๕ ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขยีนส าหรับนกัเรียนที่บกร่อง 
ทางการเรียนรู้ (LD SW) 

A-MED โรงพยาบาลพะเยา ๑ 

๕๖ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกีย่ว 
ถั่วเขียว 

AGRITEC เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขยีวใน 
จ.อุทัยธาน ี

๑ 

๕๗ เทคโนโลยีกระดาษกันน้ า ภายใต้โครงการยกระดับการผลิต
สินค้า กลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northern 
Gift & Lifestyle Industry Creation) 

AGRITEC บริษัทไทยเปเปอร์โมเดล จ ากัด  ๑ 

บริษัทวาย.พัฒนา จ ากัด  ๑ 

๕๘ เทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกหุงสุกง่าย ไร้มอด  
ปลอดกลิ่นหืน ไม่ต้องใช้ถุงสูญญากาศ 

AGRITEC วิสาหกจิชุมชนกลุ่มหมูด าเหมยซาน
เกษตรพอเพียง 

๑ 

๕๙ ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการข้อมลูการผลิตข้าว 
ครบวงจรของภาคกลาง 

NECTEC ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง  
กรมการข้าว 

๑ 

๖๐ ระบบสารสนเทศส าหรับจัดการฐานข้อมูลการผลิตข้าวตั้งแต่
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ภายใต้แผนพัฒนาการผลิต
และการตลาดขา้วครบวงจรของจังหวัดนนทบุรี 

NECTEC ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 
กรมการข้าว * 

- 

๖๑ หน้ากากอนามัย nMASK version 2.0 หรือ Safie Plus+ 
 
 
 
 

A-MED 
 
 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๑ 

บริษัทชิว จ ากัด  ๑ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๑ 

มหาวิทยาลัยมหิดล * - 



 
 

๑๙๘ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม 
พระเกียรติ  

๑ 

โรงเรียนจารุศรบ ารุง  ๑ 

โรงเรียนบ้านโป่งสลอด จ.เพชรบุรี  ๑ 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ๑ 

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  ๑ 

โรงเรียนวัดบ่อบุญ  
(จารุราษฎร์บ ารุง) จ.เพชรบุรี  

๑ 

โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 
จ.เพชรบุรี  

๑ 

โรงเรียนสวนมิสกวัน  ๑ 

โรงเรียนสุโขทัย  ๑ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

๑ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอย
พัฒนา จ ากัด  

๑ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดกุ่มสามัคคี 
จ ากัด  

๑ 

ส านักงาน คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.)  

๑ 

ส านักงาน หลกัประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  

๑ 

องค์การเภสัชกรรม  ๑ 

๖๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่การยกระดบัการผลิตสับปะรด
ปลอดภัยวิถีอินทรยี์และการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อระดับชุมชน 

CENTRAL, 
AGRITEC 

วิสาหกจิชุมชนสับปะรดแปลงใหญ่
บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ล าปาง 

๑ 

๖๓ ชุดอุปกรณ์ high temperature in situ XAS cell ส าหรับ
การวิเคราะห์ตวัอยา่งด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์  
(X-ray Absorption Spectroscopy, XAS) จากแสง
ซินโครตรอน 

NANOTEC สถาบัน วิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 

๑ 

๖๔ หน้ากากอนามัย n-Breeze M01   NANOTEC ประชาชนทั่วไป ๑ 

รับจ้างวิจยัจบ 

๖๕ กล่องควบคุมส าหรับรถขุดจ าลอง NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๖๖ การพัฒนา food structuring agent ส าหรับ fat-free 
sausage  

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๖๗ ซอฟต์แวร์ฝึกขับรถเกีย่วนวดข้าวในรูปแบบความจริงเสมือน NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 



 
 

๑๙๙ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๖๘ Thailand energy and CO2 strategy on road 
transport sector 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๖๙ การพัฒนากระบวนการผลิตน้ ายาเคลือบถุงกรองอากาศที่มี
ฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทีเรียและเชื้อรา ในระดับอุตสาหกรรม 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๐ การวิเคราะห์ความเสียหายใบพัดปั๊มน้ าขนาดใหญ่  MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๒ บริษัท ๒ 

๗๑ การศึกษากระบวนการปลายน้ า ส าหรับนวัตกรรม
กระบวนการผลิตยาแก้ไอแผนโบราณ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๒ การศึกษาคุณสมบัติและการขึ้นรูปโบนไชน่าที่มีเถ้ากระดูก
ปลาทูน่า 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๓ การศึกษาผลกระทบทางด้านความปลอดภัยการใช้งานสถานี
ทดสอบเครื่องยนต์อากาศยานภาคพื้น 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๔ ต้นแบบอนุภาคนาโนเพื่อการกกัเก็บสารสกัดสมุนไพรส าหรับ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โรคข้อเข่าเส่ือมในรูปแบบสเปรย ์

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๕ สูตรน้ ายาเคลือบถุงกรองอากาศและศึกษาประสิทธภิาพใน
การต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๗๖ การค้นหาสารออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียกอ่โรคในระบบ 
ทางเดินหายใจของสัตว ์

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๗ การค้นหาสารออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียกอ่โรคในระบบ 
ทางเดินอาหารของสัตว ์

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๗๘ การเคลือบอลูมิเนียมออกไซด์ด้วยวธิีอโนไดซ์ NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๗๙ การทดสอบเพื่อประเมินความเข้ากันไดท้างชีวภาพของ 
วัสดุทันตกรรมใส่ฟันและวัสดุอุดฟัน 

TBES สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

การให้ค าปรึกษา 

๘๐ การทดสอบเฉพาะแบบของชิ้นงาน HDPE Cable spacer 
with iron hook 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๘๑ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุดพอลเิมอร์เสริมแรงด้วย
เส้นใยคาร์บอน 

TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๘๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการข้อมูล และ
กระบวนการท างานภายในองค์กร 

TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๘๓ ศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการของระบบการติดตาม
สอบกลับการปลูกไม้กฤษณา 

TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๘๔ การประเมินความเสียหายของชิ้นส่วนทีใ่ช้งานในส่ิงแวดล้อม
อุณหภูมิสูง 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๘๕ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมทนทานสารก าจัดวัชพืช ๒ ชนิด 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๘๖ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมทนทานสารก าจัดวัชพืช ๑ ชนิด 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๘๗ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอนไซม์ Lipozyme ที่ได้จากจุลินทรีย์ดดัแปรพันธุกรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 



 
 

๒๐๐ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๘๘ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอนไซม์ Pullulanase ที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธกุรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๘๙ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหาร
เอนไซม์ Xylanase ที่ได้จากจุลินทรีย์ดดัแปรพันธุกรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๙๐ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
วัตถุเจือปนอาหารซ่ึงมีส่วนประกอบของเอนไซม์ Xylanase 
ที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม  

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๙๑ วิทยากรเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตร การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การลดการใช้พลงังานและทรัพยากร 
และการบริหารจัดการกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

ไตรมาสที่ ๓ 

เชิงพาณิชย์ 

๙๒ กระดาษสากันน้ า TMC บริษัทซิมพลิ เด็คคอร์ จ ากัด  ๑ 

๙๓ เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมนัและสายพันธุ์ฟื้นฟู
ความเป็นหมัน - บริษัทที ่๓ 

TMC, RDI บริษัทกรีน เวิลด์ เจเนติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

๑ 

๙๔ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก CENTRAL, TMC ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนีโอน็อก  ๑ 

๙๕ สูตรสารเคลือบที่ประกอบด้วยอนุภาคซิงค์ออกไซด์ระดับ 
นาโนเมตรร่วมกับสารประกอบของซิงค์ไพริไทออนที่มี 
ฤทธิ์ต้านเช้ือจุลินทรีย์ส าหรับวัสดุส่ิงทอ 

NANOTEC, TMC บริษัทเอเทค ฟิลเตรชั่น จ ากัด  ๑ 

๙๖ กระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสจากเช้ือราสายพันธุ์  
Aspergillus sp. BCC7178 เพื่อใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร
สัตว์บก 

BIOTEC, TMC, 
RDI 

บริษัทเอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ 
จ ากัด  

๑ 

๙๗ เครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ ทางทนัตกรรม รุ่น ๒.๐ 
(DentiScan 2.0) 

MTEC,TMC,  
A-MED 

บริษัทพิกซาเมด จ ากัด  ๑ 

๙๘ เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมนัและสายพันธุ์ฟื้นฟู
ความเป็นหมัน - บริษัทที ่๔ 

TMC, RDI ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยนอร์ทเทิร์น 
ซีดส์  

๑ 

๙๙ เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมนัและสายพันธุ์ฟื้นฟู
ความเป็นหมัน - บริษัทที ่๕   

TMC, RDI บริษัทเจียไต๋ จ ากัด  ๑ 

๑๐๐ ผ้าฝ้ายกันน้ า TMC, AGRITEC บริษัทบลูสเต็ป จ ากัด  ๑ 

๑๐๑ ระบบบอดีเรย์อาร์ TMC, A-MED บริษัทพิกซาเมด จ ากัด * - 

๑๐๒ สูตรองค์ประกอบของธาตอุาหารส าหรับพืชไร้ดิน NANOTEC, TMC บริษัทเทค ซายน์ จ ากัด  ๑ 

๑๐๓ หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล (uRTU)   NECTEC, TMC บริษัทเซ็นเซอร์นิกส์ จ ากัด  ๑ 

๑๐๔ กระบวนการเตรียมน้ ายางข้นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ 
จุกนมหลอกที่ปราศจากสารเททระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์
และผลงานวิจยัสูตรการเตรียมน้ ายางขน้ เพื่อการผลิต
ผลิตภัณฑ์จุกนมหลอกทีป่ราศจากสาร 
เททระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ 

MTEC, TMC, RDI บริษัทไทยเมด เบบี้โปรดักส์ จ ากัด  ๑ 

๑๐๕ เครื่องสร้างแรงดันลบ TMC, A-MED บริษัทโอลิน ฮอลล์ เทคโนโลยี 
จ ากัด  

๑ 



 
 

๒๐๑ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๐๖ ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย วาจาเรียกคิว 
เวอร์ชัน ๘.๐ (บริษัทที่ ๒) 

TMC, NECTEC บริษัทนีโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด  ๑ 

๑๐๗ โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย (Thai Speech 
Assessment : TSA)   

TMC, NECTEC บริษัทพลอยชรัตน์ จ ากัด  ๑ 

๑๐๘ ผลิตภัณฑ์ส าหรับก าจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี TMC, NSD บริษัทกรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริค
เคชั่น จ ากัด 

๑ 

๑๐๙ ระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย พาที(Partii) เพื่อถอดความ 
การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เพื่อการใช้งานภายใน 
สถานประกอบการ (บริษัทที่ ๒) 

TMC, NECTEC บริษัททริปเปิล วี บรอดคาสท์ 
จ ากัด  

๑ 

๑๑๐ องค์ประกอบส าหรับเตรียมสารฆ่าเช้ือจลุินทรีย์ (บริษัทที่ ๒) TMC, NANOTEC บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) 
จ ากัด  

๑ 

๑๑๑ องค์ประกอบอนภุาคนาโน-ลิโปดอล แคริเออร์ และกรรมวิ้ธี 
การเตรียมอนุภาคดังกล่าวเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 

TMC, NANOTEC บริษัทสมาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  ๑ 

๑๑๒ อินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย ์
หลายก าลังขับรุ่น "Dual-power" (บริษัทที่ ๔) 

TMC, NECTEC บริษัทซันเซ็น ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด  

๑ 

เชิงสาธารณประโยชน ์

๑๑๓ Traffy Fondue แอปพลิเคชันแจ้งเหตุความเส่ียง :  
โควิด ๑๙ 

NECTEC กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  

๑ 

๑๑๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิรินและ
หอมมะลิ ๑๐๕ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห ้

CENTRAL, 
BIOTEC, 
ARGITEC 

เกษตรกร อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

เกษตรกร อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

๑ 

เกษตรกร อ าเภอพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย์ 

๑ 

๑๑๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพิ่มคุณภาพสิ่งทอด้วยนาโน
เทคโนโลยี 

CENTRAL, 
AGRITEC 

ผู้สูงอายุ บา้นทุ่งหก ต าบลวอแกว้ 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

๑ 

๑๑๖ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด OER (Open 
Educational Resource) 

CENTRAL ศิลปินสีน้ าพฤกษศาสตร์ อ.พันธุ์
ศักดิ์ จักกะพาก  

๑ 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai 
PBS)  

๑ 

สถาบันพิพธิภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)  

๑ 

๑๑๗ คลังบทเรียนแบบเปิด (Massive Open Online Course) 
(MOOC) 

CENTRAL The Team ๑๙๙๐ (กลุ่มผลิตสื่อ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย)  

๑ 

พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ จ.แพร่  ๑ 

ส านักงาน ศาลปกครอง  ๑ 

๑๑๘ ระบบวิก ิ(Wiki) เพื่อการสร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้
ออนไลน ์

CENTRAL วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

๑ 



 
 

๒๐๒ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๑๙ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักระยะสั้นด้วยการใช้จุลินทรีย์เร่ง
การย่อยสลาย 

CENTRAL, 
AGRITEC 

เกษตรกร กลุ่มผลิตล าไยแบบ
ปลอดภัยแปลงใหญ่  
ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๑๒๐ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิด myLib CENTRAL สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
(มหาวิทยาลัยชวีิต)  

๑ 

ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ  

๑ 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

๑ 

๑๒๑ การใช้สารสกัดซาโปนินจากหมี่เหม็น (Litsea glutinosa) 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงลายบ้าน 

AGRITEC เทศบาลต าบลแม่โป่ง ตลาดขี้เหลก็ 
ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

ประชาชนทั่วไป * - 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านแม่โป่ง ตลาดขี้เหล็ก  
ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก  
ตลาดขี้เหล็ก ต าบลแม่โป่ง  
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

๑๒๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารก าจัดสิ่งสกปรกและการเตรียม
เส้นใยฝ้ายก่อนการยอ้มสี และ การย้อมสีธรรมชาติ 

CENTRAL, RDI, 
AGRITEC, 
BIOTEC 

กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิม 
ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑ 

สมาชิกกลุ่มผ้าทอบ้านปกึ-อา่งศิลา 
ต าบลบ้านปกึ อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 

๑ 

๑๒๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
แม่ฮ่องสอน (แยม และ หม่อนจี๊ด) 

CENTRAL, 
AGRITEC 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน 
ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

๑ 

๑๒๔ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตเห็ดหูหนู CENTRAL, RDI, 
AGRITEC, 
BIOTEC 

วิสาหกจิชุมชน บา้นเฃิงสะพาน 
ต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุร ี

๑ 

๑๒๕ เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะอนิทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ย 
มูลไส้เดือน ภายใต้โครงการการส่งเสริมอาชีพและวิสาหกิจ
ชุมชน 

AGRITEC เกษตรกร ปางหละ ต าบลบา้นหวด 
อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

๑ 



 
 

๒๐๓ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๒๖ เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบ
ผสมผสาน ภายใต้โครงการสร้างมาตรฐานระบบผลิตกาแฟ
คุณภาพของภาคเอกชน “ThaiGAP Green Coffee 
Standard” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยอยา่งยั่งยืน 

AGRITEC เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ้านหว้ยซ้อ 
ต าบลหมอเมือง อ าเภอแมจ่ริม 
จังหวัดน่าน 

๑ 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน 

๑ 

๑๒๗ ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจล ส าหรับการรักษาแผลเป็นคีย์รอยด์ MTEC, RDI โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ * 

- 

๑๒๘ ระบบบริการค าบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา (Live 
Caption) 

CENTRAL,  
A-MED 

บริษัทอสมท จ ากัด (มหาชน)  ๑ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ๑ 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai 
PBS) * 

- 

สถานีวิทยโุทรทัศน์กองทัพบก  ๑ 

สถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา  ๑ 

สถานีวิทยโุทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย  

๑ 

๑๒๙ ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ เฟสการบ ารุงรักษา NECTEC การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ๑ 

๑๓๐ ระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าเพือ่
การแจ้งเตือนภยัน้ าทว่มในพื้นที่เส่ียงภัยน้ าท่วมลุ่มน้ าฝาง 

AGRITEC เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่  

๑ 

ประชาชนทั่วไป * - 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ า
ร้อน ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่  

๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิ่น 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

๑ 

๑๓๑ ซอฟต์แวร์เดนตีแพลน โปร (DentiPlan Pro) A-MED โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม ๔ แห่ง  

๑ 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ๔๓ แห่ง  

๑ 

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลยั ๗ 
แห่ง  

๑ 

โรงพยาบาลสังกัดส านกัการแพทย์ 
๒ แห่ง  

๑ 

๑๓๒ แผ่นเยื่อขวางกั้นพอลิเอทิลีนพรุนส าหรบัการรักษา ทาง
ปริทันตวิทยา   

MTEC โรงพยาบาลธวัชบุรี   ๑ 

๑๓๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใช้ชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพา 
และ แอพพลิเคชั่น Smart NPK ส าหรับการจัดการดินและ
ปุ๋ยเพื่อการปลูกล าไยแปลงใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ 

AGRITEC เกษตรกรผู้ปลูกล าไย   
ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 



 
 

๒๐๔ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๓๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ 

AGRITEC เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ทุ่งง้ิว  
ต าบลวอแก้ว อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค น้ าจ า  
ต าบลวอแก้ว อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค แม่ติว  
ต าบลวอแก้ว อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค วอแก้ว  
ต าบลวอแก้ว อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค หล่ายทุ่ง  
ต าบลวอแก้ว อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

๑ 

๑๓๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดแครง AGRITEC วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้เพาะเลี้ยง 
เห็ดแครง  หมู่ที่ ๖ ต าบลท่าขา้ม 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

๑ 

๑๓๖ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋แบบไมพ่ลิกกลับกองด้วย
ผักตบชวา 

AGRITEC เกษตรกร บ้านโนนส าราญ   
ต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 
อ าเภอสิรินธร จังหวัดอบุลราชธาน ี

๑ 

๑๓๗ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกลา้ และการเก็บเมล็ดพันธุ์ 
อนิทรีย์ไว้ใช้เอง 

CENTRAL, 
AGRITEC 

สุขใจฟาร์ม  ต าบลวังทรายค า 
อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 

๑ 

๑๓๘ ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกพชืและการบริหาร
จัดการแบบครบวงจร 

CENTRAL, 
AGRITEC 

วิสาหกจิชุมชนแม่ทองเกษตร
อินทรีย์ วิสาหกจิชุมชนแม่ทอง
เกษตรอินทรีย์ ต าบลแม่ทอม 
อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 

๑ 

๑๓๙ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขา้ว CENTRAL, 
AGRITEC 

วิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรโรงเรียนบ้านสามขา 
บ้านสามขา ต าบลหัวเสือ  
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

๑ 

๑๔๐ เทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชโครงสร้างไม้ไผ่แบบหลังคา ๒ ชั้น AGRITEC กลุ่มเกษตรกรต าบลเมืองปาน  
หมู่ที่ ๖ ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห้่ม 
จังหวัดล าปาง 

๑ 

กลุ่มช่างชุมชนเครือข่ายฟาร์มเพชร
ล้านนา หมู่ที ่๖ ต าบลแม่สุก 
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
 
 

๑ 



 
 

๒๐๕ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

รับจ้างวิจยัจบ 

๑๔๑ IPM motor design technique (แนวทางลดเสียงรบกวน
ของมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธภิาพสูงชนิดมีแม่เหล็กถาวรแบบ
ฝังในโรเตอร์ส าหรับงานเครื่องอัดอากาศ) 

NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๔๒ กระบวนการแยกสกัดวัสดุชนิดใหม่จากทะลายปาล์ม NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๔๓ กลิ่นหอมและสมบัตกิารดูแลรักษาง่ายบนผลิตภัณฑ์ฮิโนกิ NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๔๔ การพัฒนา food structuring agents ส าหรับ 
emulsion-type sausages 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๔๕ การพัฒนากระบวนการออกแบบและผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
ส าหรับต้านทานเช้ือแบคทีเรีย 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๔๖ การพัฒนาถา่นกัมมันต์จากกากกาแฟ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๔๗ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารทดแทนไขมันส าหรับอาหารสัตว์
อัดเม็ด 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๔๘ การพัฒนาสารชว่ยในการยึดติดเศษผ้าฝา้ยจากน้ ายาง
ธรรมชาติให้แผ่นผ้ามีความแข็ง และทนต่อการลามไฟ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๔๙ การศึกษารูปแบบการจัดวางหนามเตยส าหรับพื้นที่ 
ปากเตาเผา 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๐ การหาค่าเหมาะที่สุดของต าแหน่งของตัวเปิดของอุปกรณ์
ทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๑ ความคงตัวของน้ าตาลฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ในไซรัปที่ได้
จากกระบวนการผลิตน้ าตาล 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๒ ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้าที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัด
ว่านเพชรหึง 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๓ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารท าหมัน alpha-mangostin เบื้องต้น
ในสุนัข 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๕๔ แผ่นกรองเส้นใยนาโนสมบัติพิเศษบนวัสดุรองรับส าหรับการ
กรองละเอียด และต้านเช้ือแบคทีเรียเพือ่ทดสอบ
ประสิทธิภาพ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๕ แผ่นกรองเส้นใยนาโนสมบัติพิเศษบนวัสดุรองรับส าหรับการ
กรองละเอียดและต้านเช้ือแบคทีเรียเพือ่ทดสอบ
ประสิทธิภาพ จากเทคโนโลยี “n-Breeze” 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๖ แผ่นกรองอากาศส าหรับรถยนต์ที่มีฤทธิต์้านเช้ือแบคทีเรีย
และเช้ือรา 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๕๗ ศึกษาและออกแบบระบบแบตเตอรี่ส าหรับการันตี
ก าลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระยะที่ ๑) 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๘ สูตรการกักเก็บยาปฏิชีวนะในรูปแบบผง NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๕๙ การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบ 
มันส าปะหลังและน้ าตาล 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 



 
 

๒๐๖ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๖๐ การศึกษาดา้นความปลอดภัยตอ่สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ 

TBES สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๑ การศึกษาสภาวะการท างานในกระบวนการขึ้นรูปแบบ 
Thermoform 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๖๒ โครงการออกแบบแม่พิมพ์ช่วยในการพฒันาผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๓ ผลของรูปร่างแม่แบบ และตัวแปรการผลิตในกระบวนการ
ขึ้นรูปแผ่นชีตจากการอัดรีด 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๖๔ กระบวนการปรับปรุงพื้นผิววัสดุโลหะให้ความร้อนเพื่อใช้ใน
การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารที่มอีุณหภูมิต่ า 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๕ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ 
ไอออนิกคอปเปอร ์

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๖ การเตรียมวัสดุดูดซับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
ส าหรับระบบรวมแสงอาทิตยอ์ุณหภูมิสงู 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๗ การพัฒนาเมด็บีดส์ตรึงเซลล์ส าหรับใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๖๘ การพัฒนาอนภุาคไมโครเจลบีดส์เพื่อควบคุมการกักเกบ็และ
ปลดปล่อยสาร 1-Metylcyslopropene (1-MCP) 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๙ ต้นแบบสารสกัดมาตรฐานกระชายด าส าหรับการใช้ใน
เครื่องส าอาง 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๐ ประสิทธิภาพและผลกระทบของการใช้นาโนแคลเซียม
คาร์บอเนตต่อการปรับสภาพดินกรดและคุณภาพผลผลิตข้าว 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๑ ต้นแบบสารเคลือบผิวนาโนส าหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพในระดับภาคสนาม 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๗๒ ประสิทธิภาพการล้างก าจัดสารเคมีตกค้างในผักสดไทย ของ
เครื่องผลิตโอโซนต้นแบบ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๓ ศึกษาสอบเทียบการวัดค่าความเค้นตกค้างในชิ้นส่วนโลหะ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

การให้ค าปรึกษา 

๑๗๔ การตรวจสอบสมบัติข้อต่อเกลยีวส าหรบัท่อขุดเจาะน้ ามัน
และก๊าซธรรมชาต ิ

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๕ การให้ค าปรึกษาและจัดท าระบบมาตรฐาน GMP TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๖ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม 
ระยะที่ ๔ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑๑ บริษัท ๑๑ 

๑๗๗ การพัฒนายางล้อตันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๘ การพัฒนาระบบคุณภาพงานเช่ือมในการผลิตโครงสร้าง 
เครนไฟฟ้าเหนือศีรษะ 

CENTRAL, TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๙ การให้ค าปรึกษา ร่วมพัฒนาสูตร ต้นแบบ และผลิตภัณฑ์
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๙ บริษัท ๙ 

สงวนนามบริษัทเอกชน * - 



 
 

๒๐๗ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๘๐ การออกแบบและสร้างเครื่องกดอัดอิฐมอญโดยระบบ 
ไฮดรอลิกส ์

CENTRAL, TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๑ การให้ค าปรึกษาการพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑๘๒ การประเมินสถานภาพดา้นเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ
ไทย 

BIOTEC ส านักงาน คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมแห่งชาติ  

๑ 

๑๘๓ โครงการจัดท าแผนที่น าทางการพัฒนาเทคโนโลยี 
ไมโครไบโอมส าหรับสัตว์ : กรณีศึกษาในสุกร 

BIOTEC ส านักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ  

๑ 

๑๘๔ การพัฒนานวัตกรรมตามความตอ้งการของภาครัฐ (RDI for 
Government Demand) 

CENTRAL กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 

๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒๔๒ 

หมายเหตุ * รายชื่อซ้ า 

 
  



 
 

๒๐๘ 

 

ญ. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่รายงานต่อหน่วยงานภายนอก ประจ าปี ๒๕๖๓  
 

๑. กรมบัญชีกลาง (การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน) 
 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาส ๓ 

ด้านที่ ๑ การเงิน  

๑. รายได้จากความสามารถ  ล้านบาท ๒,๐๐๐ ๑,๑๕๐.๕๙ 
- รายได้จากหนว่ยงานภาครัฐ ล้านบาท ๑,๓๐๐ ๕๔๓.๘๐ 
- รายได้จากหนว่ยงานภาคเอกชน ล้านบาท ๗๐๐ ๖๐๖.๗๙ 

๒.รายได้จากความสามารถตอ่ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน*  เท่า ๐.๔๔ ๐.๒๘ 

ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

๑. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วดัร่วม)  

ระดับ ๕ ๕.๐๐ 

๒. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร้อยละ ๙๓ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่
เกิดจากการน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์**  

เท่า ๔.๘๐ ๒.๗๔ 

ด้านที่ ๓ การปฏบิัติการ  

๑. ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์  รายการ ๕๒ ๒๓.๐๐ 
๒. ความส าเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้แก่ SMEs  

ร้อยละ ๘๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 

๓. ความร่วมมือและการได้รับทุนในระดับนานาชาตแิละ
ระดับภูมิภาค  

โครงการ ๑๘ ๕.๐๐ 

ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวยีน  

๑. การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน   ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๒. การตรวจสอบภายใน   ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๓. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจทิัล   ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 

ด้านที่ ๕ การปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

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

ด้านที่ ๖ การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วดัร่วม) 

๑. การเบิกจา่ยเงินตามแผนการเบิกจา่ยที่ได้รับอนุมัติ   ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๒. การรายงานทางการเงิน   ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๓. การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและ
การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

ระดับ ๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 

หมายเหต:ุ  
*  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานไม่นับรวมค่าเส่ือมราคา 
**  ค่าใช้จ่ายรวมเฉลีย่สะสม ณ เดือนมิถุนายน ของปีบัญช ี๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๓ 
 
 



 
 

๒๐๙ 

 

๒. ส านักงบประมาณ  
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วดั ไตรมาส ๓ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อทุยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 

      

๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอทุยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ร้อยละ ๘๕ รายงาน ไตรมาส ๔ 

๒. มูลค่าการลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ล้านบาท ๑,๓๕๐ รายงาน ไตรมาส ๔ 

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 

ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี       
๑. นวัตกรรมใหม่ที่น าไปสู่เชิงพาณิชย์ (active 

licenses) 
ผลงาน ๓๐๐ ๒๙๓ 

๒. ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการ
ประกาศขึ้นทะเบยีนในบัญชีนวัตกรรมไทย 

รายการ ๑๐๐ ๘๒ 

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย       
๑. บุคลากรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ราย ๓,๕๐๐ ๑,๔๓๔ 

๒. การพัฒนาบัณฑิตและนักวจิัย 
 

คน ๑๕๐ - 

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

      

๑. ระบบครุภัณฑ์วิเคราะห ์ทดสอบ เพือ่ตอบโจทย์
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ระบบ ๑ - 

๒. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโอมิกส ์ รายการ ๑,๐๐๐ ๘๕๐ 
๓. การให้บริการห้องทดสอบส าหรับการศึกษาวิจยั 

ทดสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ         
ครั้ง ๒๕ - 

ระบบไซเบอร์-กายภาพ และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง
ในด้านต่างๆ 

๔. จ านวนชัว่โมงการให้บริการประมวลผลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

 
ชั่วโมงค านวณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ 

ผลผลิต : วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม       
๑. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีทีแ่ล้วเสร็จพร้อม

น าไปใช้ประโยชน ์
ต้นแบบ ๖๐ ๑๕ 

๒. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง  ค าขอ ๓๐๐ ๑๕๔ 
๓. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาต ิ 
บทความ ๓๓๐ ๑๘๗ 

๔. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ระดับ
ห้องปฏิบัติการ  

ต้นแบบ ๒๕ ๖ 



 
 

๒๑๐ 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั   ไตรมาส ๓ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  
ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

      

๑. ผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีความสามารถในการ
สร้างรายได้สูง  

ราย ๑๐ ๑๔ 

๒. การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม หรือมี 

โครงการ ๑๕ ๑๕ 

การรับถ่ายทอดเทคโนโลย ี    

๓. การให้บริการทดสอบสนับสนุนการพฒันา
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแก่อุตสาหกรรมอาหาร   

รายการ ๑๔๐ ๙๗ 

โครงการการประยกุต์ใช้งานด้านหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติขั้นสูง 

   

๑. ต้นแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ระดับ
อุตสาหกรรม 

ต้นแบบ ๕ ๓ 

โครงการพัฒนาระบบอจัฉริยะเพือ่ยกระดับอุตสาหกรรม
อาหาร (Street Food Mobile) 

   

๑. ต้นแบบเครื่องจักร Street food mobile พร้อม
ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคสนาม 

ชุด ๑๐๐ ๔ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ    
๑. โครงการของผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับ

เทคโนโลยี 
โครงการ ๑,๒๐๐ ๙๙๙ 

๒. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ที่เกิดจากการน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท ๓,๐๐๐ ๑๑๘ 

๓. ผู้ประกอบการเข้ารว่มโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนในการท ามาตรฐานกระบวนการผลิตและ บริษัท ๖ - 

การบริการ (CMMi) 

โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น       

๑. ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม  กิจการ ๒๐ - 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ       
๑. ศูนย์บ่มเพาะที่เขา้ร่วมโครงการได้แนวทางในการ

พัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสมมากขึน้  
ศูนย์ ๕ - 

๒. นักลงทุนได้รับการเสริมสร้างความรู้และ 
ขีดความสามารถ 

คน ๒๕ - 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ       
 

๑. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล  

 

ผลิตภัณฑ์ ๒๐ ๑๗ 



 
 

๒๑๑ 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั   ไตรมาส ๓ 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    

โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi) 

      

๑. ความกา้วหนา้ของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมือง
นวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1A  

 ร้อยละ  ๔๔ ๒๗ 

๒. ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี   

ชุมชน  ๕๐ ๒๙ 

๓. ต้นแบบระบบสาธิตนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biopolis)  

ต้นแบบ  ๒ - 

๔. ความกา้วหนา้ของการพัฒนาโรงงานต้นแบบ 
ไบโอรีไฟเนอรี ่ 

ร้อยละ ๑๒ ๕ 

๕. ระบบโรงงานสาธิตปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
ส าหรับเครื่องจักรสู่โรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และ
ระบบ Automatic plant factory  

ระบบ ๑ - 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก       

๑. ผู้ประกอบการในหว่งโซ่คุณค่าในภาคตะวันออกที่น า
เทคโนโลยีไปใช้ 

ราย ๑๒ ๑๕ 

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

   

๑. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน ์ ครอบครัว ๒,๐๐๐ ๓๗๔ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก  

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)       
๑. สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลย ี(Agriculture 

System Integrators :ASI) เพื่อให้บริการเทคโนโลยีได้
อย่างทั่วถึง และทันต่อความต้องการของเกษตรกร 

ราย ๕๐ ๑๗ 

๒. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตร
อัจฉริยะ 

คน ๒๐๐ ๑๘๗ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  

โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง 

      

๑. ลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการ  หน่วยงาน ๑๐ ๔ 
๒. ความสามารถทางการทดสอบที่พัฒนาให้ดีขึ้น รายการ ๑๐ ๒ 
๓. ความสามารถทางการวัดที่ได้รับการรับรอง

ระบบงาน 
รายการ ๑๐ ๖ 

 
  



 
 

๒๑๒ 

 

๓. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ 

วิจัยและนวัตกรรม /ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 ไตรมาส ๓ 

พัฒนาก าลังคน และสรางความตระหนักดาน วทน. เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของประเทศ 

๑. บุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา (FTE)   คน ๑,๕๔๐ ๑,๓๓๕ 

๒. ผู้เข้ารับการถา่ยทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

คน ๓,๕๐๐ ๑,๔๓๔ 

๓. นักวิจยัที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ คน ๕๐ ๑๖ 

๔. บุคลากรวิจยัและพัฒนาของ อว. ที่มชีื่อเสียงระดับภูมิภาค (IMD) คน ๑๒ ๘ 

๕. หลักสูตรด้าน วทน. ที่ อว. รว่มพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร หลักสูตร ๓ ๓ 

สรางความเขมแข็งใหกับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจดัการดาน วทน. 

๑. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการน าผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้
ประโยชน ์  

ล้านบาท ๓๓,๐๐๐ ๑๘,๓๘๑ 

๒. บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เร่ือง ๓๓๐ ๑๘๗ 
๓. ร้อยละผลงานวจิัยและเทคโนโลยีพรอ้มใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบรกิาร และภาคธุรกจิ ร้อยละ ๒๓ ๑๔ 
 

๔. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม 

ผลงาน ๔๐๐ ๒๓๒ ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณ
แล้ว 
 

๕. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงาน
ของ วท. 

คะแนน ๘๒ รายงาน ไตรมาส ๔ 

๖. เร่ืองที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ เร่ือง ๑๒ ๑๒ 
๗. ความสามารถใหม่ในการด าเนินการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier 
Research) 

โครงการ ๖ ๓ 

สรางและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๑. ผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย ๙๐ ๑๐๓ 
๒. มูลค่าการลงทุนวิจยัของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  ล้านบาท ๑,๓๕๐ รายงาน ไตรมาส ๔ 
๓. ผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม ผลงาน ๑๕ ๑๕ 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอม 

๑. ชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เขา้ไปช่วยพฒันา ชุมชน ๘๐ ๗๕ 
๒. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 

ราย ๑,๒๐๐ ๙๙๙ 

 
  



 
 

๒๑๓ 

 

ฎ. ผลการด าเนินงานตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

๑. ด้านการเงิน 

สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติงานด้านการเงิน ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่ (๑) ให้ความเห็นชอบในระบบบัญชี

ของกองทุนของ สวทช. (๒) วางหลักเกณฑ์การแสวงหารายได้ เงินอุดหนุน เงินสมทบ และประโยชน์อย่างอ่ืน

ให้แก่กองทุน (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และก ากับดูแลการจัดหาประโยชน์จากเงินกองทุน (๔) ก าหนดแนวทาง 

และให้ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของ สวทช. (๕) พิจารณาและ

กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) มอบหมาย และ 

(๖) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีก าหนด

จัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ 

ดังนี้ (๑) อนุมัติการจัดซื้อระบบครุภัณฑ์วิเคราะห์ ทดสอบ เพ่ือตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ ต าบลคลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ รายการ ครุภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทดสอบ EMC ยานยนต์

และ Battery UN ECE R10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากบริษัท พี.เอ็น.เค.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนเซาร์แตนท์ 

จ ากัด เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) พร้อมทั้งอนุมัติปรับ

ระยะเวลาส่งมอบพร้อมติดตั้งจากเดิม ๑๘๐ วัน เป็น ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยขอให้ สวทช. 

ด าเนินการติดตามการส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้และปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ   

(๒) รับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม 

๒๕๖๓) พร้อมข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอ กวทช.  (๓) อนุมัติหลักการให้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ระบบ

คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การค านวณ ณ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวงเงินไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พร้อมอนุมัติ

หลักการให้ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นผู้ลงนามเอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกับการพัสดุ และ (๔) เห็นชอบแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานทุนหมุนเวียนด้านการเงิน 

และเห็นชอบการปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปี ๒๕๖๓ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  



 
 

๒๑๔ 

 

๒. ด้านการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ก าหนดแผนการด าเนินการ
โดยให้เริ่มด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
บูรณาการเข้ากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ด าเนินการ
ทบทวนรายการความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์
ขององค์กรควบคู่ไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจ าปี รวมทั้งก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผน 
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพ่ือให้การด าเนินงาน 
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สวทช. ด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ประเมินความเสี่ยง (Risk evaluation) และจัดท าแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ คณะกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง สวทช. ซึ่งมีผู้อ านวยการ สวทช. เป็นประธาน ได้ก าหนดรายการความเสี่ยง โดยทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) (๓) รายงานผล
การด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ 
ยังด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 
สวทช. 

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

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
(๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสร้างผลกระทบและการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ า

กว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
(๒) RES-4 การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรขาดการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ไม่สัมฤทธิ์ผลตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
(๔) RES-7 การเตรียมก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(๕) RES-8 กลไกภายในไม่ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

(๖) REO-6 กลไก Tech Financing ไม่มีประสิทธิภาพ 
(๗) REO-7 การบูรณาการการท างานระหว่างเขตนวัตกรรมกับกลุ่มภารกิจอ่ืนไม่เข้มแข็ง 
(๘) REO-8 การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ 



 
 

๒๑๕ 

 

 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
(๙) REF-1 การขับเคลื่อนรายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๑๐) REC-4 เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา 
 
การประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม 

๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาผลด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ ERM ของ
รายการความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๒ รายการ และระดับสูง (สีส้ม) ๘ รายการ ซึ่งจากผลการด าเนินงาน
ดังกล่าว พบว่า รายการความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๒ รายการ มีคะแนนลดลง คือ (๑) RES-8 และ (๒) 
REO-6 และรายการความเสี่ยงระดับสูง (สีส้ม) ๘ รายการ  มี ๗ รายการที่มีคะแนนลดลง ประกอบด้วย (๑) 
REO-7 (๒) REF-1 (๓) RES-1 (๔) RES-4 (๕) RES-5 (๖) REC-4 (๗) REO-8 และมี ๑ รายการ ยังคงมีคะแนน
เท่าเดิม คือ RES-7 ดังรูปที่ ๑๒ 

 
รูปที่ ๑๒ แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  



 
 

๒๑๖ 

 

๓. ด้านการควบคุมภายใน 

สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติการการควบคุมภายใน ผ่านการประชุมคณะกรรมการจัดการ  
โดยคณะกรรมการจัดการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (๑) กลั่นกรองประเด็นที่ส าคัญด้านนโยบายก่อนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (กวทช.) (๒) จัดท าแผนด าเนินงาน กลยุทธ์ในการ
จัดหา และจัดสรรทรัพยากรและก าลังคน รวมถึงก าหนดดัชนีหลักในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และ  
(๓) ร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีก าหนด 
จัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ (๑) รับทราบรายงานผลด าเนินงาน BSC 
ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (๒) รับทราบรายงานงบการเงิน สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวด ๖ เดือน 
(สิ้นสุด  ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) (๓) รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวด ๖ 
เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) (๔) รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย (๕) รับทราบ
รายงานสถานะการตรวจประเมินภายในระบบ ISO 9001 และ ISO 45001 และเห็นชอบให้ปิด CAR No 
: C-OT-10/19_002 ของฝ่ายพัสดุ สก. และ CAR No: C-IA-03/20_018 ของฝ่ายส านักงานประสานงาน
โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สก. ในระบบตามที่เสนอ (๖) รับทราบรายงานผลประเมินความพึงพอใจลูกค้าภายใน ( ICS) และลูกค้าภายนอก 
(ECS) และรับทราบรายงานข้อร้องเรียน สวทช. ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๓  

การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  คณะกรรมการฯ (๑) รับทราบรายงานผล

ด าเนินงาน BSC ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (๒) รับทราบรายงานงบการเงิน สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ งวด ๗ เดือน (สิ้นสุด  ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) (๓) รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย

และให้ศึกษาและน างานวิจัยของ สวทช. ที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการลดความเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัส 

มาร่วมในมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ ภายใน สวทช. รวมถึงให้ตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้

งานระบบต่าง ๆ รวมถึงสภาพพ้ืนที่ท างาน ห้องประชุม ของอาคาร สวทช. (โยธี) หลังปรับปรุงอาคารโยธีแล้ว

เสร็จ (๔) รับทราบผลการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรับทราบรายงาน

ข้อร้องเรียน สวทช. ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๓  

การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ (๑) รับทราบรายงานผล

ด าเนินงาน BSC ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ (๒) รับทราบรายงานงบการเงิน สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ งวด ๘ เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) (๓) รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย 

พร้อมขอให้ประสานกับ ศว. เพ่ือรายงานติดตามผลการใช้วัสดุปูพ้ืนถนนหน้าอาคารส านักงานกลาง และขอให้

เฝ้าระวังการอุดตันของท่อระบายน้ าในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะท่อระบายน้ าเหนือศีรษะ (๔) รับทราบรายงาน 



 
 

๒๑๗ 

 

ข้อร้องเรียน สวทช. ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ พร้อมให้ฝ่าย STKS เร่งด าเนินการแก้ไขกรณีข้อเสนอแนะ

ของลูกค้าภายนอก No: EX-01-2563 การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ สวทช. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๔. ด้านการตรวจสอบภายใน 

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ  (กวทช. )  ได้แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ตามค าสั่ง กวทช. ที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มี
วาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. ได้ก าหนดการประชุม ๒ 
เดือนต่อครั้ง โดยที่ประชุมให้ความส าคัญกับการพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของ สวทช. และบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุม
ภายใน การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. 

ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมให้
ความส าคัญกับการพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
มาตรการควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ 
สวทช. โดยสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี้ (๑) เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบ
ทานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือทบทวนและปรับปรุงการท างานของระบบบริหารโครงการ งบประมาณ การเงิน
บัญชี พัสดุ งานขายและบริการ ให้การท างานของแต่ละกระบวนการมีการบันทึกบัญชีถูกต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) เห็นชอบต่อรายงานผลการตรวจสอบ
การควบคุมภายในด้านสารสนเทศของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้
สอดคล้องตามระเบียบ สวทช. ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ฉบับปัจจุบัน)  
เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อระบบบริหารโครงการ งบประมาณ การเงินบัญชี พัสดุ งานขายและ
บริการ ได้แก่ การบริหารจัดการสิทธิ์ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  การปรับแก้ไขระบบสารสนเทศ เช่น 
การปรับแก้ไข Work flow หรือการปรับแผนงานที่ส าคัญๆ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้งก่อน
ด าเนินการ และต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ขอรับบริการ (๓) เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าผลการ
สอบทานระบบการบริหารงานวิจัย ระบบการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการท างานการบริหารงานวิจัย และการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย   
(๔) เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าผลการสอบทานการลงทุน วทน. ของภาครัฐ โดยคณะอนุกรรมการฯ  
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ส าหรับ“กลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ” ดังนี้  
ควรสื่อสารให้หน่วยงานรับท าโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอก สวทช. รับทราบข้อมูลพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เกิด



 
 

๒๑๘ 

 

ความเป็นธรรมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ ควรช่วยผลักดัน สนับสนุนให้เกิดโครงการด้านสังคมให้มีจ านวน
มากขึ้น เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมอีกช่องทางหนึ่ง และ (๕) รับทราบผลการติดตามงานตาม
ข้อเสนอแนะที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ค าแนะน าต่อฝ่ายบริหารของ สวทช. ไปด าเนินการเพ่ือการปรับปรุง
ระบบการท างาน กลไกการควบคุมภายในของกระบวนการท างานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

 
๕. ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 
สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวทช. ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงาน และเสนอนโยบาย  
ในการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว 
มีก าหนดจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (๑) ได้อนุมัติการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Abaqus ส าหรับวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุ
ขั้นสูง (๒) รับทราบมาตรการลดความเสี่ยงจากการร้องเรียนเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ไม่ถูกต้อง (๓) รายงานผลการ
ใช้งานระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ในช่วงสถานการณ์การระบาดไวรั สโควิด ๑๙   
(๔) แผนการส ารวจซอฟต์แวร์ประจ าปี ๒๕๖๔ การขอใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า และ (๕) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวทช.  

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา  

(๑) เห็นชอบการทบทวนผลกระทบทางธุรกิจและการซ้อมแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านไอซีที

ของ สวทช. ประจ าปี ๒๕๖๓ รวมทั้งได้พิจารณาให้ความเห็นต่อสาระส าคัญของพระราชกฤษฎีกาก าหนด

หน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลกระทบที่มีต่อ สวทช. (๒) รับทราบรายงานการใช้งานระบบบริการพ้ืนฐานด้าน ICT  

รายงานผลการจัดการช่องโหว่เว็บไซต์/ระบบงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓  และรายงานผลการ

ด าเนินงานด้าน ICT ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓   

การประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา  

(๑) เห็นชอบการทบทวนระเบียบ สวทช. ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ประจ าปี ๒๕๖๓ (๒) อนุมัติการด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามโครงการ สวทช. เวอร์ชัน ๓   

และ (๓) รับทราบรายงานผลการใช้งานระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ แผนการ

ปรับเปลี่ยนการใช้งานเครือข่ายไร้สาย และ บทสรุปที่ได้จากการด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 

การเงินบัญชี และพัสดุ เวอร์ชัน ๒ (PABI2 Lessons Learned) 



 
 

๒๑๙ 

 

๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากเดิม สวทช. น าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ต่อที่ประชุมผู้บริหารของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล และที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
เพ่ือพิจารณาตามล าดับเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ตัวชี้วัด
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุให้รายงาน
ผลด าเนินการ ปัญหา/แนวทางแก้ไข ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หรือคณะอนุกรรมการ  
ด้านทรัพยากรบุคคล หรือผู้บริหารสูงสุดรับทราบ เพ่ือให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการรายงานผลดังกล่าว โดยเสนอรายงานฯ ต่อที่
ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ ที่มีผู้อ านวยการ สวทช. เป็นประธานที่ประชุมเป็นรายไตรมาส และเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล รอบรายงานผลไตรมาสที่ ๒ (กลางปี) และไตรมาสที่ ๔ (ปลายปี) เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการด าเนินการ ที่ประชุมผู้บริหารของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ท าหน้าที่ก ากับดูแล 
รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ สวทช.  
ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ สวทช. เป็นประจ าทุก ๓ เดือน 

ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้รายงานผลการการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อที่ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การด าเนินงานในภาพรวมมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕ ของ
แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ 
ในช่วงที่ผ่านมา ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไขโดย
การหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินงานต่อได้ในไตรมาสที่ ๔ ซึ่งที่ประชุม
ผู้บริหารเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเสนอแนะให้ใช้รูปแบบการสื่อสารหรือการประชุม
แบบ Virtual meeting ทดแทนวิธีการท างานในรูปแบบเดิมไปจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ 

  



 
 

๒๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ส่วนที่ ๒ 

รายงานทางการเงิน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

รายงานทางการเงิน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 

๒๒๑ 

 

 

รายการ หมายเหตุ 
  

 

มิ.ย. ๒๕๖๓  พ.ค. ๒๕๖๓ 

 สินทรัพย์   
 

     

สินทรัพย์หมุนเวียน  
  

     

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๑.๑ 
 

๒,๐๐๗.๗๒  ๒,๒๓๕.๑๔ 

 เงินลงทุนชั่วคราว  ๑.๒ 
 

๒๙๕.๐๗  ๒๙๕.๐๗ 
 ลูกหนี้การค้า  ๑.๓ 

 
๖๙.๓๓  ๗๗.๒๓ 

 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ  ๐.๐๐  ๐.๐๐ 

 เงินทดรองจ่าย  ๑.๔ 
 

๓.๙๓  ๒.๑๒ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ๑.๕ 
 

๑๖๐.๙๓  ๑๖๐.๕๐ 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  
 

๒,๕๓๖.๙๘  ๒,๗๗๐.๐๗ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
  

     

 เงินลงทุนระยะยาว  ๑.๖ 
 

๓๗๘.๓๑  ๒๘๒.๗๑ 

 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท       ๑.๗  ๒๒๐.๕๔  ๒๒๕.๗๘ 

 เงินมัดจ าและเงินค้ าประกัน ๑.๘ 
 

๔.๙๒  ๔.๓๙ 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน(สุทธิ) ๑.๙ 
 

๑,๖๖๔.๙๐  ๑,๖๗๖.๖๓ 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ) ๑.๑๐ 
 

๔,๗๖๐.๐๖  ๔,๗๑๖.๐๗ 

 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน(สุทธิ)  
 

๑๐๔.๙๕  ๑๐๘.๕๘ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)  
  

๑๘๐.๘๗  ๑๗๐.๔๘ 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
  

๒.๐๐  ๒.๐๖ 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

 
๗,๓๑๖.๕๕  ๗,๑๘๖.๗๐ 

รวมสินทรัพย์  
  

๙,๘๕๓.๕๓  ๙,๙๕๖.๗๖ 

รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



 
 

๒๒๒ 

 

 

 

 

 

 
รายการ 

หมายเหตุ 
  

 

มิ.ย. ๒๕๖๓  พ.ค. ๒๕๖๓ 

 สินทรัพย์   
 

     
หนี้สินหมุนเวียน  

  
     

 เจ้าหนี้การค้า  
  

๑๓๓.๐๘  ๑๒๕.๕๓ 
 เงินอุดหนุนกันไว้เบิก  

  
๐.๐๐  ๐.๐๐ 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๑.๑๑ 
 

๗๓.๙๑  ๖๘.๐๕ 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๑.๑๑ 

 
๑๘๔.๓๗  ๑๐๐.๐๑ 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  
  

๓๙๑.๓๖  ๒๙๓.๕๙ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  
  

     
 ผลประโยชน์พนักงาน  ๑.๑๒ 

 
๗๖๐.๘๙  ๗๖๑.๑๑ 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๑.๑๓ 
 

๑๐๖.๗๘  ๑๑๐.๔๖ 
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ๑.๑๓ 

 
๗๒.๘๒  ๗๖.๓๓ 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  
 

๙๔๐.๔๙  ๙๔๗.๙๐ 

รวมหนี้สิน  
  

๑,๓๓๑.๘๕  ๑,๒๔๑.๔๙ 

ส่วนของกองทุน  
  

     
 เงินกองทุน  

  
๘๙๖.๐๐  ๘๙๕.๑๗ 

 รายได้ สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด  ๖,๓๗๗.๖๔  ๖,๓๗๗.๖๔ 

 
บวก ปรับปรุงรายการรายได้ สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย
สะสมต้นงวด ๐.๐๐  ๐.๐๐ 

 บวก รายได้ สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้  ๑,๑๗๑.๕๔  ๑,๔๓๕.๖๖ 

 รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด  ๗,๕๔๙.๑๘  ๗,๘๑๓.๓๐ 

 บวก ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย ๗๖.๕๐  ๖.๘๐ 

รวมส่วนของกองทุน  
  

๘,๕๒๑.๖๘  ๘,๗๑๕.๒๗ 

รวมหนี้สินและกองทุน  
  

๙,๘๕๓.๕๓  ๙,๙๕๖.๗๖ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

ส าหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



 
 

๒๒๓ 

 

 

 

       

       

   
หมายเหตุ มิ.ย. ๒๕๖๓  พ.ค.  ๒๕๖๓ 

รายได้   
  

     

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
  

๔,๙๖๓.๙๕  ๔,๘๐๐.๕๕ 

เงินอุดหนุนอ่ืน  
  

๖๓๖.๙๗  ๕๙๒.๑๙ 

รายได้ค่าบริการและขายสินค้า  
  

๕๑๓.๙๔  ๔๖๐.๓๙ 

รายได้อ่ืนๆ   
  

(๓๖.๓๖)  (๔๑.๔๔) 

รวมรายได้  
  

๖,๐๗๘.๕๐  ๕,๘๑๑.๖๙ 

 
   

     

ค่าใช้จ่าย  
  

     

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
  

๑,๘๔๖.๙๑  ๑,๖๔๗.๓๑ 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
  

๒,๒๔๘.๕๑  ๒,๐๐๖.๐๓ 

ค่าเสื่อมราคา  
  

๘๑๑.๕๔  ๗๒๒.๖๙ 

รวมค่าใช้จ่าย  
  

๔,๙๐๖.๙๖  ๔,๓๗๖.๐๓ 

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ๑,๑๗๑.๕๔  ๑,๔๓๕.๖๖ 

      

สัดส่วนรายได้/ค่าใช้จ่าย   
 

๑.๒๔  ๑.๓๓ 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างกัน   
      

รายได้ระหว่างกัน  
  

๒๙๕.๐๐  ๒๖๔.๒๐ 

ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน  
  

(๒๙๕.๐๐)  (๒๖๔.๒๐) 

รวมรายได้ค่าใชจ่ายระหว่างกัน  
 

๐.๐๐  ๐.๐๐ 

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  
 

๑,๑๗๑.๕๔  ๑,๔๓๕.๖๖ 



 
 

๒๒๔ 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  
๑.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ านวน ๒,๐๐๗.๗๒ ล้านบาท 

เงินสด ๐.๐๑ 
เงินฝากออมทรัพย์ ๑,๕๐๗.๖๒ 
เงินฝากประจ า ๓ เดือน ๕๐๐.๐๙ 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๒,๐๐๗.๗๒ 

 
๑.๒ เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  จ านวน ๒๙๕.๐๗ ล้านบาท 

เงินฝากประจ า ๑๒ เดือน     อัตราดอกเบี้ย ๑.๕๐% ต่อปี ๒๙๕.๐๗ 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น  ๒๙๕.๐๗ 

เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากธนาคารเงินส ารองบ าเหน็จพนักงานจ านวน ๒๙๕.๐๗ ล้านบาท  
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๒๙๐.๔๔ ล้านบาท)  

 
๑.๓ ลูกหนี้การค้า  ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  จ านวน ๖๙.๓๓ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ลูกหนี้ค่าบริการ ๗๖.๒๑ 
ลูกหนี้ด าเนินคดี ๑๒.๗๖ 

รวม ๘๘.๙๗ 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ค่าบริการ (๖.๘๘) 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ด าเนินคดี (๑๒.๗๖) 

รวม ลูกหนี้การค้าสุทธิ ๖๙.๓๓ 

ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย ลูกหนี้ผู้เช่าพ้ืนที่ สวทช. และลูกหนี้ผู้ใช้บริการของ สวทช. เช่น จากการใช้บริการที่
ปรึกษางานวิจัยหรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น 

ลูกหนี้การค้า ได้รวมลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  จ านวน ๒๑.๖๒ ล้านบาท (ณ วันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จ านวน ๒๔.๕๙ ล้านบาท) 

 

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ไดร้ะบุไว้) 

 

 



 
 

๒๒๕ 

 

๑.๔ เงินยืมทดรองจ่าย  ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  จ านวน ๓.๙๓ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 

เงินยืมทดรองจ่าย(พนักงานปฏิบัติงาน)   

ยังไม่ครบก าหนดสะสาง ๓.๘๑ 

เกินก าหนดสะสาง   

 - เกินก าหนดสะสาง ๑ – ๑๕ วัน ๐.๑๒ 

 - เกินก าหนดสะสาง ๑๖ – ๓๐ วัน -  

 - เกินก าหนดสะสาง ๓๑ – ๖๐ วัน - 

รวมเงินยืมทดรองจ่าย ๓.๙๓ 

รวมเงินยืมทดรองจ่ายสุทธิ ๓.๙๓ 

 

๑.๕ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน ๑๖๐.๙๓ ล้านบาท มีรายละเอียด

ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 

๑. ลูกหนี้ผ่อนช าระ ๑.๒๘ 

๒. วัสดุคงเหลือ ๘.๙๘ 

  ๒.๑ วัสดุส านักงาน ๑.๔๘ 

  ๒.๒ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๐.๐๒ 

  ๒.๓ วัสดุงานบ้านและงานครัว ๐.๑๔ 

  ๒.๔ วัสดุหนังสือ วารสาร และ ต ารา ๖.๕๒ 

  ๒.๕ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๐.๕๔ 

  ๒.๖ วัสดุคอมพิวเตอร์ ๐.๑๐ 

  ๒.๗ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๐.๐๔ 

  ๒.๘ วัสดุงานวิจัยต้นแบบ ๐.๑๔ 

๓. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ๓๙.๖๘ 

  ๓.๑ ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ๐.๙๔ 

  ๓.๒ ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๒ 

  ๓.๓ ค่าสมาชิก หนังสือและวารสารจ่าย
ล่วงหน้า 

๐.๓๔ 



 
 

๒๒๖ 

 

รายการ จ านวนเงิน 

  ๓.๔ ค่าลิขสิทธ์จ่ายล่วงหน้า ๒๘.๘๖ 

  ๓.๕ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ ๐.๓๓ 

  ๓.๖ เงินจ่ายล่วงหน้าอื่น ๙.๑๙ 

๔. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘.๑๗ 

  ๔.๑ ภาษีมูลค่าเพ่ิม * ๖.๓๒ 

  ๔.๒ พักภาษีซื้อ ๑.๘๕ 

๕. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๑๐๒.๘๒ 

  ๕.๑ ลูกหนี้อื่นๆ ** ๑๐๒.๘๒ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๑๖๐.๙๓ 
หมายเหตุ  :  * ๔.๑ ภาษีมูลค่าเพ่ิมเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๖.๓๒ ล้านบาท น าส่งสรรพากร 

และรอรับคืนเงินจากกรมสรรพากรต่อไป  

** ๕.๑ ลูกหนี้อื่น จ านวน ๑๐๒.๘๒ ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืนเงินจากกรมสรรพากร 

 

๑.๖ เงินร่วมทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ เงินลงทุนในหุ้นบริษัทร่วมทุน หมายถึง  

เงินลงทุนของ สวทช. ในบริษัทร่วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน ๑๓๑.๘๑ 

ล้านบาท และเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน ๒๔๖.๕๐ ล้านบาท รวมเป็น 

๓๗๘.๓๑ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑.๖.๑ เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน 

ล าดับ ชื่อ 
ปีที่เร่ิม
ลงทุน 

ถือหุ้น ช าระค่าหุ้น 
เงินลงทุน 

หัก ค่า
เผ่ือด้อย

ค่า 

เงินลงทุน
สุทธ ิ

ร้อยละ ร้อยละ (ราคาทุน)  

๑ บริษัท เทรดสยาม จ ากดั  ๒๕๔๐ ๑๓ ๒๕ ๖.๕๐   ๖.๕๐ 

๒ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ ากัด ๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๖๑.๒๕ (๖๑.๒๕) ๐ 

๓ 

บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ 
จ ากัด (ช่ือเก่า) 

๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๔๙   ๔๙ 
บริษัท ไมโครอินโนเวต จ ากัด 
(ช่ือใหม่) 

๔ บริษัท เลิร์นเทค จ ากัด ๒๕๕๓ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๖๐   ๑.๖๐ 

๕ 
บริษัท หลักทรัพย์จดัการ
กองทุนรวม วรรณ จ ากดั 

๒๕๖๐ ๘.๘๑ ๘.๘๑ ๘.๘๑   ๘.๘๑ 



 
 

๒๒๗ 

 

ล าดับ ชื่อ 
ปีที่เร่ิม
ลงทุน 

ถือหุ้น ช าระค่าหุ้น 
เงินลงทุน 

หัก ค่า
เผ่ือด้อย

ค่า 

เงินลงทุน
สุทธ ิ

ร้อยละ ร้อยละ (ราคาทุน)  

๖ 
บริษัท สกุลฎซ์ี อินโนเวช่ัน 
จ ากัด 

๒๕๖๒ ๑๐ ๑๐๐ ๒๐   ๒๐ 

 
บริษัท สกุลฎซ์ี อินโนเวช่ัน 
จ ากัด 

๒๕๖๓ ๑๐ ๑๐๐ ๒๐   ๒๐ 

๗ 
บริษัท ฟิวเจอร์ ออร์โธปิดิกส์ 
จ ากัด 

๒๕๖๓ ๒๕.๙๐ ๔๑.๖๗ ๒๕.๙๐   ๒๕.๙๐ 

  รวม       ๑๙๓.๐๖ (๖๑.๒๕) ๑๓๑.๘๑ 

 

บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ ากัด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และมีมติอนุมัติให้เพ่ิมการลงทุนในบริษัทเป็น

จ านวน ๑๔.๗๐ ล้านบาท ท าให้ สวทช. มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียนรวม 

๓๐.๐๐ ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 

๔๐ บาท จ านวน ๑๔๗,๐๐๐ หุ้น เป็นเงิน ๕.๘๘ ล้านบาท ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 

๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีมติไม่รับข้อเสนอของผู้สนใจลงทุนซื้อหุ้น บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ ากัด ในส่วนที่ 

สวทช. ถือหุ้น และเห็นชอบให้เลิกบริษัทเพ่ือด าเนินการเข้าสู่กระบวนการช าระบัญชีและด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท สวทช. จึง

ได้บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนหมดทั้งจ านวน ๖๑.๒๕ ล้านบาท เมื่อผู้ช าระบัญชีได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า  

เงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นของบริษัทได้ใช้เสร็จหมดแล้ว สินทรัพย์ไม่พอกับหนี้สิน จึงได้ร้องขอให้ศาลมีค าสั่ง  

พิทักษ์ทรัพย์ และพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลาย โดยศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เมื่อวันที่  ๓๐ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ได้มีการประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยอยู่ระหว่างท าความเห็นค าขอรับช าระหนี้เสนอต่อ

ศาลเพ่ือพิจารณาการแบ่งช าระหนี้ต่อไป 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ ากัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อ

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให้ส านักงานสามารถลงทุนในกองทรัสต์ชื่อ “ทรัสต์เพ่ือกิจการ 

เงินร่วมลงทุนส าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑” ในจ านวน ๑๐๐ ล้านบาท จากวงเงินกองทรัสต์เพ่ือ

กิจการเงินร่วมลงทุนส าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑ ทั้งหมดจ านวน ๑,๑๓๕ ล้านบาท (ประกอบด้วย

ผู้ลงทุน ๓ ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ส านักงาน จ านวน ๑๐๐ ล้าน

บาท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน ๓๕ ล้านบาท) โดยทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 



 
 

๒๒๘ 

 

๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหนังสือที่ B&MDII ๐๑๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียกช าระ

เงินลงทุนเริ่มแรกของกองทรัสต์ฯ จ านวน ๒๐ ล้านบาท โดยเรียกช าระตามสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

แต่ละรายซึ่งส านักงานได้ช าระเงินแล้ว ๔ งวด จ านวน ๘.๘๑ ล้านบาท 

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้ส านักงานร่วมลงทุนในบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด จ านวน ๒๐  

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน เมื่อวันที่ 

๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ช าระค่าหุ้นทั้งจ านวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต่อมามติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบอนุมัติ

เพ่ิมทุนเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน ๒๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียน และได้

ช าระค่าหุ้นทั้งจ านวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมส านักงานร่วมลงทุนเป็น

จ านวน ๔๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของทุนจดทะเบียน 

บริษัท ฟิวเจอร์ ออร์โธปิดิกส์ จ ากัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้ส านักงานร่วมลงทุนในบริษัท ฟิวเจอร์ ออร์โธปิดิกส์ จ ากัด จ านวน ๖๒.๑๖

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๙๐ ของทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน เมื่อ

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และเรียกช าระตามสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายซึ่งส านักงานได้ช าระ

เงินแล้ว ๑ งวด จ านวน ๒๕.๙๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐.๘๐

ของทุนจดทะเบียน 

 

๑.๖.๒ เงินลงทุนเผื่อขาย : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง สวทช. ถือหุ้นจ านวน 

๘๕,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น 

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

บวก ก าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน ๗๖.๕๐ ๒๐๔.๐๐ 

บวก         มูลค่าราคายุติธรรมหุ้นละ ๓.๒๔ บาทหุ้นละ 3.24 
บาท 

  

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย  ๒๔๖.๕๐ 
   



 
 

๒๒๙ 

 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย พบว่าเงินลงทุนตราสารทุน มีมูลค่า

จ านวน ๒๔๖.๕๐ ล้านบาท ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ส าหรับปี  ๒๕๖๓ 

จ านวน ๗๖.๕๐ ล้านบาท  

๑.๗ ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒๓๙.๔๐  

ล้านบาท เป็นเงินที่ให้เอกชนกู้ยืมตามโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมตามความ  

ต้องการของบริษัท (COMPANY-DIRECTED RESEARCH DEVELOPMENT AND ENGINEERING PROJECT) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือลงทุน  

พัฒนาขีดความสามารถในการท าการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเอง และ/หรือ เพ่ือ

ใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้าวิจัย หรือความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิจัย พัฒนา และ

วิศวกรรม ซึ่งมีอยู่ในห้องทดลองของเอกชนหรือรัฐบาล ตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการท าโครงการ

เหล่านั้นเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมมากขึ้น โดยวงเงิน ให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท ต่อโครงการ

และไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของค่าลงทุนทั้งโครงการ ระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้น

ไม่เกิน ๒ ปี) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนแก่โครงการนั้นๆ  ทั้งนี้ สถาบัน

การเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้ ดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้  =   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ๑ ปี + ๒.๒๕ 
      ๒ 

แหล่งที่มาเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้ และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วม

โครงการ โดยเงินทุนจากแหล่งแรกจะจัดสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกู้ทั้งหมดต่อโครงการ ผลประโยชน์ใน

รูปดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการให้กู้เงินตามโครงการนี้จะตกเป็นของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ รัฐบาล หรือ 

สวทช. จะไม่ได้รับประโยชน์ในรูปดอกเบี้ยจากการนี้แต่อย่างใด และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการจะเป็น 

ผู้ค้ าประกันการจ่ายเงินต้นคืนแก่ สวทช. เงินต้นที่ สวทช. ได้รับคืนจะสามารถน าไปใช้ในการให้กู้เพ่ิมเติมภายใต้

โครงการนี้ได้   

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเพื่อการวิจัยพัฒนาฯ ภาคเอกชน 

ล าดับ ธนาคาร จ านวนเงิน 

๑ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ๖๘.๑๖ 

๒ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ๗.๕๐ 

๓ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ๑๗.๕๔ 

๔ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ๒๗.๙๒ 

๕ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ๒๙.๔๑ 

๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ๔๘.๙๐ 



 
 

๒๓๐ 

 

ล าดับ ธนาคาร จ านวนเงิน 

๗ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ๒๑.๑๑ 

  รวม ๒๒๐.๕๔ 

 

๑.๘ เงินมัดจ าและเงินค้ าประกัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ านวน ๔.๙๒ ล้านบาท 

มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 

๑. เงินประกันผลงาน ๔.๔๑ 

๒. เงินมัดจ าค่าเช่าอาคาร ๐.๓๐ 

๓. เงินมัดจ าอื่น ๆ ๐.๒๑ 

รวม ๔.๙๒ 

 

๑.๙ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ,๖๖๔.๙๐ ล้านบาท 

 มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธ ิ

๓๐-มิ.ย.-๖๓ ๓๐-มิ.ย.-๖๓ ๓๐-มิ.ย.-๖๓ 

อาคารเพื่อการลงทุน ๒,๙๗๔.๗๙ (๑,๓๖๓.๓๘) ๑,๖๑๑.๔๑ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร
เพื่อการลงทุน 

๑๖๓.๐๔ (๑๐๙.๕๕) ๕๓.๔๙ 

รวม ๓,๑๓๗.๘๓ (๑,๔๗๒.๙๓) ๑,๖๖๔.๙๐ 

 

๑.๑๐ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ ๓๐ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน ๔,๗๖๐.๐๖ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๓๐-มิ.ย.-๖๓ ๓๐-มิ.ย.-๖๓ ๓๐-มิ.ย.-๖๓ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ๑๔,๑๒๒.๐๘  (๙,๓๖๒.๐๒) ๔,๗๖๐.๐๖  

   ที่ดิน ๖.๔๐  ๐.๐๐  ๖.๔๐  

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๔,๖๔๐.๕๖  (๓,๓๐๓.๓๓) ๑,๓๓๗.๒๓  

   - อาคาร ๓,๓๔๗.๖๕  (๒,๔๑๔.๙๐) ๙๓๒.๗๕  

   - อาคารชั่วคราว  ๑๕.๕๙  (๖.๗๑) ๘.๘๘  



 
 

๒๓๑ 

 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๓๐-มิ.ย.-๖๓ ๓๐-มิ.ย.-๖๓ ๓๐-มิ.ย.-๖๓ 

   - สิ่งปลูกสร้าง  ๕๖๙.๓๑  (๓๑๓.๒๕) ๒๕๖.๐๖  

   - ส่วนปรับปรุงอาคาร ๗๐๘.๐๑  (๕๖๘.๔๗) ๑๓๙.๕๔  

   ครุภัณฑ์ ๘,๖๓๒.๖๘  (๕,๙๔๑.๗๐) ๒,๖๙๐.๙๘  

   - ครุภณัฑ์อุปกรณส์ านักงาน   ๓๐๒.๐๓  (๒๕๗.๑๙) ๔๔.๘๔  

   - ครุภณัฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์      ๕,๗๐๑.๒๓  (๓,๘๒๕.๑๕) ๑,๘๗๖.๐๘  

   - ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่       ๖๘.๙๕  (๕๒.๙๒) ๑๖.๐๓  

   - ครุภณัฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑,๗๓๘.๒๗  (๑,๑๕๔.๖๐) ๕๘๓.๖๗  

   - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ๖๑๗.๕๐  (๕๑๔.๑๘) ๑๐๓.๓๒  

   - ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ๑๓๙.๙๙  (๙๒.๓๒) ๔๗.๖๗  

   - ครุภณัฑ์อุปกรณ์การแพทย ์ ๖๓.๓๑  (๔๔.๕๘) ๑๘.๗๓  

   - ครุภณัฑ์อุปกรณ์การเกษตร ๐.๘๙  (๐.๒๙) ๐.๖๐  

   - ครุภณัฑ์อุปกรณ์กีฬา ๐.๔๑  (๐.๓๘) ๐.๐๓  

   - ครุภณัฑ์อุปกรณ์ก่อสร้าง ๐.๑๐  (๐.๐๙) ๐.๐๑  

   ยานพาหนะ ๑๒๓.๑๗  (๑๑๖.๙๙) ๖.๑๘  

   สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง 
๖๐๑.๐๑  ๐.๐๐  ๖๐๑.๐๑  

 

   สินทรัพย์ระหว่างทาง ๑๑๘.๒๖  ๐.๐๐  ๑๑๘.๒๖  

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ๒๐๑.๙๒  (๙๖.๙๗) ๑๐๔.๙๕  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๕๑๔.๕๐  (๓๓๓.๖๓) ๑๘๐.๘๗  

รวม ๑๔,๘๓๘.๕๐  (๙,๗๙๒.๖๒) ๕,๐๔๕.๘๘  

 

๑.๑๑ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ านวน ๒๕๘.๒๘ ล้านบาท  

มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ รวม 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๗๓.๙๑ 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ ๑๘๔.๓๗ 

๑. เจ้าหนี้อื่น ๑๑๒.๙๙ 

    ๑.๑  เจ้าหนี้อ่ืน ๓๒.๒๖ 

    ๑.๒  เงินรอรับรู ้ ๘๐.๗๓ 

๒. รายได้รับล่วงหน้า ๑๖.๓๘ 

๓. พักภาษีขาย ๔.๖๕ 



 
 

๒๓๒ 

 

รายการ รวม 

๔. หนี้สนิหมุนเวียนอืน่ ๕๐.๓๔ 

    ๔.๑  รายได้รอการรับรู้ * ๕๐.๓๔ 

     รวม ๒๕๘.๒๘ 

หมายเหตุ : * ๔.๑ รายได้รอการรับรู้ จ านวน ๔๙.๒๐ ล้านบาท จะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคครุภัณฑ์ตามสัดส่วน

ของค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 

 

๑.๑๒  หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน  ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ านวน ๗๖๐.๘๙ ล้ านบาท 

 มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 

๑. เงินค่าสมนาคุณ สวทช. รอจ่าย ๑๒.๓๐ 

๒. เงินส ารองบ าเหน็จพนักงาน ๗๔๘.๕๙ 

รวม ๗๖๐.๘๙ 

 

หมายเหตุ :  ๒. เงินส ารองบ าเหน็จพนักงาน  ค านวณโดย   

                        [                ]  

๑.๑๓ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ านวน 
๑๗๙.๖๐ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ รวม 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๑๐๖.๗๘ 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๗๒.๘๒ 

๑.  เงินมัดจ ารับ-ค่าเช่าส านักงาน ๑๙.๓๔ 

๒.  เงินมัดจ ารับ-ค่าบริการส่วนกลาง ๑๙.๓๘ 

๓.  เงินมัดจ ารับ-ค่าตกแต่งพ้ืนที่ ๐.๐๒ 

๔.  เงินมัดจ ารับ-ค่าเช่าป้าย ๐.๒๗ 

๕.  เงินค้ าประกันรับ-สัญญา ๒๙.๘๐ 

๖.  เงินค้ าประกันรับ-ผลงาน ๐.๒๐ 

๗.  เงินมัดจ ารับ-อ่ืน  ๑.๕๐ 

๘.  เงินค้ าประกันรับอ่ืน ๑.๕๙ 

  เงินเดือน X ระยะเวลาการท างานถึงวนัที่พนักงานเกษียณอายุ X 
จ านวนถัวเฉลี่ยพนักงานทีล่าออกระหว่างปี 

จ านวนคงเหลือพนักงานถัวเฉลี่ยระหว่างปี   



 
 

๒๓๓ 

 

รายการ รวม 

๙.  รายได้รอการรับรู้ - รอบังคับคดี ๐.๗๒ 

     รวม ๑๗๙.๖๐ 

 

๑.๑๔ ภาระผูกพัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส านักงานมีภาระผูกพันที่ไม่ได้รับรู้ในรายงานการเงิน จ านวน 

๙,๕๔๕.๐๗ ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี้ 

๑.๑๔.๑ ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ส านักงานมีค่าใช้จ่ายในอนาคตส าหรับการเบิกจ่าย งบด าเนินงาน ครุภัณฑ์ งบก่อสร้างและ

โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๘,๗๐๘.๔๙ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ไม่เกิน ๑ ปี  
เกิน ๑ ปี 

แต่ไม่เกิน ๕ ปี 

-   งบด าเนินงานหน่วยงาน ๑,๗๐๖.๘๑  ๖๙๕.๙๗ 

-   งบด าเนินงานโครงการ    

อุดหนุนรับ/รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๓๘๔.๔๐  ๗๑๔.๐๖ 

สนับสนุนหน่วยงานภายนอก ๑๙๔.๗๒  ๖.๘๖ 

ด าเนินการเอง ๗๗๒.๙๑  ๒๖๖.๘๓ 

-   งบก่อสร้าง ๑,๑๐๕.๑๙  ๒,๘๖๐.๗๔ 

รวม ๔,๑๖๔.๐๓  ๔,๕๔๔.๔๖ 

 

๑.๑๔.๒ ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา จ านวน ๘๓๖.๕๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  - ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

ส านักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ เช่ารถยนต์ เช่า

พ้ืนที่ส านักงาน และเช่าทรัพย์สินอื่น โดยมีจ านวนเงินขั้นต่ าตามสัญญาที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญา

เช่าด าเนินงาน ดังนี้ 

ไม่เกิน ๑ ปี  ๓๕.๒๕ 
เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๗๓.๗๑ 
เกิน ๕ ปี   ๖๑.๐๒ 

รวม  ๑๖๙.๙๘ 



 
 

๒๓๔ 

 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 

ส านักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคาร สัญญาจ้างรักษาความ

สะอาด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และสัญญาจ้างเหมาบริการ

อ่ืน ดังนี้ 

 

  ไม่เกิน ๑ ปี  ๑๒๐.๐๓ 
  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๖.๐๓ 

 รวม  ๑๒๖.๐๖ 

 
- ภาระผูกพันรายจ่ายลงทุน 

  สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้   
  งานก่อสร้างอาคาร  ๒๕๑.๕๖ 
  อุปกรณ์  ๕.๔๑ 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ๐.๖๖ 

  รวม   ๒๕๗.๖๓ 

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างและจัดหาสินทรัพย์  

 

 - ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ 

ส านักงานได้จัดท าสัญญาซื้อวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ และบริการอ่ืน ๆ 
จ าแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้ 

  ไม่เกิน ๑ ปี  ๑๔๙.๖๗ 
  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๑๓๓.๒๔ 

  รวม   ๒๘๒.๙๑ 

 

  



 
 

๒๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                     

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๑ 

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

 




