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ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส่วนที่ ๒ รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 
 หน้า 

ส่วนที่ ๑  ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

บทสรุปผู้บริหาร ๖ 

๑. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายการด าเนินงานของ สวทช. ๙ 

๒. กลยุทธ์ของ สวทช. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ๑๑ 

๓. ผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     
๑๗ 

    (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

๓.๑ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด OKRs (Objective and Key Results)  ๑๗ 

๓.๒ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ๒๑ 

๓.๓ ผลการด าเนินงานกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ๑๑๑ 

๓.๔ ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) ๑๔๓ 

๓.๕ ผลการด าเนินงานกลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๑๕๗ 

๓.๖ ผลการด าเนินงานกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ๑๘๓ 

๓.๗ ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม ๑๘๗ 

๓.๘ ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ๑๙๙ 

๓.๙ ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง ๒๐๓ 

๔. ผลการด าเนินงานด้านทรพัยากร ๒๐๕ 

๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๐๕ 

๔.๒ ผลการหารายได้จากการด าเนินงาน ๒๐๖ 

๔.๓ สถานภาพด้านบุคลากร ๒๐๗ 

ภาคผนวก ๒๑๐ 

ก. รายชื่อบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ๒๑๑ 

ข. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ ๒๔๔ 

ค. รายชื่อสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือสิทธิบัตรในและต่างประเทศ ๒๖๓ 

ง. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ ๒๗๑ 

จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ ๒๘๕ 

ฉ. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดความลับทางการค้าในและต่างประเทศ ๒๘๘ 
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สารบัญ 

 หน้า 

ช. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดคุ้มครองพันธุ์พืช ๒๘๙ 

ซ. รายชื่อรางวัลและเกียรติยศท่ีได้รับ ๒๘๙ 

ฌ. รายชื่อผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ที่มีการน าไปใช้ ๒๙๖ 

ญ. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่รายงานต่อหน่วยงานภายนอก ๓๒๐ 

ฎ. ผลการด าเนินงานตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ๓๒๔ 

ส่วนที่ ๒ รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) ๓๓๑ 

รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. ๓๓๒ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ๓๓๕ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

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

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

ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของ สวทช. ในสาขาที่ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ และรองรับแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา

และสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น ด้วยการปรับปรุงกลไกสนับสนุนการลงทุนในด้านนวัตกรรม สร้ างการเชื่อมโยงกับ

พันธมิตรภาคีสถาบันการศึกษา ในการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  ไปขยายผลในภูมิภาค 

โดยเฉพาะในพ้ืนที่ EECi ตลอดจนเพ่ิมสมรรถภาพในการปรับตัวขององค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  โดย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

สวทช. ก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มภายใต้ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด Objective and Key Results (OKRs) ดังนี้ 
(๑) บุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ Reskill เท่ากับ ๒๒๑ หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม ๑๓,๑๑๙ คน-วัน 
(๒) นักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก ที่ร่วมท างานวิจัยกับ สวทช. เท่ากับ ๒๒๒ คน  (๓) สัดส่วนทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย เท่ากับ ๓๔ ค าขอ/๑๐๐ คน (๔) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ ๖๕,๒๕๕ ล้านบาท (๕) มูลค่าการลงทุนด้าน วทน. 
ในภาคการผลิตและภาคบริการ เท่ากับ ๑๓,๗๙๖ ล้านบาท (๖) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอนาคต ๕ 
อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) เท่ากับ ๒๘๖ ราย (๗) การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล 
จ านวน ๓,๙๒๑ รายการ (๘) นวัตกรรมใหม่ที่ไปสู่เชิงพาณิชย์ มีจ านวน active license สะสม ๓๒๑ รายการ 
และ (๙) การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต จ านวน ๑๐๐ เรื่อง มีเกษตรกรที่น าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ จ านวน ๑๒,๙๒๐ คน  

มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามกลุ่มภารกิจต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  สวทช. ด าเนินงานพัฒนาขีดความสามารถด้าน วทน. โดยมีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ ๕๓๘ บทความ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๔๕๑ ค าขอ ได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ
๕๒ รางวัล มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTI) ๖ หน่วยงาน ให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานฯ ให้แก่ ๕๖ หน่วยงาน มีการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ (NQI) ของ ๕ 
ศูนย์บริการ โดยให้บริการวิเคราะห์และทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล จ านวน ๓,๙๒๑  
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 ๑๕ หน่วยงาน พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ

บริษัทขนาดใหญ่/บริษัทข้ามชาติ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๗ หน่วยงาน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ จ านวน ๑๙ รายการ เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากร จ านวน ๒๙ คน เกิดโครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ 

จ านวน ๑๗ รายการ และโปรแกรมร่วมวิจัย (Joint Funding Program) จ านวน ๑ รายการ 

กลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สวทช. มีกลไกสนับสนุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน

ลงทุนด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและบริการ ๓๐๖ รายการ 

ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ๓๖๓ หน่วยงาน ด าเนินการตรวจสอบรับรองผลงานวิจัยของผู้ประกอบการไทยเพ่ื อขึ้น

บัญชีนวัตกรรมไทย โดยส านักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้ว จ านวนทั้งสิ้น  ๔๓๙ ผลงาน 

ด าเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ๓๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ จ านวน ๔๔๓ โครงการ มูลค่า ๒,๔๑๔ ล้านบาท มีการสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (โครงการ ITAP) จ านวน ๑,๔๘๒ ราย นอกจากนี้ สวทช. ยังส่งเสริมกลไกการสร้างระบบนิเวศ

นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ อาทิ การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลงานของ สวทช. เกิดการผลักดันให้เกิดเป็น

บริษัทสตาร์ทอัพแล้ว ๔ บริษัท ประกอบด้วยบริษัทที่จัดตั้งแล้ว ๒ บริษัท คือ บริษัท เอไอไนน์ จ ากัด และ

บริษัทไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และอยู่ระหว่างจดทะเบียนจัดตั้ง ๒ บริษัท คือ บริษัท บิกโก้  

อนาไลติกส์ จ ากัด และ บริษัท เบรนนี่ฟิต จ ากัด มีการบ่มเพาะผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมการพัฒนาเครื่องมือ

ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนา Supply Chain ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน สวทช. มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้

ความสามารถ  ในการน า วทน. มายกระดับการท าการเกษตรของตัวเอง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สู่ชุมชน จ านวน ๖๓๒ ชุมชน ใน ๕๑ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี จ านวน ๑๒,๙๒๐ 

คน พัฒนาทักษะเกษตรกรแกนน า จ านวน ๑,๐๓๙ คน เพ่ือขยายผลเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 

สร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และได้ทดสอบเทคโนโลยี

เพ่ือใช้ถ่ายทอดสู่ชุมชน ๑๑ เทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาสถานีสาธิตทดสอบเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร (Training 

Hub & Learning Station) จ านวน ๕๓ แห่ง และยังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพ้ืนที่

พัฒนาพื้นที่น าร่อง Smart Tambon Model ๗ พ้ืนที่ใน ๕ จังหวัด 
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กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม  สวทช. ให้บริการพื้นที่ เช่าแก่บริษัทเอกชนที่สนใจ 
จะท างานวิจัย พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ประเทศไทย จ านวน ๑๕๓ ราย รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการพัฒนา 
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ออกไปสู่ เชิงพาณิชย์ โดยก่อสร้างอาคารกลุ่มอาคารเมืองนวัตกร รมภาคตะวันออก Phase 1A มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหลักและ
เตรียมความพร้อม BIOPOLIS และ ARIPOLIS ได้แก่ พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ผลักดันแพลตฟอร์ม 
IDA (Industrial IoT and Data Analytics Platform) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT โดยร่วมมือกับ ๑๒ หน่วยงาน/
โรงงาน น าร่องเข้าร่วมโครงการ เพ่ือยกระดับระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจักรสู่โรงงานอุตสาหกรรม
อัจฉริยะ เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC : 
Sustainable Manufacturing Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในอุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจ BCG  
(Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพ่ือ
ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ผ่าน ๙ แพลตฟอร์มบริการ เชื่อมโยงและอ านวยความสะดวก
ผู้ประกอบการในการท าธุรกิจนวัตกรรมอาหาร จ านวน ๑๒๘ ราย  

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย สวทช. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่อาชีพนักวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี-เอก) รวม จ านวน ๗๐๘ คน  และสนับสนุนนักศึกษาและ
บุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ จ านวน ๕๖๙ คน รวมทั้งสร้าง
แรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. และค่าย
วิทยาศาสตร์ จ านวน ๕๖ ครั้ง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๔,๙๗๑ คน  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๘,๔๑๘.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๑ ของแผนรายจ่าย 
๙,๕๗๗.๐๐ ล้านบาท และมีรายได้จากการด าเนินงาน ทั้งสิ้น ๑,๗๗๗.๐๖ ล้านบาท คิดเป็น ๐.๒๕ เท่าของ
รายจ่าย[CW1] โดยปัจจุบัน สวทช. มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น ๓,๐๙๖ คน เป็นบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ จ านวน 
๒,๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๕ ของบุคลากรทั้งหมด และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จ านวน ๙๒๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๕ ของบุคลากรทั้งหมด 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานของ สวทช. ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามเป้าหมายยกเว้น
เฉพาะมูลค่าการลงทุนด้าน วทน. ในภาคการผลิตและภาคบริการของเอกชน ที่ต่ ากว่าเป้าหมายอันเนื่องจาก
สาเหตุส าคัญคือสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ ที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศและท่ัวโลก  



 
 

๙ 

 

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 

มุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัว สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ก ากับ ดูแลทิศทางการด าเนินงาน และบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือ

สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาก าลังคน และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ 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 

 

ค่ า นิ ยมหลั กของ  สวทช .  “NSTDA”  ป ร ะกอบด้ วย  N : Nation First , S : Science and 

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

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

เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน กล่าวคือ สวทช. มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญและความสามารถ น าไปสู่  

การสร้างความเก่ง การสร้างความสามารถในการต่อยอดขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  

และสังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (excellence) การด าเนินงานของ สวทช. ดังกล่าวต้องเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ ผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสร้างคนไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ (relevance) 

ตลอดจนเกิดการรับรู้ในความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก (visibility) และ

เกิดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ( impact) 

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสวทช.  

เป้าหมายการด าเนินการของ สวทช.  เพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากวิทยาศาสตร์ 

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 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 

ของ สวทช. 

๒. เพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต 

ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๒ เท่าของการลงทุนใน ปี ๒๕๕๙ 

  



 
 

๑๑ 

 

 

สวทช. ผลักดันกลยุทธ์ ๔ เรื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖.๓  โดยภาพรวม
ผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้ 

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) โดยจะใช้
กลยุทธ์ ๖-๖-๑๐ เป็นกรอบการพัฒนาเพ่ือมุ่งสร้างความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ขั้นสูง  

ซ่ึง ๖ ตัวแรก หมายถึง หน่วยวิจัยใน ๕ Research pillars รวมกับหน่วยวิจัยตาม Agenda–based เน้น
สร้างความสามารถ (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 มอบหมายให้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดให้เกิดการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ 
BCG โดย สวทช. ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดท าข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ซึ่ง สวทช.ได้ด าเนินการจัดการ
ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนมากกว่า ๕๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่ม ประกอบด้วย (๑) กลุ่มเกษตร (๒) กลุ่ม
อาหาร (๓) กลุ่มยาและวัคซีน (๔) กลุ่มเครื่องมือแพทย์ (๕) กลุ่มพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพ (๖) กลุ่มท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (๗) กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน และ (๘) กลุ่มผู้บริหารบริษัทชั้นน า โดยมีการวิเคราะห์
ความท้าทายส าคัญที่ประเทศไทยก าลังเผชิญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติเศรษฐกิจ การเกิด 
โรคระบาดทั้งอุบัติซ้ าและอุบัติใหม่ ภัยจากการก่อการร้าย และปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้น  เพ่ือ
เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสโดยอาศัยความเข้มแข็งของประเทศ มีการน าเสนอโอกาสของประเทศไทยในเวที
โลกประกอบด้วย ๕ ด้านหลัก ดังนี้ (๑) Hygienic Kitchen of the World มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร โภชนาการระดับประเทศและโลกในทุกสถานการณ์ (๒) High Value-Added Products from 
Innovation and Creativity เน้นการสร้างความมั่งคั่งจากการเพ่ิมมูลค่าภาคการผลิตและบริการด้วยนวัตกรรม

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



 
 

๑๒ 

 

และความคิดสร้างสรรค์ (๓) Healthy People เน้นการสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพและ
การแพทย์ (๔) Happy Destination การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นความปลอดภัย ยั่งยืน และกระจายรายได้สู่
ชุมชน และ (๕) Harmonious and Sustainable Society การพัฒนาที่สมดุลและการประยุกต์ใช้หลักการของ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งแนวการด าเนินงานดังกล่าวได้มีการน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบโดยหลักการ และมีข้อสั่งการให้จัดท ารายละเอียดแผนงานเพ่ือด าเนินการ ซึ่งจาก
แนวทางดังกล่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ ส านักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สอวช.) จึงได้จัดประชุมสมัชชา BCG ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG โมเดล) สร้าง
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” มีหน่วยงานรัฐและเอกชน จ านวน ๑๘ หน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ BCG เพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ได้แก่ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทาง
สาธารณสุข ความม่ันคงทางพลังงาน หลักประกันการมีงานท า และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด ๑๙ สวทช. ได้ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ 
โรคโควิด ๑๙ โดยได้น าเอาความรู้ความเชี่ยวชาญจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์ส าหรับการป้องกัน ควบคุม และตรวจสอบโรคโควิด ๑๙ รวมถึงนวัตกรรมที่รองรับ
การด าเนินชีวิตตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือป้องกันโรคระบาดไม่ให้ลุกลาม 
ในวงกว้าง โดยสามารถแบ่งนวัตกรรมออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มนวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูล อาทิ 
DDC-Care Application, NIEMS-Care Application และ Traffy Fondue Application และ (๒) กลุ่มนวัตกรรม
จากเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ ชุดสกัด RNA เพ่ือการตรวจผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR 
ชุดตรวจโรคโควิด ๑๙  แบบ LAMP วิธีการคัดแยกผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ ด้วย Peptide Barcode วัคซีนโรค 
โควิด ๑๙ และชุดตรวจโรคโควิด ๑๙ แบบ LFA  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ สวทช. จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National 
Energy Technology Center : ENTEC) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการบูรณาการความ
ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศและนานาชาติ เชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานที่มุ่งเน้นการต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง และขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคส่วน 
ต่าง ๆ สามารถสร้างผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

สวทช. ได้พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีในสาขาที่ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ  เพ่ือน าไปสู่ 
การใช้ประโยชน์ อาทิ การเพ่ิมมูลค่ายางพารา และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผสม 
น้ ายางพาราข้นกับแอสฟัลต์ซีเมนต์สร้างถนนทั่วประเทศ ซึ่งด าเนินการแล้วกว่า ๒,๖๙๐ กิโลเมตร ในพ้ืนที่ ๗๓ 



 
 

๑๓ 

 

จังหวัด  การยกระดับสายพันธุ์ข้าวด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนา 
ข้าวเจ้า “พันธุ์หอมจินดา” โดยการปลูกคัดเลือกและทดสอบผลผลิตที่นอกสถานีร่วมกับมูลนิธิรวมใจพัฒนา จนได้
ข้าวเจ้าหอมนุ่ม เมล็ดมีกลิ่นหอม ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ล าต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ต้นสูงปานกลาง ให้ผลผลิต
สูงเฉลี่ย ๘๓๘ กิโลกรัมต่อไร่ การประยุกต์เทคโนโลยี Big data analytics กับ Artificial Intelligence (AI) เพ่ือ
วิเคราะห์ ประมวลผลสารอาหาร และพัฒนาเป็นระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ 
(Thai school lunch) แสดงผลเป็นเมนูมื้อกลางวันได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือส าหรับติดตามคุณภาพอาหารกลางวันของ
โรงเรียนทั่วประเทศได้ (ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโรงเรียนเข้าใช้ระบบทั้งหมด ๕๗,๘๑๒ โรงเรียน) นอกจากนี้ 
ในการพัฒนางานวิจัยกลุ่มแนวหน้า (Frontier research) สวทช. มีผลงานเด่นด้านการพัฒนางานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยได้พัฒนา Photoconductive antenna (PCA) 
ซึ่งใช้เป็นตัวสร้างสัญญาณ (Emitter) และตัวรับสัญญาณเทระเฮิรตซ์ (Detector) ที่มีประสิทธิภาพดี ราคาถูกกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่มีการจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ และได้รับความสนใจจากบริษัทผลิตเครื่องเทระเฮิรตซ์ในประเทศจีน และ
ปัจจุบันทีมวิจัยได้ผลิต PCA ต้นแบบส่งขายให้บริษัทจีนในราคาท่ีแข่งขันได้กับผลิตภัณฑ์ทางการค้า 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรม

เพิ่มข้ึน 
ผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นด้วยการ

พัฒนากลไกสนับสนุนด้านนวัตกรรม ได้แก่ (๑) กระตุ้นให้เกิดคลัสเตอร์นวัตกรรมในลักษณะ Consortium เพ่ือ
เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง  น าเสนอภาพเขตนวัตกรรมของประเทศไทยผ่าน International 
symposium/conference เพ่ือสร้างการรับรู้ และดึงดูดนักลงทุน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกลไกส่งเสริม
ความร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะ Technology localization โดยมีหน่วยงานต่างประเทศสนใจถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือร่วมลงทุนกับ สวทช. น ามาวิจัยต่อยอด พัฒนา และประยุกต์ให้เข้ากับโจทย์หรือความต้องการใช้
งานในอนาคต เพ่ือยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศ โดย  
มีการหารือกับหน่วยงานที่ซึ่งเป็นหน่วยงานต่างประเทศที่สนใจถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือร่วมลงทุนกับ สวทช.แล้ว 
๔ หน่วยงาน ในเรื่องการรักษาแบบ Gene therapy การพัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ และเทคโนโลยีการผลิต
รถไฟความเร็วสูง เป็นต้น และมีหน่วยงาน/บริษัทที่เข้าร่วม และพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้แล้ว  
๓ หน่วยงาน โดยจะด าเนินการรับถ่ายทอดฯ ด้วยกลไกรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การจัดตั้ง
คอนซอร์เทียม การร่วมวิจัย (๒) พัฒนากลไกนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (RDI for Government 
Demand) เพ่ือเชื่อมโยงโจทย์วิจัยจากหน่วยงานภาครัฐให้เกิดโครงการที่  สวทช.หรือสถาบันการศึกษาร่วม
ด าเนินการ โดยขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับท าโครงการ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย ยื่นขอขึ้น
ทะเบียนหน่วยงานรับท าโครงการและได้รับการประกาศแล้วจ านวน ๑๗๙ หน่วยงาน ซึ่งสวทช.มีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณาคัดเลือกโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ แนวทางการ



 
 

๑๔ 

 

ด าเนินการขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับท าโครงการ และทางการตั้งกรอบงบประมาณส าหรับสื่อสารกับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และพร้อมประกาศใช้ภายในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากการด าเนินงานในเรื่องนี้ตลอดปีที่ผ่านมา
ส่งผลให้เกิดโจทย์วิจัย จากหน่วยงานภาครัฐเพ่ือจัดท าโครงการภายใต้กลไก RDI for Government Demand 
 ๔ เรื่อง และเกิดโครงการที่ สวทช. รับด าเนินการ/มีส่วนร่วมในโครงการจ านวน ๒ โครงการ (๓) สร้าง และ
ส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมทั้งในด้านอุปสงค์ และอุปทาน เพ่ือผลักดันให้เกิ ดการลงทุนและการใช้ประโยชน์ 
วทน. โดยมีการสร้างกลไกลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี โดยเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ กวทช. มีมติอนุมัติจัดตั้ง
บริษัทนาสด้า โฮลดิ้ง จ ากัด และเห็นชอบร่างข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการก ากับดูแลบริษัทนาสด้าโฮลดิ้ง  จ ากัด 
โดยบริษัทฯมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่น าเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีกิจการเป้าหมาย (Targeted company) ของบริษัทฯ ใน ๓ ปีแรก ได้แก่ กิจการ 
Deep-tech ที่รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาจากทั้ง สวทช. และหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น Agro-industry, Biotechnology, Smart manufacturing, Health-medical และ Energy 
and materials ซึ่งเป็นกิจการที่เ พ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. (Deep-tech startups) 
โดยบุคลากร สวทช. ผ่านโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ  น างานวิจัยไปต่อยอด 
ในเชิงพาณิชย์ โดยมีการผลักดันให้เกิดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพแล้ว ๔ บริษัท ประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียน 
จัดตั้งแล้ว ๒ บริษัท และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้งอีก ๒ บริษัท (๕) พัฒนากลไกบัญชีนวัตกรรมไทยอย่าง
ต่อเนื่องร่วมกับส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ และยังส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพ่ิมขึ้น 
ในด้าน วทน. ผ่านกลไกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
หรือ BOI (Board of Investment) ในการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม
เพ่ือพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Skill, Technology & Innovation - STI) การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
เทคโนโลยี/ผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา การร่วมวิจัย การให้บริการด้านเทคนิควิชาการ การบริการพ้ืนที่เช่า
ในเขตนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการลงทุนด้าน วทน. และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ เชื่อมโยงกับพันธมิตรในภูมิภาค ภาคี สถาบันการศึกษา ในการน า วทน. ไปขยายผลใน

ภูมิภาค สร้าง showcase ของประเทศในพื้นที่ EECi, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้ 
สวทช.สร้างกลไกการท างานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคในการน าผลงานวิจัย เทคโนโลยี องค์ความรู้ 

ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไปขยายผลและถ่ายทอดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วยแนวทาง Inclusive 
Innovation ในรูปแบบการพัฒนา Farmer Corporation ผ่านกลไกโครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือชุมชน (CTAP) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต เชื่อมโยงตลาด สร้างรายได้ ส่งเสริม
ธุรกิจเกษตรและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ในกลุ่มพืชหลัก ๓ กลุ่ม อันได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง พืชผักและพืชหลังนา 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย วทน. แบบองค์รวม พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน โดย 



 
 

๑๕ 

 

ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ  นอกจากนี้ สวทช. ได้ร่วมกับบริษัท เบทาโกร จ ากัด 
(มหาชน) ในการน า วทน. เข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
และมีแนวคิดในการท างานกับชุมชนแบบเป็นองค์รวม คือ การพัฒนาในทุก  ๆ มิติ ทั้งด้านอาชีพ สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม การศึกษา และสังคม ภายใต้โครงการ Smart Tambon โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ อันได้แก่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi และโรงงานต้นแบบ 
Biorefinery รวมถึงเตรียมความพร้อม BIOPOLIS และ ARIPOLIS  บริหารจัดการและด าเนินการพัฒนานวัตกรรม
อุตสาหกรรมระดับประเทศ รวมถึง จัดท า Industrial Technology Roadmap จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิต
ยั่งยืน (SMC : Sustainable Manufacturing Center) ในเขต EECi  

กระตุ้นการลงทุนด้าน วทน. ในเขตนวัตกรรมที่ดูแล ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนมาลงทุนใน 
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น 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 

สวทช. ได้ด าเนินการปรับรูปแบบงานวิจัยของ สวทช. ให้สอดคล้องกับการจัดแบ่งประเภทหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม ตามที่นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย
สายงานพัฒนาก าลังคนด้าน วทน. ได้ริเริ่มผลักดันกลไกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบัณฑิตวิจัย
คุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศในการพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้วยโจทย์วิจัยร่วมกับแต่ละมหาวิทยาลัยเพ่ิม อีก 
๔ สถาบัน ได้แก่ VISTEC, มจพ., AIT และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง สวทช. ได้คัดเลือกนักวิจัย สวทช. ให้ไป
เป็นอาจารย์พิเศษ/อาจารย์สมทบ/adjunct professor ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สวทช. มีความร่วมมือในการผลิต
และพัฒนาบัณฑิต และสนับสนุนทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่จะด าเนินการพัฒนาร่วมกับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น ๓๕ ทุน นอกจากนี้ สวทช. ได้จัด Roadshow และสื่อสารแก่สถาบันการศึกษาต่างชาติที่
เป็นเป้าหมาย (เช่น มหาวิทยาลัยใน ASEAN)  และสนับสนุนทุนแก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทและเอก 
เข้าร่วมงานกับ สวทช. ผ่านทุน TGIST และ TAIST-Tokyo Tech เพ่ือเพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยต่างชาติที่เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่มาท างานใน สวทช. ซึ่งผลการด าเนินการพบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
มีนักศึกษาต่างชาติร่วมงานวิจัยกับนักวิจัย สวทช. ผ่านการสนับสนุนทุนระดับปริญญาโทและเอก รวม ๒๓ คน 
เพ่ิมข้ึนกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ถึงร้อยละ ๓๕ 



 
 

๑๖ 

 

ในด้านทรัพยากรบุคลากรซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน สวทช. ได้มีการ เตรียมบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งบริหารระดับกลาง ผ่านโปรแกรม Intensive Management Development Program (IMDP) ที่
พัฒนาร่วมกับศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในส่วนของ
บุคลากรด้านวิจัย สวทช. ก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบประเมินกลุ่มวิจัย RGs (Research Groups) โดยน า 
Artificial Intelligence (AI) มาใช้งาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ RGs และเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ใช้
ประกอบการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เพ่ิมสมรรถภาพขององค์กร โดยพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้น
ในขณะที่สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด ๑๙  ทั่วโลกยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สวทช.ยังคงรักษามาตรการใน
แนวการปฏิบัติงาน ใช้ระบบสารสนเทศ Webex/KhunSe Chatbot/myPage และให้พนักงานมีการประเมิน
ความเสี่ยงด้วยตนเอง (Self-declaration) อย่างต่อเนื่องทุกเดือน และด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ 
ภายในส านักงาน และสื่อสารแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สวทช. เพ่ือการสื่อสาร
ภายนอก เสริมภาพลักษณ์องค์กร ตอบโจทย์ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อกับ สวทช.ให้สามารถเข้าถึงงานวิจัยและบริการ
ของ สวทช.ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  



 
 

๑๗ 

 

 

 

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 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

OKR-1 จ านวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ ได้ รับการ 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 ๔ งบประมาณ ๒๕๖๓ สวทช. มีจ านวนหลักสูตรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การ Reskill รวมทั้งสิ้น ๒๒๑ หลักสูตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย และมีจ านวนบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ Reskill รวมทั้งสิ้น ๑๓,๑๑๙ คน-วัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 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 าลังคนวิจัยรุ่นใหม่ ให้กับประเทศ ทั้งนี้ 
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีนักศึกษาได้รับคัดเลือกรวมทั้งสิ้น ๒๒๒ คน ประกอบด้วย 
นักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาเอก จ านวน ๘๒ คน และนักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาโท จ านวน ๑๔๐ คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

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

สวทช. ให้ความส าคัญกับเรื่องการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าการคุ้มครองพันธุ์พืช 
และ ผังภูมิวงจร เพราะถือเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความส าคัญขององค์กรวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ 

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



 
 

๑๘ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น ๔๕๑ ค าขอ แบ่งเป็น สิทธิบัตร ๒๐๐  
ค าขอ อนุสิทธิบัตร ๒๓๓ ค าขอ ความลับทางการค้า ๑๕ ค าขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๓ ค าขอ เมื่อค านวณ
สัดส่วนเทียบกับจ านวนบุคลากรวิจัยของ สวทช. จ านวนทั้งสิ้น ๑,๓๔๕ คน คิดเป็นสัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา 
ต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน เท่ากับ ๓๔ ค าขอ หรือคิดเปน็ร้อยละ ๑๐๐ 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 ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สวทช. สร้าง
มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ ๖๕,๒๕๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย โดย
แบ่งเป็นมูลค่าผลกระทบที่เกิดกับภาคเศรษฐกิจเท่ากับ ๓๗,๙๐๕ ล้านบาท และมูลค่าผลกระทบที่เกิดกับ 
ภาคสังคม เช่น การยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การแพทย์ ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ จ านวน ๒๗,๓๕๐ ล้านบาท 

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

สวทช. น าผลงานไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม จนก่อให้เกิด 
ความเชื่อมั่น และตัดสินใจเพ่ิมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการ
ของตนเอง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช.  
มีจ านวนเงินลงทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ภายใต้ผลงานวิจัยของ 
สวทช. เท่ากับ ๑๓,๗๙๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔ ของเป้าหมาย 

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

สวทช. ให้ความส าคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยการกระตุ้นให้มีการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 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) อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ทั้งนี ้ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมอนาคตจ านวน ๒๘๖ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

 



 
 

๑๙ 

 

 

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

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศนับเป็นฐานส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ผลักดันให้เกิดใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนและสร้างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ดังนั้น สวทช. จึงได้พัฒนาการบริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองได้ตามมาตรฐานสากล และห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ือเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรอง
ผลิตภัณฑ์ และยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากลแล้วทั้งสิ้นจ านวน ๓,๙๒๑ รายการ หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

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

สวทช. ให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการน าทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า การคุ้มครองพันธุ์พืช และผังภูมิวงจร รวมทั้งเทคโนโลยี
และผลงานวิจัยของ สวทช. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคม
ชุมชน ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มี Active licenses สะสม จ านวน ๓๒๑ 
รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

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

ภาคเกษตรกรรมและสังคมเป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายส าคัญของ สวทช. ในการน าผลงานวิจัยและ 
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่า/รายได้ และน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
เกษตรกร ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีผลงานวิจัย และ 
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  ๑๐๐ เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของเป้าหมาย และมีเกษตรกรที่น าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ฯ จ านวน ๑๒,๙๒๐ คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

 

 

 



 
 

๒๐ 

 

 

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 

๒๒๑  หลักสูตร และ 
๑๓,๑๑๙  คน-วัน 

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

๒๒๐ คน ๒๒๒ คน 

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบ

โจทย์ท้าทาย 
ของสังคม 

OKR-3 สัดส่วน IP ต่อบุคลากรวิจยั 
๒๗  

ค าขอ/๑๐๐ คน/ป ี
๓๔ 

ค าขอ/๑๐๐ คน/ป ี

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถ 

การแข่งขัน 

OKR-4 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ๓๔,๘๐๐ ล้านบาท ๖๕,๒๕๕ ล้านบาท 

OKR-5 มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท   ๒๑,๕๐๐ ล้านบาท ๑๓,๗๙๖ ล้านบาท 

OKR-6 จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อนาคต 

๒๐๐ ราย ๒๘๖ ราย 

OKR-7 การให้บริการวเิคราะห์ทดสอบตาม
มาตรฐานสากล 

๓,๕๐๐ รายการ ๓,๙๒๑ รายการ 

OKR-8 นวัตกรรมใหม่ที่ไปสู่เชิงพาณิชย ์
๓๐๐  

Active Licenses 
๓๒๑ 

Active Licenses 

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
เชิงพ้ืนที่และลดความ

เหลื่อมล้ า 

OKR-9 การน าผลงานวิจัยและองค์ความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต   

๘๐ เรื่อง และ 
๘,๐๐๐ คน 

๑๐๐ เรื่อง และ 
๑๒,๙๒๐  คน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๑ 

 

 

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 านวนบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม ๘,๒๘๖ ฉบับ  

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
จ านวนทั้งสิ้น ๖๙๑ ฉบับ (ซึ่งประกอบด้วยบทความฯ ตามรายชื่อของ SCIE จ านวน ๖๘๑ บทความ และ Non 
SCIE Quartile 1 จ านวน ๑๐ บทความ) โดยในจ านวนดังกล่าวเป็นบทความที่บุคลากร สวทช. มีส่วนร่วม 
(Intramural) ทั้งหมด ๕๓๘ บทความ (หรือคิดเป็น ๔๐ ฉบับต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) รายชื่อบทความตีพิมพ์ฯ 
แสดงดังภาคผนวก ก 

 

 
รูปที่ ๑ จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช. 
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๗๐๐

๘๐๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทั้งหมด บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Intra)

จ านวนบทความ 

ปีงบประมาณ 



 
 

๒๒ 

 

๓.๒.๑.๒ ทรัพย์สินทางปัญญา 

สวทช. ให้ความส าคัญกับการปกป้องผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
โดยด าเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามล าดับ สวทช. 
มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรทั้งสิ้น ๒,๖๑๖ ค าขอ (เป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตรภายในประเทศ 
จ านวน ๒,๕๓๓ ค าขอ และยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ จ านวน ๘๓ ค าขอ) ได้รับคู่มือสิทธิบัตรแล้วจ านวน 
๕๐๕ ค าขอ (เป็นคู่มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จ านวน ๔๕๕ ค าขอ และต่างประเทศ จ านวน ๕๐ ค าขอ ซึ่ง
กระบวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรจนได้รับคู่มือสิทธิบัตรที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ ๔ ปี และมีผลงานวิจัย
และพัฒนาที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรจ านวน ๑,๔๑๙ ค าขอ ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตรแล้ว จ านวน ๘๐๕ ค าขอ 
นอกจากนี้ สวทช. ยังด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ได้แก่ ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้า และ
การคุ้มครองพันธุ์พืช โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มีทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
จ านวนทั้งสิ้น ๒๕, ๑๕๓ และ ๑๗๘ ค าขอ ตามล าดับ ทั้งนี ้ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. 
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น ๔๕๑ ค าขอ (หรือคิดเป็น ๓๔ ค าขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) ได้แก่ 
สิทธิบัตร ๒๐๐ ค าขอ อนุสิทธิบัตร ๒๓๓ ค าขอ ความลับทางการค้า ๑๕ ค าขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๓ ค าขอ 
รายชื่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดและได้รับคู่มือ แสดงดังภาคผนวก ข – ช 

 

 
รูปที่ ๒ จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.   
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ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด สิทธิบัตร

จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา 

ปีงบประมาณ 



 
 

๒๓ 

 

นอกจากบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นักวิจัย/ผลงานวิจัยของ สวทช. ยังได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 
๕๒ รางวัล แบ่งเป็น รางวัลระดับนานาชาติ ๑๖ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๓๖ รางวัล รายละเอียดแสดงดัง
ภาคผนวก ซ  

ตัวอย่างรางวัลและเกียรติยศที่น่าสนใจ 

 นักวิจัย BIOTEC สวทช.ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดี เด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อ านวยการ  BIOTEC สวทช.ได้รับรางวัล
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในงานแถลงข่าวเปิดตัว
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจ าปี ๒๕๖๓ จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ผู้สร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาอาหารหมักไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ทาง
อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมกับพันธมิตรสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในการผลิตและแปรรูป ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานสร้างอุตสาหกรรมอาหารใหม่มูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม” โดยตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี 
ที่ผ่านมา ดร.วรรณพ วิเศษสงวน และคณะ มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวน ๒๕๓ เรื่อง โดยผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงมากกว่า ๗,๙๖๓ ครั้ง มีค่า h-index เท่ากับ ๕๑ (อ้างอิงจากฐานข้อมูล ISI Web of 
Science ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๖๓) นอกจากนี้ ยังได้ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ (สิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร ความลับทางการค้า) จ านวน ๓๒ เรื่อง ซึ่งผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
บริษัทเอกชนใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้วจ านวน ๙ เรื่อง อาทิ การพัฒนากระบวนการเร่งหมักน ้าปลาโดยใช้
เอนไซม์ การพัฒนาต้นเชื้อจุลินทรีย์แลคติคเพ่ือใช้ในการหมักผักกาดดองเปรี้ยว กระบวนการผลิตเอนไซม์  
เพนโตซาเนสจากเชื้อราเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และการผลิตสารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาวเพ่ือ
การประยุกต์ใช้ในอาหารและอาหารสัตว์ เป็นต้น สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า 
๑,๘๐๐ ล้านบาท 

 นักวิจัย NECTEC สวทช. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น คุณปกาศิต 
สมศิริ และดร.ณัฐพล ชโยพิทักษ์ นักวิจัยทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผังพลังงาน (MAP) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๓ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ๑ อิมแพคเมืองทองธานี จากผลงานวิจัยเรื่อง “Dental 
Platform ต้นแบบเพ่ือให้บริการทางทันตกรรมคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอ้ีล้อเลื่อน” งานวิจัยนี้เป็นอุปกรณ์ 
ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งต้องใช้เก้าอ้ีล้อเลื่อนมีความสะดวกสบายขึ้น เมื่อจ าเป็นต้องได้รับ
บริการทันตกรรม ไม่ต้องถูกอุ้มเพ่ือเคลื่อนย้ายจากเก้าอ้ีล้อเลื่อนไปยังเตียงท าฟัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บจากการเคลื่อนย้าย โดยสามารถเข็นเก้าอ้ีล้อเลื่อนไปบน Dental Platform และเอียงเพ่ือให้ทันตแพทย์
สามารถท าฟันได้อย่างสะดวก พบว่าในต่างประเทศมีการพัฒนา Dental Platform แต่ราคาขายค่อนข้างสูงมาก 
เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ใช้เก้าอ้ีล้อเลื่อนได้รับบริการทางทันตกรรมได้อย่างทั่วถึงและเข้าถึงได้ ทีมวิจัยจึงคิดพัฒนาอุปกรณ์
ดังกล่าวเพ่ือใช้ภายในประเทศขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง NECTEC สวทช. และสถาบันทันตกรรม สถาบัน 
สิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 



 
 

๒๔ 

 

๓.๒.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

สวทช. ไม่เพียงแต่ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แต่มุ่งผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น โดยให้ความส าคัญตั้งแต่การรับโจทย์หรือความต้องการจาก
กลุ่มเป้าหมาย จนถึงกลไกการส่งมอบผลงาน เพ่ือให้ สวทช. สามารถสร้างผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
โดยด าเนินการหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการน าผลการวิจัยและพัฒนา 
สู่เชิงพาณิชย์ การรับจ้างวิจัย การให้บริการปรึกษาอุตสาหกรรม และเชิงสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการน าเทคโนโลยีไป
ปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดต้นทุน และเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๐๖ รายการ ให้แก่ ๓๖๓ หน่วยงาน แสดงดังรูปที่ ๓ โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาคผนวก ฌ  

 

 
รูปที่ ๓ จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ของ สวทช. 
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จ านวนโครงการ/หน่วยงาน 

 

 

ปีงบประมาณ 



 
 

๒๕ 

 

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 
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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  ซึ่งแหล่งผลิตพริกขี้หน ู
ผลใหญ่ที่ส าคัญของประเทศไทยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พันธุ์ที่ใช้มี
ทั้งพันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสม ซึ่งพริกพันธุ์ผสมเปิดจะมีลักษณะประจ า
พันธุ์ไม่สม่ าเสมอ ผลผลิตต่อไร่ต่ า  ส่วนในพริกพันธุ์ลูกผสมจะให้ผลผลิตที่มี
คุณภาพสม่ าเสมอกว่าพริกพันธุ์ผสมเปิดทั่วไป โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
พริกลูกผสม ในอดีตท าได้โดยเกษตรกรก าจัดเกสรตัวผู้ออก โดยวิธี 
hand – emasculation เพื่อให้เหลือแต่เกสรตัวเมียส าหรับผสมข้ามกับ 
พันธุ์พ่อท่ีต้องการ ปัจจุบันมีการน าลักษณะเกสรตัวผูเ้ป็นหมันในพริกมาใช้ใน
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   
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ธาตุอาหารจะสามารถสร้างสารเชิงซ้อนกับสารคีเลตเหล่านี้ จึงท าให้พืช
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 

บริษัทโอโว่ ฟู้ดเทค จ ากัด “ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง” จากการวิจัย
และพัฒนาวิธีการย่อยไลโซไซม์จากไข่ขาวของไก่ด้วยเอนไซม์ ท าให้ได้ 
เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบที่มีความส าคัญใน
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ รวมถึงแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการ
ตายด่วนในกุ้งได้ดีขึ้น จึงท าให้ผู้ประกอบการมีความสนใจที่จะน างานวิจัยมา
ต่อยอดและพัฒนากระบวนการดัดแปลงโมเลกุลของไลโซไซม์จากไข่ขาวของ
ไก่ให้มีความเหมาะสมกับการน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนา
สูตรผสมที่เสริมฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการควบคุมแบคทีเรียก่อโรคใน
กุ้ง และ การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้มีการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในการขยายขนาดการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ทดสอบตลาด เพื่อให้ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ และลดการสูญเสียมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งอันเกิดจากโรคกุ้งได้อีกด้วย  

บริษัทเจ้าคณุเกษตรพืชผล จ ากดั “กระบวนการลดไซยาไนด์ในชิ้นเนื้อมันส าปะหลังต้มที่ปลอดภัยต่อการ
บริโภค” โดยกระบวนการนี้เป็นกระบวนการลดไซยาไนด์ในช้ินเนื้อมัน
ส าปะหลังต้ม เพื่อให้ปลอดภัยต่อการน าไปใช้บริโภค จากมันส าปะหลังชนิด
ขม (มีปริมาณไซยาไนด์สูง และมีราคาถูก) ซึ่งปกติมันส าปะหลังชนิดขมไม่
สามารถน ามาบริโภคได้โดยตรงหากไม่ผ่านกระบวนการลดปริมาณไซยาไนด์
ให้อยู่ ในระดับที่ปลอดภัย จุดเด่นของกระบวนการผลิตนี้  คือ เป็น
กระบวนการใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยในการลดปริมาณไซยาไนด์ที่มีปริมาณ
มากในมันส าปะหลังชนิดขม เพื่อท าให้สามารถใช้มันส าปะหลังชนิดขมที่มี
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ปริมาณมากและมีราคาถูก มาใช้ส าหรับการบริโภคได้โดยตรงอย่างปลอดภัย 
โดยชิ้นมันส าปะหลังหลังผ่านกระบวนการลดไซยาไนด์จะท าการต้ม และเก็บ
รักษาในสภาพแช่แข็ง จึงเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน เป็นแนวทางหนึ่งในการ
ใช้ประโยชน์จากมันส าปะหลังชนิดขมให้มากยิ่งขึ้น 

บริษัทอัครพันธุ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั “ระบบบริหารจัดการอาหารกลางวันและวัตถุดิบส าหรับผู้จัดอาหาร
กลางวันโรงเรียน” จากผลส ารวจเด็กไทยทั่วประเทศ ๓,๑๑๙ คน อายุ
ระหว่าง ๐.๕ – ๑๒.๙ ปี ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ โดยสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า เด็กไทยก าลังประสบภาวะ 
ทุพโภชนาการ ซึ่งเป็นปัญหาที่จะท าให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างด้อยคุณภาพ 
รัฐบาลได้ตระหนักตลอดจนมุ่งที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว จึงให้ความส าคัญกับ
การพัฒนามาตรฐานอาหารโรงเรียนให้มีโภชนาการครบถ้วน จึงเป็นท่ีมาของ
ผลงานวิจัยระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ 
(Thai School Lunch) ซึ่ งได้พัฒนาจากความร่วมมือของ สวทช .และ 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับจัดส ารับและแนะน าการ
จัดการโภชนาการให้กับโรงเรียน ซึ่งความตระหนักนี้ ส่งผลต่อภาคธุรกิจการ
รับจัดอาหารโรงเรียนที่ต้องให้ความส าคัญกับมาตรฐานโภชนาการ ภายหลัง
เพื่อพัฒนาผลงานส าหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ จึงต่อยอดผลงานและได้มาซึ่ง
ระบบบริหารจัดการอาหารกลางวันและวัตถุดิบส าหรับผู้จัดอาหารกลางวัน
โรงเรียน โดยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยผู้ประกอบการใช้บริหารจัดการอาหาร
กลางวัน ให้มีมาตรฐานตามโภชนาการ และสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ 
บริษัทฯ รวมไปถึงช่วยบริหารจัดการวัตถุดิบและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ การใช้ระบบฯ ยังสามารถช่วยยกระดับมาตรฐานอาหารโรงเรียน
อีกด้วย 

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
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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
วัตถุประสงค์ 

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

บริษัท ฟูจิ เอนเนอร์จี อินโนเวช่ัน จ ากัด “ระบบแบตเตอร่ีกักเก็บพลังงานที่มีระบบควบคุมป้อนกลับส าหรับสถานี
ผลิตพลังงานไฟฟ้า” ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เช่น จาก
แสงแดด จากลม เป็นที่นิยมมากขึ้น แต่พลังงานทั้งสองแหล่งนี้มีความไม่
เสถียร จึงท าให้มีความจ าเป็นต้องผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนจ านวนที่หายไป 
จากแหล่งอื่นๆ ซึ่งการเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก โรงกังหันก๊าซ จากเขื่อน
ฯลฯ อาจจะไวไม่พอ จึงเป็นที่มาของโครงการ 20C Discharge C-Rate & 
Pole Solid State Battery ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ สวทช. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะที่เหมาะสมกับประเทศไทยในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว จนได้มาเป็นผลงานวิจัยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานท่ี
มีระบบควบคุมป้อนกลับส าหรับสถานีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมหรือ
เซลล์แสงอาทิตย์ ที่สามารถควบคุมป้อนกลับแยกอิสระจากระบบสกาดาของ
สถานีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้านี้เป็น
ระดับ Grid-scale ที่ ใ ช้ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ชนิด LFP (Lithium Iron 
Phosphate) ความจุ 1 MWh ที่มี high Discharge C-Rate ระหว่าง 5-20C 
ท าหน้าที่กักเก็บและปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับ Power conversion 
system (PCS) ขน า ด  5 0 0  kW จ า น วน  2  ชุ ด  แ ล ะ  EMS (Energy 
management system) โดยออกแบบให้มีลักษณะเป็นโมดูล พร้อมกับมี
อุปกรณ์เสริมและเครื่องมือวัด ได้แก่ Bi-directional Transformer 22 
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kV/315 V 1250kVA และ Watt Transducer เพื่อน าไปปรับคุณภาพของ
พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากกลุ่มของกังหันลม โดยมีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง 
สามารถปรับเพิ่มลดขนาดโมดูล และติดตั้งเพิ่มเติมเข้ากับสถานีผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าโดยไม่รบกวนระบบการควบคุมก ากับดูแลและเก็บข้อมูลของสถานผีลติ
พลังงานไฟฟ้าฯ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการได้ 

บริษัทซันเซ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด “อินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์หลายก าลังขับรุ่น 
"Dual-power"” ต้นแบบอินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
หลายก าลังขับ เทคโนโลยีที่เตรียมพร้อมส าหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
เนื่องด้วยประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพื่อการเกษตรเป็นจ านวนมาก  
หนึ่งในนั้นคือการใช้เพื่อสูบน้ าเข้าสู่พื้นที่เกษตร ซึ่งมีต้นทุนค่าพลังงาน 
(น้ ามัน/ไฟฟ้า) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกษตรกรต้องหาเทคนิคอื่น ๆ 
มาใช้ในการสูบน้ า เทคนิคหนึ่งที่ได้รับความนิยม ได้แก่การใช้ปั้มน้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นระบบที่น าเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลง
เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อน าไปใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ าทดแทนน้ ามัน
เช้ือเพลิงหรือไฟฟ้า ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจ านวนมาก และยังเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ปัจจุบันปั๊มน้ าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากแผง
โซล่าเซลล์ ต้องใช้ปั๊มน้ าแบบ DC (DC Pump) ซึ่งมีขนาดก าลังขับต่ า และ 
ไม่มีรูปแบบของปั๊มน้ าให้เลือกตามการใช้งานมากนัก การใช้ปั๊มน้ าแบบ AC 
(AC Pump) ซึ่งในท้องตลาดมีให้เลือกใช้ หลายรุ่นหลายแบบ หลายก าลังขับ 
จ าเป็นต้องใช้อินเวอเตอร์ในการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็น
กระแสสลับก่อน ซึ่งข้อจ ากัดของอินเวอเตอร์โดยทั่วไป คือ ไม่สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องรับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตามความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ไม่แน่นอน และบางครั้งจ าเป็นต้องใช้จ านวน
แผงโซล่ามากเกินความจ าเป็น และท าให้ต้นทุนสูงขึ้น   NECTEC สวทช. ได้
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสูบน้ าแบบประหยัด Solar Pump Inverter เป็น
อินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าที่ไม่ต้องใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ และสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเข้มแสงอาทิตย์ที่ไม่
แน่นอน ด้วยระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) มีขนาด
ก าลัง ๐.๕ – ๓ แรงม้า โดยใช้แผงโซล่าเซลลเ์ริ่มต้นเพียงจ านวน ๒ แผง และ
เพิ่มขึ้นไปจนถึง ๑๐ แผงตามก าลังขับ ช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการใช้
พลังงาน เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง พร้อมท้ังระบบป้องกันความเสียหาย
จากฟ้าผ่า การกันฝุ่ นกันน้ าตามมาตรฐาน IP55 (Ingress Protection 
Rating คือ มาตรฐานที่บอกถึงระดับการป้องฝุ่นและน้ าของเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว โดยต้นแบบเป็นที่รู้จักดีในช่ือ 
Sunflow) 
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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 

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 
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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 

บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จ ากัด “ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อพ้ืนรองเท้า”การแพร่ระบาดที่ไม่มีการป้องกันการ
กระจายของเช้ือไวรัสในขณะไอหรือจามจะส่งผลให้เช้ือไวรัสกระจายไปใน
อากาศและส่วนหนึ่งตกลงสู่พื้น และเช้ือที่ตกลงบนพื้นมีโอกาสปะปนไปกับ
พื้นรองเท้าในสถานที่ปิด หรือสถานที่ต้องมีนคนเข้าไปใช้งานเป็นเวลานาน 
เช่น ในส านักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงาน เป็นต้น ปัจจุบันการแก้ปัญหานี้ 
คือ ใช้รองเท้า ๒ คู่ คู่หนึ่งส าหรับใช้ภายนอกพื้นที่ปลอดเช้ือ และอีกคู่ใช้
ภายในพื้นที่ปลอดเช้ือ ท าให้ยังเกิดความไม่สะดวกต้องเปลี่ยนรองเท้าเวลา
เข้าออก อีกทั้ง มือต้องสัมผัสกับรองเท้าท าให้ต้องล้างฆ่าเช้ือท่ีมือด้วยทุกครั้ง  
สวทช. จึงได้ออกแบบชุดอุปกรณ์เพื่อฆ่าเช้ือพื้นรองเท้าขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็น
อ่างน้ ายาฆ่าเชื้อแบบพกพา สามารถน าพาไปได้โดยสะดวก ประกอบไปด้วย 
ถังบรรจุน้ ายาฆ่าเช้ือ วาล์วลูกลอย และวัสดุซับน้ ายาฆ่าเช้ือให้พื้นรองเท้าให้
แห้ง สามารถล้างพื้นรองเท้าได้ในขณะที่สวมใส่โดยไม่ต้องถอดรองเท้า โดย
เมื่อก้าวเท้าลงในอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อ มีเพียงส่วนของพื้นรองเท้าเท่านั้นที่สัมผัส
กับน้ ายาฆ่าเช้ือ ด้านล่างของอ่างส่วนที่อยู่ใต้พื้นรองเท้ามีตะแกรงท าหน้าที่
กรองฝุ่น ดิน และสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ออกจากพ้ืนรองเท้า ถังบรรจุน้ ายา
ฆ่าเช้ือมีระบบรักษาระดับความสูงของน้ ายาฆ่าเช้ือและเติมน้ ายาฆ่าเช้ือใน
อ่างเมื่อมีการใช้งาน เช่น วาล์วลูกลอย ส่วนถัดจากอ่างล้าง เมื่อก้าวเท้าขึ้น
จากอ่างเป็นวัสดุซับน้ ายาฆ่าเช้ือให้พื้นรองเท้าให้แห้ง รวมถึงท าหน้าที่ท า
ความสะอาดซับน้ ายาบนพื้น เพื่อรักษาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลื่น 

บริษัทเอเชีย สตาร์ เทรด จ ากัด “เ บ ต้ า ก ลู แ ค น โ พ ลี แ ซ ค ค า ไ ร ด์ จ า ก เ ชื้ อ ร า  Ophiocordyceps 
dipterigena BCC 2073” สวทช.ได้วิจัยและพัฒนาเบต้ากลูแคน จากเช้ือ
ร า  เ ช้ื อ ร า แ ม ล ง  Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073 โ ด ย ใ ช้
กระบวนการหมัก ท าให้ได้เบต้ากลูแคนชนิดกิ่งก้านยาว มีผลผลิตสูง และ
เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ไม่ซ้ าซ้อน ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ า และเมื่อ
ทดสอบความเป็นพิษระดับเซลล์และทดสอบพิษเฉียบพลันในหนูทดลอง 
พบว่าไม่มีความเป็นพิษด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าเบต้ากลูแคนที่ได้ จาก
กระบวนการผลิตนี้มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
พรีไบโอติกเสริมอาหารสัตว์ และเป็นอาหารเสริมส าหรับมนุษย์  จากผล
การศึกษาดังกล่าว บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จ ากัด ได้มีความสนใจรับ
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ถ่ายทอดผลงานนี้ แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดของการน าไปใช้เป็นอาหารเสริม
ส าหรับมนุษย์ จ าเป็นต้องมีการประเมินความปลอดภัยก่อนน าไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ คือ การทดสอบความเป็นพิษ subchronic toxicity test ทีมวิจัย 
สวทช. และบริษัทจึงได้เกิดความร่วมมือในการประเมินความปลอดภัย
ดังกล่าว รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตในระดับขยายขนาดเพื่อเป็น
ต้นแบบอุตสาหกรรม 

บริษัทเอเชีย สตาร์ เทรด จ ากัด “ยีสต์โพรไบโอติกส าหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารสัตว์” ปัจจุบันปัญหา
ส าคัญของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ คือ การปนเปื้อนและตกค้างของ 
ยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เนื่องจากมีการน ายาปฏิชีวนะมาใช้ใน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์ 
โพรไบโอติกเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะจึงได้รับความสนใจอย่างมาก แต่เนื่อง
ด้วยผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่จ าหน่ายในตลาดนั้น ส่วนใหญ่ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และมีราคาค่อนข้างสูง บริษัท เอเชีย สตาร์เทรด จ ากัด และทีม
วิจัย สวทช. จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาการผลิตยีสต์โพรไบโอติกส าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมสัตว์ ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ การทดสอบคุณสมบัติ 
และการพัฒนากระบวนการผลิตเซลล์ยีสต์ในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งพบว่า
เช้ือยีสต์ที่คัดเลือกมานั้น มีคุณสมบัติโพรไบโอติกที่ดีและมีข้อได้เปรียบเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่งที่มีจ าหน่ายในตลาด เช่น สามารถยับยั้งเชื้อ
ก่อโรค สามารถใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะได้ มีความทนสภาวะในระบบ 
ทางเดินอาหารสัตว์ได้ดี และส่งเสริมการเจริญของสัตว์ จากการวิจัยที่ผ่านมา 
บริษัทจึงเล็งเห็นการน าไปพัฒนาต่อยอดการขยายขนาดการผลิตในระดับ 
เชิงพาณิชย์ การท าแห้ง การท าสูตรผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบยีสต์โพรไบโอติกที่ได้ 

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 าหรับควบคุมไร้สาย ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ปุ่มกด 
แท่นรองปุ่ม เบาะวางตัก และหูหิ้ว โดยที่อุปกรณ์ได้รับการออกแบบให้
ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ง่าย จุดเด่นของเทคโนโลยี ได้แก่ ปุ่มมีขนาดใหญ่
จับถนัดมือและกดง่าย ตัวเบาะเว้ารับกับล าตัวผู้สูงอายุ ท าให้สามารถวาง
อุปกรณ์บนตักได้มั่นคงไม่ตอ้งถือ วางมือบนปุ่มได้ถนัด และลดโอกาสเกิดการ



 
 

๓๔ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

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 
(Telecommunication Relay Service)  Message (๓) บริการถ่ายทอด
การสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat  
(๔) บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านเว็บไซต์ (๕) บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์ (๖) บริการถ่ายทอดการ
สื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video (๗) บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
สาธารณะ (๘) บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดส าหรับ 
ผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่  และ (๙) บริการถ่ายทอดการ
สื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Captioned 
Phone ซึ่งใช้บริการผ่านโทรศัพท์ เว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชัน ตาม 
แต่ละประเภทของบริการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล “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 พร้อมทั้งเดาค าศัพท์  
ค าต่อไปโดยจะมีรายการค าศัพท์แสดง ผู้ใช้สามารถเลือกค าศัพท์จากการฟัง
เสียงอ่านได้ (๒) โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย (Thai Word Search) มีคุณสมบตัิ
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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 

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์
เฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 บริษัทพิกซาเมด จ ากัด 

“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
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
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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 
ข้อต่อขากรรไกร (Temporomandibular joint) (๔ ) ทันตกรรมจัดฟัน 
(Orthodontics) และ (๕) ตรวจดูความผิดปกติของไซนัส 

บริษัทเวลเกท เอ.ดี.เทค จ ากัด “เคร่ืองย้อมสีสไลด์” ในกระบวนการวิเคราะห์เนื้อเยื่อ การย้อมสีเป็น
กระบวนการที่ส าคัญเพื่อให้เห็นลักษณะของเนื้อเยื่อต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
เนื่องจากเซลล์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติการดูดซับสทีี่ต่างกัน การย้อมสีจะท าให้
เห็นข้อแตกต่างระหว่างเซลล์ได้อย่างชัดเจน ในการย้อมสีจะใช้เวลาประมาณ 
๑๐ นาที ซึ่งไม่สะดวกต่อผู้ใช้งานที่จะต้องรอตรวจจับเวลาในแต่ละขั้นตอน 
จึงเป็นที่มาของผลงานวิจัยเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลาใน
กระบวนการตรวจเลือดในโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ เพิ่มความสะดวก
ให้กับผู้ใช้งาน ในราคาที่เหมาะสมเข้าถึงได้ ผู้ประกอบการได้รับถ่ายทอด
ผลงานวิจัยเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ และร่วมกับคณะผู้วิจัย สวทช. พัฒนา
เครื่องย้อมสีสไลด์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้
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งานในสภาวะจริง รวมถึงท าการทดสอบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์จ านวน ๓ รุ่น ได้แก่ช่ือรุ่น WG-901, WG-902 และ 930 

องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย 

“ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย วาจา เวอร์ชัน ๘.๐ (Server 
Version)” การสื่อสารด้วยเสียงพูดเป็นรูปแบบการสื่อสารพื้นฐานท่ีส าคัญที่
ท าให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข่าวสารที่ต้องการสื่อได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 
โดยไม่ต้องพึ่งพาจอภาพ เทคโนโลยีสร้างเสียงพูดจากข้อความ (Text-to-
Speech synthesis: TTS) จึงเป็นเทคโนโลยีส าคัญที่จะเป็นเครื่องมือช่วย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ในทุกพื้นที่ โดยสามารถสื่อสารเข้าถึงได้ทั้งกรณี
เฉพาะบุคคลหรือการประกาศแบบวงกว้างในที่สาธารณะ โดยให้ระบบ
คอมพิวเตอร์สร้างเสียงค าพูดเพื่ออ่านข้อความตามที่ก าหนดแบบอัตโนมัติ
เพื่อตอบสนองผู้รับสารหรือลูกค้าแบบทันทีทันใด ปรับเปลี่ยนได้ทัน 
ต่อเหตุการณ์ และเหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ่งมีจุดเด่นที่เหนือกว่าการใช้
เสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้า ซอฟต์แวร์สร้างเสียงพูดแบบสองภาษา วาจา
เวอร์ชัน ๘.๐ เป็นโปรแกรมเครื่องมือเวอร์ชันใหม่ ที่ถูกวิจัย พัฒนา ปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างเสียงพูดที่ใช้งานอยู่ในเวอร์ชันเดิมให้
ท างานได้มีประสิทธิภาพและถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาแก้ไขและ
ปรับปรุงในทั้ง ๓ ส่วนส าคัญของกระบวนการสร้างเสียงพูดจากข้อความ
ภาษาไทยอันได้แก่ (๑) ส่วนประมวลผลข้อความ (๒) ส่วนแปลงข้อความ
เป็นสัญรูปหน่วยเสียง และ (๓) ส่วนสังเคราะห์เสียง ซึ่งในส่วนประมวลผล
ข้อความ วาจา ๘.๐ นี้ ได้เสนอการใช้งานหน่วยย่อยพื้นฐานของการอ่านมา
ช่วยในการตัดแบ่งเพื่อสร้างเสียงอ่านให้ถูกต้อง ท่ีเรียกว่า พยางค์เสมือน 
(pseudo syllable) ในส่วนของการแปลงข้อความเป็นสัญรูปหน่วยเสียง ได้
วิจัยและน าเสนอแนวทางใหม่โดยอาศัยเทคนิคการรู้จ าสายอักษรและ 
คาดเดาสายสัญรูปเสียง (sequence-to-sequence) ที่สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้คุณสมบัติทางภาษาศาสตร์ของแต่ละอักขระ
ที่ผสมอยู่ในค ามาร่วมที่ใช้ในการคาดเดาสัญรูปเสียงด้วย และในส่วนสุดท้าย 
ส่วนการสร้างเสียงพูด วาจา ๘.๐ ได้น าเอาเสียงจากฐานข้อมูลเสียง 
สองภาษามาใช้งานเพื่อให้ได้เสียงสังเคราะห์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ที่ให้เสียงได้ทั้งเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชาย โดยทั้งสามส่วนถูกประกบรวมกัน
เพื่อท างานได้อย่างถูกต้องทั้งบน Windows และ Linux 

บริษัทดิจิทัล ออร์โธปดิิกส์ โซลูชัน จ ากัด “ชุดแผ่นดามกระดูกต้นแขนส่วนต้นชนิดมีอุปกรณ์ยึดตรึง ผลงานวิจัย
แผ่นดามกระดูกต้นแขนส่วนต้น และผลงานวิจัยแผ่นดามกระดูก 
เรเดียสส่วนปลาย”เครื่องมือแพทย์ฝังในประเภทแผ่นโลหะดามกระดูกและ
สกรูยึดที่ใช้ในการรักษาทางกระดูกและข้อของประเทศไทยในปัจจุบันมี
มูลค่ากว่า ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วน
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ใหญ่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และถูกออกแบบโดย
อาศัยกายวิภาคของชาวตะวันตกเป็นหลัก ซึ่ งมักเกิดปัญหาในเชิง 
คลินิกและส่งผลถึงประสิทธิภาพในการรักษาในประเทศไทย สวทช.ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และบริษัทดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน จ ากัด จึงร่วมกันวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ออกแบบแผ่นโลหะดามกระดูกท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วยไทย ประกอบด้วย 
(๑) แผ่นดามกระดูกเรเดียสส่วนปลาย (๒) แผ่นดามกระดูกต้นแขนส่วนต้น 
(๓) แผ่นดามกระดูกต้นขาส่วนปลาย (๔) แผ่นดามกระดูกหน้าแข้งส่วนต้น 
และ (๕) แผ่นดามกระดูกหน้าแข้งส่วนปลาย ซึ่งรวมถึงแผ่นโลหะดามกระดูก
ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะบุคคล และน ามาบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
ท า ให้ เ กิ ด เป็นแพลตฟอร์มดิ จิ ทั ลทางกระดู กและข้อที่ พัฒนา เอง
ภายในประเทศ 

บริษัทอาฟเตอร์ แล็บ จ ากัด “ชุดสกัด RNA เพ่ือการตรวจวินิจฉัยไวรัสด้วยเทคนิค RT-PCR” ส าหรับ
การตรวจผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR เป็นการ
ตรวจมาตรฐานสูงสุด (Gold standard test) หรือการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์ที่ดีที่สุดภายใต้เง่ือนไขที่เหมาะสม แต่ในการสกัดสารพันธุกรรม 
หรื ออาร์ เ อ็น เอ  (Ribonucleic acid, RNA) ของไวรั ส  SARS-CoV-2 มี
ข้อจ ากัด คือ ต้องใช้เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ (Automated) และ
ใช้น้ ายาสกัดสารพันธุกรรมที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง  
สวทช. จึงได้พัฒนาชุดน้ ายาและกระบวนการสกัด RNA ขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่
ท าได้ง่าย และต้นทุนถูกกว่าการท าเข้าจากต่างประเทศ โดยชุดน้ ายาสกัด 
RNA ที่พัฒนาขึ้นได้มีการทดสอบในตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ติดเช้ือ 
SARS-CoV-2 โดยได้ทดสอบเปรียบเทียบกับชุดสกัดที่เป็น Commercial 
kits โดยน า RNA ที่สกัดได้ไปตรวจหาเช้ือ SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิค Real-
time RT-PCR พบว่าได้ผลดีและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับชุดน้ ายาสกัด RNA 
ที่เป็น Commercial kits จุดเด่นของเทคโนโลยี คือ ใช้งานง่าย โดยชุดสกัด 
RNA ใช้เทคนิคการแยก RNA ด้วย Magnetic bead ซึ่งชุดสกัดดังกล่าว
สามารถสกัด RNA จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยโดยตรง สามารถลดขั้นตอนการ
สกัด และลดเวลาในการสกัด RNA โดยใช้เวลาในการสกัดเพียง ๒๐ นาที 
ต้นทุนการผลิตต่ า มีคุณภาพเทียบเท่ากับชุดสกัดที่เป็น Commercial kits 

บริษัทออดิเมด จ ากดั “เคร่ืองช่วยฟัง แบบ Behind the ear (BTE)”ความพิการทางการได้ยิน
เป็นความพิการที่พบบ่อยและถูกละเลยได้ ง่าย จากข้อมูลสถิติการ 
จดทะเบียนผู้พิการของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
แห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถึงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ามีจ านวนผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
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ทั้งสิ้น ๑.๕๗ ล้านคน การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินได้ด้วยการใช้
อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังและการฝึกฟัง ซึ่งตัวเครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ขยาย
เสียงชนิดหนึ่งซึ่งท าหน้าที่รับเสียงโดยผ่านทางไมโครโฟนของเครื่องและ
เปลี่ยนสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าจากนั้นจะท าการขยายและ
ปรับแต่งสัญญาณให้เหมาะสมกับลักษณะการสูญเสียการได้ยินแล้วจึงแปลง
สัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงโดยใช้ล าโพงของเครื่อง เครื่องช่วยฟังมี
หลากหลายชนิดและมีความแตกต่างกันทั้งในด้านราคาและสมรรถภาพ 
เครื่องช่วยฟังที่ผลิตได้ในต่างประเทศมรีาคาแพงและไม่เหมาะสมกับประเทศ
ก าลังพัฒนา ส าหรับประเทศไทยแม้ว่าผู้พิการทางการได้ยินจะมีสิทธิ์ได้รับ
การรักษาพยาบาลและได้รับเครื่องช่วยฟังฟรีจากนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า แต่พบว่าผู้พิการทางการได้ยินกลุ่มใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึง
บริการตามสิทธิ์ได้ ประกอบกับการปรับ เมื่อประเมินและลองใส่เครื่องช่วย
ฟังส าหรับผู้ป่วยแต่ละรายใช้เวลานาน  ผู้ป่วยที่มีระดับการได้ยินเท่ากัน ก็มี
การตอบสนองต่อการฟังเสียงจากเครื่องช่วยฟังชนิดและรุ่นเดียวกันได้ไม่
เหมือนกัน ท าให้ระบบบริหารจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังค่อนข้าง
ยุ่งยาก จึงได้มีการพัฒนาเครื่องช่วยฟังที่ได้มาตรฐาน ราคาถูก สามารถผลิต
ขึ้นเองได้ภายในประเทศ และมีค่าบ ารุงรักษาต่ า เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่
สามารถช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและท าให้ผู้พิการมี
โอกาสเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น 

บริษัทนารา แฟคทอรี่ จ ากัด “กรรมวิธีการเตรียมและขึ้นรูปเข็มขนาดไมโครเมตร”เข็มขนาดไมโครเมตร
ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใช้เข็มธรรมดาทั่วไป เพื่อช่วยลดความ
เจ็บปวดจากการให้ยาทางกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือด โดยเข็มขนาดไมโครเมตร
นี้สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ เข็มตันและเข็มมีรู  ซึ่งเข็มมีรูนี้
สามารถล าเลียงยาผ่านรขูองเข็มเช่นเดียวกับเข็มฉีดยาธรรมดาทั่วไป  ในส่วน
เข็มตันก็สามารถล าเลียงยาเข้าสู่ช้ันผิวหนังได้โดยยาอาจถูกเคลือบไว้ท่ีพื้นผิว
ของเข็มตันหรือยาถูกห่อหุ้มในเข็มตัน เมื่อปักเข็มลงบนผิวหนัง ยาจะค่อย ๆ 
ถูกปลดปล่อยและละลายเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนั้นเข็มขนาดไมโครเมตร
แบบเข็มตันยังถูกใช้ในการฟื้นฟูสภาพผิว ลดรอยเหี่ยวย่น รอยแผลเป็น 
เนื่องจากผิวจะซ่อมแซมตัวเอง เมื่อถูกเข็มขนาดไมโครเมตรนี้ปักลงไปใน 
ผิวช้ันนอกที่ต้องการรักษา จากประโยชน์ดังกล่าว เข็มขนาดไมโครเมตร
สามารถน ามาใช้ส าหรับน าส่งยา วัคซีน สารส าคัญเพื่อความงาม หรือ
น ามาใช้ในการตรวจโรคได้ 

บริษัทพลอยชรัตน์ จ ากดั “โปรแกรมประเมินเสียงพูดภาษาไทย” ปัจจุบันมีผู้ที่บกพร่องมีปัญหาด้าน
การสื่อสารจ านวนมากที่สื่อสารออกมาไม่ได้ และจ านวนคนกลุ่มดังกล่าวมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผู้ที่มีความบกพร่องเหล่านี้มักมีปัญหาพฤติกรรม
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และอารมณ์ร่วมด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อการปรับตัวทางสังคมได้  เนคเทค 
สวทช. ได้จัดท าโปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย และร่วมกับสาขา
อรรถบ าบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการทดสอบและพัฒนาคู่มือ เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับ
ผู้ที่ท างานด้านการให้บริการประเมินเสียงพูดภาษาไทย เช่น คุณครู หรือ
ผู้ปกครองที่ต้องการประเมินเสียงพูดของลูก และฝึกการออกเสียงของลูก
เพิ่มเติม โดยตัวโปรแกรมประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ (๑) ส่วนมาตรฐาน 
และ (๒) ส่วนก าหนดเอง ในส่วนแบบทดสอบมาตรฐานจะมีการประเมินการ
ออกเสียงตามที่ก าหนดไว้ ๖๔ ค า ซึ่งครอบคลุมเสียงภาษาไทยทั้งหมด 
ส าหรับส่วนแบบทดสอบส่วนก าหนดเอง ผู้ใช้สามารถสร้างแบบทดสอบเอง
ได้ตามที่ต้องการ เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อย จะมีการรายงานผลว่าสามารถ
ออกเสียงได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 

บริษัทโอลิน ฮอลล์ เทคโนโลยี จ ากัด “เคร่ืองสร้างแรงดันลบ”จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ ที่มีการ
แพร่กระจายโรคผ่านการติดต่อทางระบบทางเดินหายใจโดยง่าย และ
อันตรายรุนแรงในผู้ติดเช้ือบางราย โดยในหลายกรณีเกิดการติดเช้ือจาก
ผู้ป่วยไปยังเจ้าหน้าท่ีแพทย์และพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระหว่างการ
ย้ายผู้ป่วย ระหว่างการรักษาและในระหว่างการตรวจเช้ือ ซึ่งที่กล่าวมานั้น
เป็นการลดความสามารถและประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลในองค์รวม
ดังนั้นการจัดให้มีอุปกรณ์ดูดอากาศในบริเวณที่ผู้ป่วยอยู่  มิให้ออกมาใน
ทิศทางที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่อยู่จะช่วยลดโอกาสในการติดเช้ือได้ ในการนี้ 
A-MED สวทช.จึงได้พัฒนาแคปซูลแรงดันอากาศลบส าหรับป้องการการแพร่
เช้ือโรคที่ติดต่อได้ทางระบบทางเดินหายใจขึ้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส าหรับดูด
อากาศที่อยู่ในบริเวณที่ผู้ป่วยหรือสงสัยว่าติดเช้ืออยู่ออกไปยังภายนอกโดย
ผ่านตัวกรองอากาศ และมีการฆ่าเช้ือโรคที่เกาะที่ตัวกรองอากาศด้วย 
แสงยูวีซี จึงท าให้มั่นใจว่าอากาศจะไม่ไหลจากผู้ป่วยหรือผู้สงสัยว่าติดเช้ือไป
ยังทิศทางที่แพทย์หรือผู้ที่ไม่มีเช้ืออยู่ ตัวแคปซูลพลาสติกมีความแข็งแรง 
มีการซีลอย่างแน่นหนา และมีช่องให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึง
ผู้ป่วยได้ผ่านถุงมือซิลิโคน โครงสร้างมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ าหนัก
ของแผ่นพลาสติกตัวแคปซูลได้อย่างดี 

บริษัทกรุงเทพ เมทัล แฟ็บบรคิเคช่ัน จ ากัด “ผลิตภัณฑ์ส าหรับก าจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวี ซี (GIRM 
ZABER)” จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ ส่งผลให้เกิดความตระหนัก 
และการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการท าความสะอาด และฆ่าเช้ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ โดย GIRM ZABER เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือ
ไวรัสโควิด ๑๙ ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่
ประมาณ ๒๕๐ นาโนเมตร ที่มีประสิทธิภาพสูงในการก าจัดและหยุดยั้งการ
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แพร่พันธุ์ของเช้ือรา แบคทีเรีย และเช้ือโรคต่าง ๆ บนพื้นผิวอุปกรณ์ 
เครื่องมือทางการเเพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเช้ือไวรัสที่อยู่ใน
ฝอยละอองที่ลอยในอากาศได้ สามารถใช้ส าหรับสถานพยาบาล ห้องประชุม 
ห้องท างาน ห้องพักภายในโรงแรม จึงเหมาะสมในการน ามาใช้ทดแทนหรือ
เสริมการฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชื้อโรคปกติได้เป็นอย่างดี ช่วยลดระยะเวลาการท า
ความสะอาด และลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้
มีการน าต้นแบบ GIRM ZABER ไปทดสอบใช้งานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โดยการเปิด GIRM ZABER ในลิฟต์เป็นเวลา ๑๕ นาที ผลปรากฏว่าเช้ือโรค
ที่พบบริเวณปุ่มกดลิฟต์ถูกก าจัดได้หมด 

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
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ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม การแพทย์ และสุขภาพ จึงได้วิจัยพัฒนาอิมัลเจลท่ีมี
อนุภาคนาโนกักเก็บน้ ามันหอมระเหยและสมุนไพร เพื่อช่วยบรรเทาอาการ
อักเสบและคัน โดยน าเอานวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต และใช้อนุภาคนาโนไขมันเป็นส่วนประกอบ ซึ่งไม่
ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ด้วยเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน 
สารส าคัญจากสมุนไพรที่ถูกกักเก็บไว้ จะค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกมา และ
ซึมซาบลงสู่ช้ันผิวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพัฒนามาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์
เจลทาผิวบรรเทาอาการคัน ที่มีองค์ประกอบของอนุภาคนาโนที่บรรจุด้วย
สารส าคัญทางเภสัชกรรม ส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย 
โดยมีเมนทอลเป็นสารออกฤทธิ์หลัก อนุภาคนาโนดังกล่าวสามารถกักเก็บ
อนุภาคเมนทอล เพื่อให้มีประสิทธิภาพของความเย็นได้ยาวนานขึ้น และมี
ความสามารถในการซึมผ่านเข้าสู่ ช้ันผิวหนังที่ดี ช่วยเสริมฤทธิ์และเสริม
คุณสมบัติของสารส าคัญที่กักเก็บ และมีความคงตัวที่ดี เหมาะส าหรับน าไป
เตรียมเป็นสูตรต ารับเภสัชภัณฑ์โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง 

บริษัทบ้านไม้หอมฮโินกิ ไชยปราการ จ ากัด “สูตรน้ ายาเคลือบเส้นใยด้วยแคปซูลกลิ่นหอม”การตกแต่งเพื่อให้มีกลิ่น
หอม สามารถน าไปประยุกต์ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดย สวทช.ได้วิจัย
พัฒนาการกั ก เ ก็ บกลิ่ นหอม เหล่ านั้ นด้ วย เทคนิ ค ไม โครแคปซู ล 
เอนแคปซูเลช่ัน (Microencapsulation) ซึ่งเป็นกระบวนการห่อหุ้มหรือ 
กักเก็บสารออกฤทธิ์ เพื่อช่วยให้สารออกฤทธิ์นั้น ๆ มีความเสถียร คงทน  
อยู่ได้นาน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ โดยสามารถ
ปลดปล่อยได้ในบริเวณและระยะเวลาที่ต้องการ โดยการตกแต่งกลิ่นผ้าด้วย
แคปซูลกลิ่นหอมนั้นจะช่วยเพิ่มสัมผัสพิเศษให้กับผ้า เนื่องจากแคปซูลที่
บรรจุกลิ่นจะแตกออกเมื่อได้รับแสง หรือการสัมผัส ท าให้เทคโนโลยีการ
ตกแต่งกลิ่นหอมลงบนผ้าได้รับความนิยมที่แพร่หลายอย่างมาก เนื่องจากเรา
สามารถบรรจุกลิ่นท่ีต้องการลงไปภายในแคปซูลตามที่ต้องการได้ เช่น กลิ่น
ตะไคร้ไล่ยุงกลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นมะลิ และกลิ่นกุหลาบ เป็นต้น ซึ่งแต่ละ
กลิ่นสามารถน าไปใช้ในการประยุกต์ท าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น ท าชุด
นักเรียนกันยุงกลิ่นตะไคร้ เสื้อท่ีมีกลิ่นกุหลาบในวันวาเลนไทน์ เสื้อหม้อฮ่อม
กลิ่นมะลิในวันสงกรานต์ หรือพรมเช็ดเท้ากลิ่นต่าง ๆ รวมถึงเคลือบในเส้นใย
ที่ใช้ยัดในหมอน เพื่อให้หมอนมีกลิ่นหอมยาวนาน ช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความ
ผ่อนคลาย เป็นต้น 

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรงงาน
เภสัชกรรมทหาร 

“ครีมบรรเทาอาการปวดจากสารสกัดไพล” กระแสนิยมของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมี หันมาให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ผู้ประกอบการภาคการผลิตส่วน
ใหญ่มุ่งเป้าในการน าสารสกัดจากธรรมชาติมาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ 
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เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านความงาม การแพทย์ 
และสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์จากน้ ามันหอมระเหย เพื่อช่วยในด้านการผ่อน
คลายความตึงเครียด และผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดจากสมุนไพร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมุนไพรจากไพลและขมิ้นชันที่มีฤทธิ์ความสามารถใน
การบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
สวทช. ได้วิจัยและพัฒนาอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บน้ ามันหอมระเหย
และสมุนไพรจากไพลและขมิ้นชันที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการ
เมื่อยล้าและบรรเทาอาการอักเสบ เพื่อประโยชน์ในการบรรเทาอาการปวด
เมื่อยของกล้ามเนื้อ และอาการเคล็ดขัดยอกต่างๆ โดยน าเอานวัตกรรมด้าน
นาโนเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในกระบวนการพัฒนาการผลิตเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยอนุภาคนาโนไขมันใช้ส่วนประกอบไม่
ก่อให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนัง และซึมซาบลงสู่ช้ันผิวได้ดี แก้จุดด้อย
ในเรื่องของสีจากท้ังไพลและขมิ้นชันท่ีมักติดผิว ติดเสื้อผ้า จุดเด่นเทคโนโลยี 
ได้แก่ (๑) ใช้เทคนิคนาโนเอนแคปซูเลช่ัน ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการซึมซาบ
เข้าสู่ช้ันผิว และเพิ่มประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารส าคัญจากสมุนไพร 
เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีขึ้น (๒) ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็น
โลช่ันเนื้อสีขาว ไม่มีสีจากไพลและขมิ้นชันติดผิวและเสื้อผ้า (๓) เป็นสารสกัด
จากธรรมชาติ ท าให้ไม่เกิดการระคายเคือง และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้   
และ (๔) มีวิธีการเตรียมที่ท าได้ง่าย และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ระดับ
อุตสาหกรรมได้ทันที   

บริษัทสมาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั “องค์ประกอบอนุภาคนาโน-ลิโปดอล์ แคริเออร์ และกรรมวิธีการเตรียม
อนุภาคดังกล่าว” แนวโน้มการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรในปัจจุบันน้ัน
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยพบว่าสารสมุนไพรทั้งในรูปของ 
สารออกฤทธ์ิที่เป็นสารสกัดหยาบ ผงแห้ง และน้ ามันหอมระเหยเข้มข้นมีการ
น ามาใช้เป็นยา อาหารเสริม หรือส่วนผสมในอาหารเพื่อจุดประสงค์ในการ
บ าบัดและรักษาโรคต่าง ๆ อย่างไรก็ดี สารสกัดจากสมุนไพรมีข้อจ ากัดทั้ง
ด้านกายภาพและทางเคมีที่อาจส่งผลต่อการน ามาใช้ในการพัฒนาเป็นสูตร
ต ารับยา รวมถึงการน ามาใช้ในการบ าบัดรักษาด้วย ดังนั้นการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของสมุนไพรที่ใช้ภายนอกร่างกายจึงจ าเป็นต้อง
มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ ซึ่งสารสกัดบัวบก สาร
สกัดเปลือกมังคุด และน้ ามันกานพลู เป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติที่มี
คุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งทางชีวภาพและทางเภสัชศาสตร์ โดยคุณสมบัติ
ดังกล่าว คือ การลดรอยด า ฤทธิ์ต้านการอักเสบ รวมถึงความสามารถในการ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียที่ผิวหนัง ในกลุ่มของ Staphylococcus aureus และ 
Propionibacterium acnes ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดสิว ดังนั้นการน า
สรรพคุณของสารออกฤทธิ์ทั้ง ๓ ชนิดมารวมกันจะท าให้เป็นการเพิ่ม



 
 

๔๔ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

ศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้ สรุปจุดเด่นเทคโนโลยี คือ (๑) อนุภาค
นาโนเพื่อการน าส่งบัวบก มังคุด กานพลู เป็นอนุภาคนาโนท่ีพัฒนาเพื่อให้ได้
อนุภาคที่สามารถกักเก็บสารส าคัญได้หลากหลายรูปแบบ และมีความคงตัว
ของอนุภาคที่ดี (๒) มีคุณสมบัติเด่นในด้านการลดการเกิดสิว ฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียก่อโรคที่ผิวหนัง ช่วยลดโอกาสการเกิดรอยด า และการ
อักเสบที่เกิดขึ้นจากสิวอักเสบ และ (๓) อนุภาคนาโนบัวบก มังคุด และ
กานพลู นี้สามารถน าไปขึ้นรูปเป็นสูตรต ารับผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ 
เหมาะส าหรับการประยุกต์ใช้ในการเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอก
ร่างกาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านช้ันผิวหนังของอนุภาคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บริษัทไฮบาลานซ์ จ ากัด “องค์ประกอบและกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนชนิดบิโลนิโอโซม 
(BiloNiosome) ส าหรับการน าส่งสารสกัดถั่งเช่าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหาร” เป็นที่ทราบกันดีว่า ถั่งเช่ามีคุณสมบตัิ
ที่ช่วยส่งเสริมการท างานของหัวใจ อีกทั้งยังช่วย เสริมสร้างการท างานของ
ระบบภูมิคุ้มกัน ถั่งเช่ามีสรรพคุณช่วยปรับปรุงการท างานของระบบ
ภูมิคุ้มกันให้เป็นปกติ ทั้งนี้ สารคอร์ไดเซปิน (Codycepin) ที่อยู่ในถั่งเช่าถือ
เป็นสารที่มีความส าคัญในการต่อต้านการเกิดมะเร็ง ป้องกันการเกิดและการ
แพร่กระจายของเนื้อร้าย และลดไขมันในเลือด อย่างไรก็ตามการ
รับประทานถั่งเช่าโดยการกินนั้น จะมีอัตราการดูดซึมของสารคอร์ไดเซปินที่
ต่ ามากเนื่องจากถูกท าลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร จึงได้มีการวิจัยและ
พัฒนาตัวน าส่งสารคอร์ไดซิปิน โดยสังเคราะห์เป็นไมโครเอนแคปซูเลชันท่ีมี
ประสิทธิภาพในการเก็กกักสารคอร์ไดซิปิน และมีความคงทนเมื่ออยู่ใน
สภาวะกรด หรือมีสภาวะเสมือนในกระเพาะอาหาร และสามารถ
ปลดปล่อยไลโปโซมที่เก็บกักสารคอร์ไดซิปินเมื่ อค่าพีเอชเพิ่มขึ้นหรือ 
มีสภาวะเสมือนในล าไส้เล็ก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจากน าส่งสารออกฤทธิ์
ไปยังเป้าหมาย โดยไมโครเอนแคปซูเลชันของไลโปโซมที่ เก็บกักสาร 
คอร์ไดซิปินจะมีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์และการรักษามะเร็งที่ดีกว่า เมื่อ
เทียบกับการใช้เฉพาะสารคอร์ไดซิปินอิสระ ไลโปโซมอิสระ และไลโปโซมที่
เก็บกักสารคอร์ไดซิปินอิสระ จุดเด่นของเทคโนโลยี คือ ใช้เทคนิคกักเก็บสาร
ระดับนาโนและไมโคร ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการซึมสาระส าคัญในล าไส้
และกระเพาะอาหาร และมีการปลดปล่อยสาระส าคัญเฉพาะที่ โดยมีวิธีการ
เตรียมที่ท าได้ง่าย และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปสู่
ระดับอุตสาหกรรม 

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต  
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

บริษัทไดร์ฟ แพสชั่น จ ากัด “แม่แบบร่างส าหรับผลิตไส้แบบและโฟมโลหะ , อุปกรณ์ผลิตวัสดุจาก
แม่แบบร่างที่มีโครงสร้างพรุนด้วยความดันสุญญากาศที่มีอัตราการผลิต
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 ความรู้สึกในแง่บวกไปจนถึงควฯษธฑามรู้สึกในแง่ลบ เนื่องจากข้อความ
ส่วนใหญ่ในโลกไซเบอร์ นิยมใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ หรือภาษาพูด รวมทั้ง
มีโครงสร้างประโยคที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย 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
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ระบบเฝ้าระวัง ระบบอ่านค่าข้อมูลเพื่อควบคุม
การ เปิด-ปิด อุปกรณ์ในโรงงาน และระบบอ่านค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อส่ง
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 



 
 

๔๗ 
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เช่น JSON (JavaScript Object Notation ฟอร์แมตส าหรับแลกเปลี่ยน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในรูปข้อความธรรมดาที่ทั้งมนุษย์และโปรแกรม
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 

องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย 

“ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย วาจา เวอร์ชัน ๘.๐ (Server 
Version)” การสื่อสารด้วยเสียงพูดเป็นรูปแบบการสื่อสารพื้นฐานท่ีส าคัญที่
ท าให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข่าวสารที่ต้องการสื่อได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 
โดยไม่ต้องพึ่งพาจอภาพ เทคโนโลยีสร้างเสียงพูดจากข้อความ (Text-to-
Speech synthesis: TTS) จึงเป็นเทคโนโลยีส าคัญที่จะเป็นเครื่องมือช่วย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ในทุกพื้นที่ โดยสามารถสื่อสารเข้าถึงได้ทั้งกรณี
เฉพาะบุคคลหรือการประกาศแบบวงกว้างในที่สาธารณะ โดยให้ระบบ
คอมพิวเตอร์สร้างเสียงค าพูดเพื่ออ่านข้อความตามที่ก าหนดแบบอัตโนมัติ
เพื่อตอบสนองผู้รับสารหรือลูกค้าแบบทันทีทันใด ปรับเปลี่ยนได้ทันต่อแหตุ
การณ์ และเหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ่งมีจุดเด่นที่เหนือกว่าการใช้เสียงที่
บันทึกไว้ล่วงหน้า ซอฟต์แวร์สร้างเสียงพูดแบบสองภาษา วาจาเวอร์ชัน ๘.๐
เป็นโปรแกรมเครื่องมือเวอร์ ชันใหม่ ที่ถูกวิจัย พัฒนา ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างเสียงพูดที่ใช้งานอยู่ในเวอร์ชันเดิมให้ท างาน
ได้มีประสิทธิภาพและถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาแก้ไขและปรับปรุงใน
ทั้ง ๓ ส่วนส าคัญของกระบวนการสร้างเสียงพูดจากข้อความภาษาไทย  
อันได้แก่ ส่วนประมวลผลข้อความ ส่วนแปลงข้อความเป็นสัญรูปหน่วยเสียง 
และส่วนสังเคราะห์เสียง ซึ่งในส่วนประมวลผลข้อความ วาจา ๘.๐ นี้ ได้
เสนอการใช้งานหน่วยย่อยพื้นฐานของการอ่าน มาช่วยในการตัดแบ่งเพื่อ
สร้างเสียงอ่านให้ถูกต้อง ที่เรียกว่า พยางค์เสมือน (pseudo syllable) ใน
ส่วนของการแปลงข้อความเป็นสัญรูปหน่วยเสียง ได้วิจัยและน าเสนอ
แนวทางใหม่โดยอาศัยเทคนิคการรู้จ าสายอักษรและคาดเดาสายสัญรูปเสียง 
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(sequence-to-sequence) ที่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การใช้คุณสมบัติทางภาษาศาสตร์ของแต่ละอักขระที่ผสมอยู่ในค ามาร่วมที่ใช้
ในการคาดเดาสัญรูปเสียงด้วย และในส่วนสุดท้าย ส่วนการสร้างเสียงพูด 
วาจา ๘.๐ ได้น าเอาเสียงจากฐานข้อมูลเสียงสองภาษามาใช้งานเพื่อให้ได้
เสียงสังเคราะห์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ให้เสียงได้ทั้งเสียงผู้หญิง
และเสียงผู้ชาย โดยทั้งสามส่วนถูกประกบรวมกันเพื่อท างานได้อย่างถูกต้อง
ทั้งบน Windows และ Linux 

องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย 

“ระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย พาที (Partii)”เทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป็น
ข้อความ หรือรู้จ าเสียงพูด เป็นนวัตกรรมที่เป็นที่สนใจ เริ่มน ามาใช้งานใน
การติดต่อสื่อสารกับสมาร์ตโฟน รวมถึงการถอดความเสียงพูดในโปรแกรม
ประยุกต์อื่นๆ ได้อย่างจริงจังมากขึ้นในปัจจุบัน เช่ือว่าในอีกไม่เกิน ๕ ปี จะ
กลายมาเป็นวิธีหลักในการสื่อสารกับสมาร์ตโฟน อุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น 
สมาร์ตวอช ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน แม้ในประเทศไทยจะมี
งานวิจัยด้านนี้ตั้งแต่ ๒๐ ปีที่แล้ว งานวิจัยยังสามารถน ามาต่อยอดเชิงธุรกิจ
ได้อย่างจ ากัด เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ต้องลงทุนสูงเพื่อสร้างคลังข้อมูลที่
ครอบคลุมการใช้งาน แต่ประสิทธิภาพและความถูกต้องของการรู้จ าที่ได้ยัง
ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยข้อจ ากัดดังกล่าว การพัฒนาเทคโนโลยีให้
ตอบสนองความต้องการในวงกว้างจึงเกิดขึ้นโดยบริษัทวิจัยข้ามชาติ อย่าง 
Nuance Communication หรือ Google Inc. เป็นต้น แม้เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศจะให้ผลค่อนข้างดีแต่การประยุกต์ใช้งานก็ยังมีข้อจ ากัดมาก 
อาทิ การปรับระบบให้รองรับสภาพแวดล้อมหรือผู้พูดเฉพาะ หรือการติดตั้ง
ระบบให้ใช้งานแบบออฟไลน์ในหน่วยงาน อาจต้องจ้างพัฒนาในสนนราคาที่
สูงมากจนไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เป็นต้น สวทช. ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นใน
การวิจัยให้เท่าทันเทคโนโลยีจากต่างชาติ โดยเฉพาะกับเทคโนโลยีที่ผลิต
ส าหรับภาษาไทย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้าเทคโนโลยีราคาสูง  
เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถต่อยอดนวัตกรรมได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพา
ต่างชาติ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อ
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  

บริษัท คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติ้ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

“สูตรผสมเม็ดพลาสติกและกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกผสมหรือเม็ด
พ ล า ส ติ ก เ ข้ ม ข้ น ที่ มี ส มบั ติ ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด ฝ้ า  ( Anti-fogging 
Masterbatch)” สูตรผสมและกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกเข้มข้นที่มี
สมบัติป้องกันการเกิดฝ้า (Anti-fogging Masterbatch) ได้ถูกคิดค้นขึ้น
เพื่อให้เป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตฟิล์มพลาสติกบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงที่
สามารถยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของผลิตผลสด ActivePAK 
หรือถุงหายใจได้ โดยฟิล์มนี้ใช้หลักการสร้างสภาพบรรยากาศภายในถุงให้มี
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ความสมดุล ควบคุมก๊าซออกซิเจน (O2) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ให้ไหลผ่านเข้าออกถุงได้ในระดับที่พอเหมาะ ช่วยให้ผลิตผลสดที่อยู่ในถุงมี
อัตราการหายใจลดต่ าลง สามารถยืดอายุความสดได้นานขึ้น สรุปจุดเด่น
เทคโนโลยี ได้แก่ (๑) เมื่อใช้เม็ดพลาสติกเข้มข้นนี้ตามสูตรผสมจะได้ฟิล์มใส 
ไม่เกิดฝ้า ฟิล์มคงรูป รูปลักษณ์สวยงาม ความสดของผักผลไม้และการที่ฟิล์ม
ใสท าให้ดึงดูดลูกค้า (๒) ลดอัตราผักผลไม้เน่าเสียผลผลิตทางการเกษตรเกิด
ความคุ้มค่า (๓) ใช้ฟิล์มใสกับผลิตผลสดทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด 
และ (๔) มีประสิทธิภาพสูง แข่งขันในตลาดได้ 

 บริษัท ฮิวจ์เนส จ ากัด 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพัทธรตัน์ วิศวกรรม 

“โรงเรือนอัจฉริยะชนิดโรงเรือนหลังคาสองชั้นแบบ Knockdown” ใน
ปัจจุบัน การสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการเกษตร เป็นสิ่งที่มนุษย์จะ
ปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และหันมาใส่ใจการผลติอาหารมาก
ขึ้น AGRITEC สวทช. ได้พัฒนา 'โรงเรือนอัจฉริยะ ' นวัตกรรมโรงเรือน 
ปลูกพืชที่สามารถควบคุมระบบการปลูกพืชผ่านสมาร์ตโฟน ช่วยให้ผลผลิต 
มีคุณภาพ และเกษตรกรท างานได้สะดวกมากขึ้น ที่ผ่านมาได้ร่วมกับ
ภาคเอกชน เพื่อทดสอบการปลูกพืชในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ โดยมี
เป้าหมายทดสอบการปลูกเมลอนให้มีขนาดผลและความหวานได้คุณภาพ
และตรงตามมาตรฐานของท้องตลาด เพื่อน าไปสู่การขยายผลความรู้แบบ
ครบวงจรให้แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ โรงเรือนอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้น
เป็นโรงเรือนแบบน็อกดาวน์โครงสร้าง SMART Greenhouse Knockdown 
สามารถติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ มีขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร 
สูง ๕.๖ เมตร ออกแบบหลังคา ๒ ช้ันพร้อมพัดลมระบายอากาศ และประตู
กันแมลง ๒ ช้ัน ช่วยลดปัญหาแมลงเล็ดลอดเข้าไปในแปลงปลูก การท างาน
ของโรงเรือนอัจฉริยะได้น าระบบเทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) ที่มี
เซนเซอร์ต่าง ๆ มาช่วยควบคุมสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
เพาะปลูก ได้แก่ เซนเซอร์วัดความเข้มแสง ควบคุมการท างานของม่านพราง
แสง เซนเซอร์วัดความชื้นดิน ควบคุมการท างานของระบบน้ าหยด เซนเซอร์
วัดความช้ืนอากาศ ควบคุมการท างานของระบบพ่นหมอก และเซนเซอร์วัด
อุณหภูมิ ควบคุม การท างานของพัดลมใต้หลังคา โดยเซนเซอร์ทั้งหมด
สามารถแสดงผล แจ้งเตือน และควบคุมการท างานผ่านสมารต์ โฟน และ 
Web base ด้วยเทคโนโลยีเพื่อทดสอบและพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมใน
การเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นีโอน็อก “รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก” รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกเป็นรถเข็นที่ประกอบ
ไปด้วยชุดอุปกรณ์ทั้งสิ้น ๙ ระบบ ได้แก่ (๑) ชุดโครงสร้างหลัก (๒) ชุดระบบ
ดูดควัน (๓) ชุดระบบบ าบัดควันและกลิ่น (๔) ชุดระบบส ารองน้ าดี (๕) ชุด
ระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง (๖) ชุดเตาแก๊ส (๗) ชุดซิงค์ล้างจาน (๘) ชุด
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ระบบไฟส่องสว่ าง  และ (๙ ) ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดน้ าที่ 
ก็อกน้ า โดยที่ทั้ง ๙ ระบบเป็นระบบการใช้งานที่สมบูรณ์ส าหรับรถเข็นขาย
อาหารรวมไปถึงความสะดวก ความครบครันในการใช้งานประกอบธุรกิจที่ใช้
ขายอาหาร โดยรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกเป็นรถเข็นส าหรับขายประกอบ
อาหารตามสั่งที่ใช้เตาแก๊สและมีชุดระบบดูดควันท าหน้าที่ดูดควันและกรอง
ดักไขมันเบื้องต้น โดยในระหว่างการประกอบอาหารบนเตาแก๊สชุดระบบ
บ าบัดควันและกลิ่นจะท าหน้าที่ควบคู่กับชุดระบบดูดควันในการบ าบัดและ
ลดควันดักกลิ่นก่อนที่จะปล่อยควันสู่ภายนอก นอกจากน้ียังมีชุดระบบบ าบัด
น้ าเสียก่อนปล่อยทิ้งซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของตัวรถเข็นนวัตกรรมรักษ์
โลกท าหน้าท่ีรองรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างภาชนะและการประกอบอาหาร
จากชุดก็อกน้ าของเตาแก๊สและชุดก็อกน้ าของซิงค์ล้านจานเพื่อดักกรองเศษ
อาหารและไขมันก่อนน้ าเสียปล่อยท้ิงสู่ภายนอก 

บริษัทไอบิทซ์ จ ากัด “แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว”
ในยุคปัจจุบันโลกและธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจ านวนมหาศาล (Big 
Data) ซึ่งมีลักษณะคือ มีปริมาณมาก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มี
แหล่งที่มาหลากหลาย และยังไม่ผ่านการสกัดให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อ
หน่วยงานหรือองค์กร ข้อมูลเหล่านี้จึงได้รับความสนใจที่จะน ามาจัดการและ
ประมวลผล และน าข้อมูลเชิงลึกท่ีมีประโยชน์ท่ีได้รับมานั้นมาพัฒนาต่อยอด
สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของหน่วยงาน/องค์กร  สวทช.จึงได้พัฒนา
แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว เพื่อใช้
ในการรวบรวม ประมวลผล และจัดการข้อมูลประเภทดังกล่าวแบบเรยีลไทม์ 
โดยท างานบนอุปกรณ์สมองกลฝังที่มีหน่วยประมวลผลกลาง และมี
สถาปัตยกรรมแบบ ARM (Advanced RISC Machine; ค าว่า RISC ย่อมา
จ า ก  Reduced Instruction Set Computing) ห รื อ  x86 ( อิ น เ ท ล 
ไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล ๘๐๘๖ ถึง ๘๐๔๘๖) โดยรองรับข้อมูลได้หลาย
รูปแบบ จากอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลผ่านทางระบบ IoT มีการเขียนข้อมูล
แบบต่อเนื่อง และอ่านข้อมูลแบบสุ่ม บนแหล่งจัดเก็บข้อมูลเฉพาะ โดย
สามารถท างานได้ทั้งแบบ Standalone และท างานร่วมกับ Cloud Service 
อีกทั้งยังรองรับส่วนต่อขยายเพื่อเพิ่มความสามารถในการท างานร่วมกับ
อุปกรณ์มาตรฐานต่าง ๆ 

ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
บริษัทเอเทค ฟิลเตรชั่น จ ากัด “สูตรสารเคลือบที่ประกอบด้วยอนุภาคซิงค์ออกไซด์ระดับนาโนเมตร

ร่วมกับสารประกอบของซิงค์ไพริไทออนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ส าหรับ
วัสดุสิ่งทอ”แผ่นกรองอากาศในรถยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมในประเทศที่
สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในแง่มุมต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แผ่นกรองอากาศในรถยนต์
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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 
(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 
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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 
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



 
 

๕๓ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

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 ไร่เพือ่นคณุ 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 
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.เชียงใหม่  พร้อมทั้งให้



 
 

๕๔ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

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  

• บริษัทละอองทองเฮิร์บ จ ากดั  

• บริษัทวริษา เฮริ์บ จ ากัด  

• ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิกส์ทีม เนเชอรัล  
โปรดักส์  

• ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอมเฮริ์บ 

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางจากสารสกัดข้าวก่ าดอยสะเก็ด” 
AGRITEC ร่วมกับผู้เช่ียวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องส าอางและสมุนไพร จากสมาคมการค้า
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 
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเขียวใน จังหวัดอุทัยธานี “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
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 



 
 

๕๖ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

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
ต้ องการของตลาดนอกฤดู  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 านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว “พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและ
พันธุ์หลัก” ปัจจุบันกรมการข้าวยังไม่มีระบบฐานข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวช้ันพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก รวมถึงจัดการการผลิตที่มีการวางแผน ติดตาม 
ดูแล ก ากับการปฏิบัติ ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน
ของกระบวนการผลิต ให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ เหมาะสมและรวดเร็ว  
ทันสถานการณ์ โดย NECTEC ร่วมกับกรมการข้าวได้ร่วมวิจัยระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์มาประยุกต์ใช้ในการติดตามกระบวนการ



 
 

๕๗ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

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 

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



 
 

๕๘ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

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 
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
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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
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



 
 

๖๐ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

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 

 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  

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



 
 

๖๑ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา 
จ ากัด  

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวดักุ่มสามัคคี 
จ ากัด  

 ส านักงาน คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

 ส านักงาน หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  

 องค์การเภสัชกรรม 

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 
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 
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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 
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
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๒ ,๐๐๐ คน (๓) เปิด API ให้ข้อมูลโควิด ๑๙ ของไทย ๔๖ ชุดข้อมูล  
กับนักเรียน นักศึกษา https://its.nectec.or.th/covid19api/  

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

 อ ำเภอจตรุพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 อ ำเภอปทุมรตัต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
อ ำเภอพุทไธสง 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 
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 านาจากการลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์คิดเป็น 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  

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

 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 
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 The Team 1990 (กลุ่มผลิตสื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย)  

 พิพิธภัณฑ์บ้ำนเทพ จ.แพร่  
 ส ำนักงำน ศำลปกครอง 

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

ศูนย์ปฏิบัติกำรและส่งเสรมิกำรพฒันำเมือง
อัจฉริยะน่ำอยู่ วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

“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 

http://164.115.41.171/web/opscd/doku.php?id=start
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เกษตรกร กลุ่มผลติล ำไยแบบปลอดภัยแปลง
ใหญ่ ต ำบลหนองตอง อ ำเภอหำงดง 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
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% 

 สถำบันกำรเรียนรู้เพื่อปวงชน 
(มหำวิทยำลัยชีวิต)  

 ส ำนักงำนเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ  
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

“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



 
 

๖๗ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

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 

พื้นทีต่ลำดขี้เหล็ก ต ำบลแมโ่ป่ง อ ำเภอดอย
สะเกด็ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี ้
 ประชำชนท่ัวไป 
 เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำลต ำบลแมโ่ป่ง 
 อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมูบ่้ำน

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่
โป่ง  

 กลุ่มครูและนักเรียนโรงเรียนบ้ำนตลำด
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
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ได้แก่ ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย ปกติต่อปีจะใช้ ๑๐ ถัง ๆ 
ละ ๔,๒๐๐ บาท ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงทั้งเบนซินและดีเซลใส่เครื่องฉีดพ่น ค่า
อุปกรณ์จ าเป็นในการสาร์ทเครื่องฉีดพ่น เช่น ถ่านไฟและหัวเทียน เป็นต้น) 

 กลุ่มตดัเย็บเสื้อผำ้แฟช่ันมุสลิม ต ำบล
หินตก อ ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

 สมำชิกกลุ่มผ้ำทอบ้ำนปึก-อ่ำงศิลำ 
ต ำบลบ้ำนปึก อ ำเภอเมืองชลบรุี 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 



 
 

๖๘ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

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 าที่ใช้ย้อมผ้าจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถปล่อยลงสวนต้นไม้ไม่ตาย 

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลติภัณฑ์
หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน ต ำบลผำบอ่ง อ ำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน (แยม 
และ หม่อนจี๊ด)” หมู่บ้านห้วยเดื่อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกที่มีการส่งเสริมการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน 
จัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน” ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพระราชด าริ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต 
มาให้ค าปรึกษา ผลิตภัณฑ์แรก คือ ไวน์ผลหม่อน และต่อมาพัฒนาเป็น 
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 

วิสำหกิจชุมชน บ้ำนเฃิงสะพำน ต ำบลเจดีย์
หัก อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวดัรำชบุรี 

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดหูหนู” การเพาะเห็ด 
หูหนูขายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเชิงสะพาน 
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

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

เกษตรกร หมู่บ้ำนปำงหละ ต ำบลบ้ำนหวด 
อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง 

“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
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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 

เกษตรกรผู้ปลูกกำแฟในพื้นที ่
 บ้ำนห้วยซ้อ ต ำบลหมอเมือง  

อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน 
 อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน  

“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
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) 

โรงพยำบำลธรรมศำสตรเ์ฉลิมพระเกียรต ิ “ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจล ส าหรับการรักษาแผลเป็นคีย์รอยด์” นักวิจัย 
MTEC ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาแผลผ้ายืดที่เคลือบด้วยซิลิโคนเจล เพื่อช่วย
ลดการเกิดแผลเป็น โดยใช้ซิลิโคนทางการค้าชนิดเกรดอาหาร (food grade) 
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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 

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

ประชำชนท่ัวไปและเจ้ำหน้ำที่ ในพื้นที่ 
อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม ่

“ระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าเพ่ือการแจ้ง
เตือนภัยน้ าท่วมในพ้ืนที่ เสี่ยงภัยน้ าท่วมลุ่มน้ าฝาง” ปัญหาน้ าท่วม
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 เทศบำลต ำบลสันทรำย  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำรอ้น 

ต ำบลโป่งน้ ำร้อน  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่อนปิ่น  

ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ าท่วม สวทช.ภาคเหนือร่วมมือกับ
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่งอน 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 าท่วมที่มี ประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้ในการเฝ้าระวังแจ้งเตือน
ภัยน้ าท่วมได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ประชาชนสามารถรับมือกับภัยน้ า
ท่วมได้ทันท่วงที ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งมีฐานข้อมูล
และแนวคิดหลักส าหรับวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ าที่เกิดขึ้นใน 
ล าน้ า เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้วางแผนและออกแบบรายละเอียด
ในการแก้ปัญหาการกีดขวางทางน้ าท่ีเหมาะสมได้ 

สุขใจฟำร์ม ต ำบลวังทรำยค ำ อ ำเภอวังเหนือ 
จังหวัดล ำปำง 

“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 
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TOP Supermarket และตลาดสุขใจ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ในจังหวัดล าปาง 
และเป็นพัฒนาฟาร์มให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับชุมชนในเรื่องการ
ผลิตผักสดในระบบเกษตรอินทรีย์ เช่น เทคนิคการเพาะกล้าผักคุณภาพ การ
ท าปุ๋ยหมักอินทรีย์และการเก็บเมล็ดพันธุ์อิทรีย์ไว้ใช้เอง ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบัน (ก.ค. ๒๕๖๓) มีผู้เข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 
๑๙๐ คน  

วิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
โรงเรียนบ้ำนสำมขำ ต ำบลหัวเสือ อ ำเภอ 
แม่ทะ จังหวัดล ำปำง 

“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 
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 ฮ่องเต้แดง ฮ่องเต้เขียว กวางตุ้ง ปวยเล้ง 
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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 ำไย ต ำบลดอยเต่ำ อ ำเภอ
ดอยเต่ำ 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 าผลการวิเคราะห์ดินที่ เป็น
ตัวเลขไปเติมในแอพพลิเคช่ัน Smart NPK จากนั้นแอพพลิเคช่ันจะค านวณ
ปริมาณปุ๋ยและสูตรปุ๋ยที่ต้องใช้ให้การผลิตพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วย
ให้การใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม ลดรายจ่ายค่าปุ๋ย ค่าใช้จ่ายในการ
วิเคราะห์เฉลี่ย ๑๐ บาทต่อตัวอย่าง ซึ่งถูกกว่าวิธีการวิเคราะห์แบบห้องแลป
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 ในพ้ืนท่ี ๕๕ ไร่ 

เกษตรกร หมู่บ้ำนบ้ำนโนนส ำรำญ ต ำบล
นิคมสรำ้งตนเองล ำโดมน้อย อ ำเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกองด้วยผักตบชวา” 
AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) จัดอบรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้ผักตบชวา  
ที่บริเวณใกล้เคียงเขื่อนสิรินธร มาผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง หรือ  



 
 

๗๕ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

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 

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพำะเลีย้งเหด็แครง 
หมู่บ้ำนหินเกลี้ยง ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

“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
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 

 กลุ่มช่ำงชุมชนเครือข่ำยฟำรม์เพชร
ล้ำนนำ  ต.แมสุ่ก อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง 

 กลุ่มเกษตรกร ต.เมืองปำน อ.เมืองปำน 
จ.ล ำปำง 

“เทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชโครงสร้างไม้ไผ่แบบหลังคา ๒ ชั้น” AGRITEC 
ร่วมกับส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล าปาง และฟาร์มเพชรล้านนา  
ได้ถ่ายทอดหลักการสร้างโครงสร้างโรงเรือนปลูกพืชด้วยไม้ไผ่ ตลอดจน 
ขยายผลแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเองให้แก่กลุ่มเกษตกรจ านวน ๔๐ 
คน โดยได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการสร้างโรงเรือนไม้ไผ่ จากเดิมโรงเรือน 
ไม้ไผ่ก่อสร้างแบบช้ันเดียวไปเป็นโรงเรือนแบบ ๒ ช้ัน ประยุกต์จากโรงเรือน



 
 

๗๖ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

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 

•  โรงพยำบำลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอด็ 
•  คณะทันตแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

“แผ่นเยื่อขวางกั้นพอลิเอทิลีนพรุนส าหรับการรักษา ทางปริทันตวิทยา” 
เทคนิคการชักน าให้เนื้อเยื่อคืนสภาพหรือจีทีอาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคของ
การเหนี่ยวน าให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ ที่เป็นการรักษาเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการ
เกิดการสร้างใหม่ของอวัยวะปริทันต์ได้แก่ เคลือบรากฟัน กระดูกเบ้าฟัน 
และเอ็นยึดปริทันต์ กลับมาในต าแหน่งที่เหงือกร่นไป ซึ่งปัจจุบันแผ่น 
เยื่อขวางกั้นดังกล่าวต้องน าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง โดยแผ่น 
เยื่อขวางกั้นทางการค้าชนิดคอลลาเจนมีราคาอยู่ที่ประมาณแผ่นละ  
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 



 
 

๗๗ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

 โรงพยำบำลสังกัดส ำนักกำรแพทย ์๒ 
แห่ง 

 โรงพยำบำลสังกัดมหำวิทยำลยั ๗ แห่ง 
 โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงกลำโหม ๔ 

แห่ง 
 โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 

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

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นทีต่ ำบลวอแก้ว 
อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวดัล ำปำง 
 หมู่บ้ำนน้ ำจ ำ  
 หมู่บ้ำนทุ่งง้ิว 
 หมู่บ้ำนแม่ติว 
 หมู่บ้ำนวอแก้ว 
 หมู่บ้ำนหลำ่ยทุ่ง 

“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
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โค ๕๐ ราย โดยน าเชื้อจุลินทรีย์ผงมาหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่
มีมากในพื้นที่  ได้แก่ เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว ใบต้นข้าวโพด รวมถึง 
หญ้าเนเปียรมาหมักให้เป็นอาหารโปรตีนสูงใช้ขุนเลี้ยงโคเนื้อ หลังการอบรม
และการดูงาน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจ านวน ๒๖ คน ให้เทคโนโลยีที่ได้จาก
การอบรมไปผลิตอาหารหมักหยาบและอาหารหมักข้น เพื่ อเลี้ยงโคเนื้อ 
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 

•  กองทัพอากาศ 
•  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

“FaceD-Tech: AI face Tracking (ระบบรู้จ าใบหน้า)” ศูนย์เทคโนโลยี
เพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. ได้
พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ FaceD-Tech เพื่อให้กรมสรรพาวุธทหารอากาศใน
การจัดท า “ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ” ขึ้น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี AI ใน
การวิเคราะห์และประมวลผลส าหรับการจดจ าใบหน้าบุคคลที่ตรวจพบลงใน
ฐานข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการตรวจจับและท าการปลดล็อคตู้ หากผู้ที่ยืน
หน้าตู้ไม่ถูกบันทึกซ้ าหน้าภายใน ๔๘ ช่ัวโมง ระบบจะเริ่มท างานโดย 
ปลดล็อคช่องเก็บของให้ผู้ที่มาบริจาคของ หรือผู้ต้องการของสามารถเลือก
หยิบของที่ต้องการได้ 

•  โรงพยาบาลศิริราช  
•  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอมิแพ็ค 
เมืองทองธาน ี

“Magik Tuch: ลิฟต์ไร้สัมผัส” ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ
และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. ได้พัฒนานวัตกรรมปุ่มกด “ลิฟต์
ไร้สัมผัส” หรือ MagikTuch เพื่อให้ทุกคนเลี่ยงเช้ือโรค จากการไร้สัมผัสใน
ชีวิตประจ าวัน ด้วยปัจจุบันมีโรคระบาดเกิดขึ้นจ านวนมาก และหลายโรค
สามารถติดต่อกันผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่อยู่บนอุปกรณ์ 
สิ่งของต่าง ๆ ที่มีคนใช้งานร่วมกัน เช่น ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์โดยสาร 
กลายเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค และน าพาไปสู่คนที่สัมผัสต่อๆ กัน ดังนั้น
การลดการสัมผัสจุดเสี่ยงเหล่านี้ สามารถช่วยลดโอกาส ที่จะรับได้เช้ือโรค 
และลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อได้ ส าหรับ MagikTuch มีจุดเด่น ๓ 
ข้อ คือ (๑) Touchless เป็นระบบการท างานแบบไร้สัมผัส สั่งการด้วย
เซนเซอร์ วิธีใช้งานง่ายเพียงน าหลังมือบังหน้าปุ่มเลขช้ันที่ต้องการใน
ระยะห่าง ๒-๓ เซนติเมตร เซนเซอร์จะตรวจ จับข้อมูลช้ันที่ต้องการเลือก
และสั่งการลิฟต์โดยอัตโนมัติ (๒) Safe from Infection ปลอดภัยจากการ
ติดเช้ือโรค เพราะเมื่อไม่มีการสัมผัสจะลดการแพร่กระจายเช้ือโรคในลิฟต์ 
และ (๓) Easy Installation ติดตั้งได้ง่าย เนื่องจากชุดอุปกรณ์ MagikTuch 
สามารถติดตั้งเข้าไปบนลิฟต์ตัวเดิมโดยไม่ต้องเจาะตัวลิฟต์ จึงไม่ส่งผล
กระทบต่อสถานะของระบบประกันจากบริษัท ผู้ติดตั้งและผู้ดูแลลิฟต์  
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จุดประสงค์เพื่อลดการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด ๑๙ สร้างความมั่นใจและ
ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ลิฟต์โดยสาร 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอมิแพ็ค เมือง
ทองธานี 

“เคร่ืองฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ UV-C (Germ Saber UVC Sterilizer)” 
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ 
(NSD) สวทช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนานวัตกรรมเครื่อง
ฉายแสงยูวีฆ่าเช้ือแบบเคลื่อนที่ Germ Saber UVC Sterilizer ท าความ
สะอาดฆ่าเช้ือพื้นที่มากกว่า ๑๔๐,๐๐๐ ตร.ม. เพื่อช่วยลดการใช้น ้ายา 
พ่นฆ่าเช้ือและไม่ท าให้เกิดสารตกค้างจากการปนเปื้อนของสารเคมี ส าหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือก าจัดเช้ือก่อโรคในโรงพยาบาลและสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ ใน
เวลาอันจ ากัด ปัจจุบันมีจ านวน ๒ รุ่น ได้แก่ Germ Saber Station เป็น
อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ด้วยการเข็นไปยังจุดต่าง ๆ ควบคุมการเปิดปิดระยะไกล
ด้วยรีโมตคอนโทรลคลื่นวิทยุ และ Germ Saber Robot หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรค
ด้วยแสงยูวี ซึ่งควบคุมการเปิดปิดและการที่เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติด้วยระบบ
มอเตอร์ ไฟฟ้าภายในที่ขับ เคลื่อนชุดล้อ Mecanum ให้ เคลื่ อนที่ ได้ 
อย่างอิสระทุกทิศทางแม้ในสภาพพื้นผิวขรุขระหรือมีเนิน เครื่อง Germ 
Saber Robot ใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่เพียง ๔-๖ ช่ัวโมงและสามารถใช้งาน
ได้ต่อเนื่อง ๓ ช่ัวโมง นอกจากน้ี ยังมีกล้องวัดระยะทางรอบเครื่องทั้ง ๔ ด้าน
เพื่อป้องกันการชนสิ่ งกีดขวาง สามารถสั่ งการได้สะดวกผ่านระบบ 
แอนดรอยด์ แอปพลิเคชัน (Android Application เวอร์ชัน ๕.๐ ขึ้นไป) 
เหมาะส าหรับใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่ เพื่อฆ่าเช้ือโรค
ตามจุดต่าง ๆ เฉลี่ยจุดละ ๓๐ นาที หรือเพียง ๑๕ นาทีในระยะ ๑๓๕ 
เซนติเมตร ระหว่างจุดฆ่าเช้ือกับตัวเครื่อง โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งเวลาการ
ท างานของหลอด UVC ได้อีกด้วย มีประสิทธิภาพสูงในการก าจัดและหยุดยั้ง
การแพร่พันธุ์ของเช้ือรา แบคทีเรีย และเช้ือโรคต่าง ๆ บนพื้นผิวเครื่องมือ
อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเชื้อไวรัส
ที่อยู่ในฝอยละอองที่ลอยในอากาศได้ จึงเหมาะสมในการน ามาใช้ทดแทน
หรือเสริมการฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเ ช้ือโรคจากปกติได้เป็นอย่างดี ช่วยลด
ระยะเวลาการท าความสะอาด และความเสี่ยงในการได้รับเช้ือโรคของผู้
ปฏิบัติหน้าท่ี 

•  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
•  คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

“ฟองน้ าคอลลาเจนที่มีโปรตีนรีคอมบีแนนท์โบนมอร์โฟเจนีติกชนิดที่สอง 
และโปรตีนรีคอมบีแนนท์โบนมอร์โฟเจนีติกชนิดที่สอง” A-MED ได้ผลิต
ฟองน้ าคอลลาเจนที่มีโปรตีนรีคอมบีแนนท์โบนมอร์โฟเจนีติกชนิดที่สอง 
และโปรตีนรีคอมบีแนนท์โบนมอร์โฟเจนีติกชนิดที่สอง  โดยน าสอง
ส่วนประกอบมาใช้งานร่วมกัน เพื่อรักษาภาวะหรือโรคที่เกิดความผิดปกติ
ของกระดูก ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยและสามารถก่อให้เกิดความพิการและ
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ทุพพลภาพต่อมนุษย์และสัตว์ เช่น กระดูกหัก กระดูกไม่ติดกัน กระดูกแหว่ง 
เนื้องอกในกระดูก และกระดูกติดเชื้อเนื่องจากแบคทีเรีย วัณโรค และเชื้อรา 
ผู้ป่วยจึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยนทดแทนความ
ผิดปกติดังกล่าวโดยการปลูกถ่ายกระดูกหรือการอุดช่องว่างในกระดูกด้วย
การใช้วัสดุทดแทนกระดูก เนื่องจากในราคาตลาดโปรตีนรีคอมบิแนนท์ 
บีเอ็มพี-๒ ปริมาณ ๑๐ ไมโครกรัม ราคา ๒๒,๕๖๐ บาท และแผ่นฟองน้ า
คอลลาเจนราคาแผ่นละ ๘,๕๐๐ บาท ซึ่งมีราคาสูงมาก ทาง A-MED จึงได้
ใ ห้ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ แ ก่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการรักษาสุนัขที่ป่วยเป็นโรค non-union 
bone fracture โดยวั สดุทดแทนกระดู ก  จ านวน ๑  ชุด  แต่ ละ ชุด
ประกอบด้วย แผ่นฟองน้ าคอลลาเจน ๑ แผ่น และ โปรตีนโบน 
มอร์ฟอเจเนติก-๒ ปริมาณ ๑.๐๕ มิลลิกรัมหรือ ๑,๐๕๐ ไมโครกรัม (คิดเป็น 
๒,๒๒๕,๖๐๐ บาทต่อมิลลิกรัม) ผลการรักษาสามารถใช้งานได้ดี และใน
อนาคตสามารถน าใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างความเช่ือมั่นส าหรับการ
น าโปรตีนดังกล่าวไปท าการทดสอบในระดับคลีนิกของมนุษย์ต่อไป 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล “ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบไร้สาย FFC AirSync รุ่นที่ ๔” 
A-MED ได้พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC: Family 
Folder Collector) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้บันทึกข้อมูลสุขภาพของ
คนในชุมชน ในการคัดกรองโรค แนะน าสุขภาพ บริการวินิจฉัยโรค จ่ายยา 
ตลอดจนการส ารวจที่ตั้งบ้าน การบริการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ พิการ คุณแม่
หลังคลอดฯ ในปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ใช้งานระบบจ านวน ๒,๒๘๕ คน 
ในหลายจังหวัด จึงมีแนวคิดปรับปรุงเครื่องมือดังกล่าวให้มีประสิทธิมากข้ึน 
และลดปัญหาที่เกิดขึ้นในเวอร์ชันเดิม นั้นคือการเช่ือมต่อผ่านสายดาต้าแบบ 
USB โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบซิงค์ข้อมูลแบบไร้สาย (FFC AIRsync) 
ผ่านระบบคลาวด์ ได้อย่างสะดวก ที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 
หลังจากใช้งานมีข้อมูลสุขภาพประชาชน จ านวน ๒.๓ ล้านคน จาก รพ.สต. 
จ านวน ๒๓๔ แห่ง ที่มีการโหลดและติดตั้งใช้งานในปัจจุบัน ท าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจดบันทึกข้อมูล/คีย์ข้อมูล และประหยัดเวลา สามารถ
ตรวจสอบความเช่ือมโยงข้อมูลครัวเรือนได้แบบทันที อีกทั้งยังสามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยในการเดินทางไปตรวจสุขภาพ ณ 
สถานพยาบาล รวมผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ๓๕,๘๗๔,๑๙๒.๙๖ บาท 
มีจ านวนเครื่องที่ผู้ใช้งาน Active จ านวน ๔๔๕ เครื่อง มีผู้ใช้งานเปิดใช้งาน
ผ่านแอปพลิเคชัน จ านวน ๑๒๔,๗๙๖ ครั้ง มีการเยี่ยมบ้าน (Healthcare 
services) จ านวน ๑,๑๐๖ ครั้ง 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร “ระบบล่ามภาษามือทางไกล”  A-MED สวทช. ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ด าเนินโครงการศูนย์บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารระหว่างผู้
ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดกับคนทั่วไป โดยมี
จ านวนการใช้งานนับจากปี พ.ศ.๒๕๕๕ จ านวน ๔๖,๗๒๖ ครั้ง เพิ่มขึ้นเป็น
จ านวน ๒๓๘,๗๐๗ ครั้ง ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมีแนวโน้มจ านวนการใช้งาน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถยกระดับการติดต่อสื่อสารของผู้พิการ
ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จากปัญหาการขาดแคลนล่ามภาษามือใน
มหาวิทยาลัย จึงท าให้ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
ขยายการให้บริการล่ามภาษามือทางไกลและบริการถอดความเสียงพูด เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน 
เกิดผลประโยชน์ที่ได้รับคือ (๑) เพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน (๒) ช่วยให้
มหาวิทยาลัยมีระบบบริการล่ามภาษามือทางไกลและบริการถอดความ
เสียงพูด (๓) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างอาจารย์พิเศษและล่ามภาษามือ  
และ(๔) ช่วยให้นักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินมีจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมีความรู้และคุณภาพมีงานท า พ่ึงพาตนเองได้ โดยสรุปการ
ให้บริการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (มี.ค. ๒๕๖๓) ดังนี้ อัตราค่าบริการล่าม
ภาษามือ (๖๐๐ บาท/ช่ัวโมง ใช้ล่าม ๒ คน) ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๙๘.๙ ช่ัวโมง 
คิดเป็นเงิน ๑๑๘,๖๘๐ บาท, ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๓๐ ช่ัวโมง คิดเป็นเงิน 
๑๕๖,๐๐๐ บาท, ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔๔.๙ ช่ัวโมง คิดเป็นเงิน ๕๓,๘๘๐ 
บาท 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ “อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า” MTEC ได้ออกแบบ
และพัฒนาอุปกรณ์พ่วงต่อกับรถเข็นเดิมของผู้ใช้งานที่มีอยู่แล้วที่เป็นรถเข็น 
ทั่วไปให้กลายเป็นรถเข็นไฟฟ้า ประกอบด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่ ชุด
ขับเคลื่อน ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ และชุดแหล่งพลังงาน เพื่อเพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และผู้สูงอายุท่ี
มีรายได้น้อย และเพื่อลดการน าเข้ารถเข็นไฟฟ้าจากต่างประเทศที่มีราคา
ค่อนข้างสูง ต้นทุนของอุปกรณ์พ่วงต่อฯ ที่ผลิตขึ้นมีราคาต้นทุนเท่ากับ 
๗,๕๐๐ บาท (ไม่รวมราคารถเข็น) ซึ่งมีราคาถูกกว่ารถเข็นไฟฟ้าที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศที่ขายในราคา ๔๔,๕๐๐ บาท โดยได้ส่งมอบผลงานอุปกรณ์พ่วง
ต่อปรับรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๐ ชุด มี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจอ้างอิงข้อมูลการประเมินมูลค่าผลกระทบของ
โครงการในปี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๙๔๒,๕๒๕ บาท 
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โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ หมู่บ้านสัน
ป่า ต าบลส าพะเนยีง อ าเภอบ้านแพรก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

“การขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยี เ พ่ือการอนุ รักษ์  (นวนุ รักษ์ : 
Navanurak) ในพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน” AGRITEC ร่วมกับเนคเทคถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ (Navanurak) ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก ให้
สามารถจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับ
คลังข้อมูลความรู้หรือคลังข้อมูลวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ด้วย โดยระบบสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ภาพ ๓๖๐ 
องศา ภาพ ๓ มิติ โดยผู้ใช้งานจะมีส่วนน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ของ
ตนเองได้ และสามารถสร้าง QR Code ส าหรับน าชมได้ โดยมุ่งเน้นสร้าง
คลังข้อมูลวัฒนธรรมแบบเปิด เพื่อประโยชน์ในสองด้านคือ ด้านผู้ให้ข้อมูล 
เพื่อให้ผู้มีข้อมูลวัฒนธรรมสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ด้านผู้น าไปใช้ เพื่อให้สามารถน าข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้พัฒนาสร้างนวัตกรรม
ต่อยอดได้ จากการถ่ายทอดดังกล่าว ท าให้เกิดพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
จ านวน ๑ เว็บไซต์ สามารถเก็บข้อมูลพิพิธภัณฑ์ อันได้แก่ หม้อ ไห สมุดข่อย 
ใบลาน ฯลฯ จ านวนกว่า ๓๐๐ ช้ิน ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ถ่ายภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดท าเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 
๕๐,๐๐๐ บาท เว็บไซต์ช่ือว่า 
https://www.navanurak.in.th/banprakmuseum/site/theme/background_muse.php 

เกษตรกรในพื้นทีบ่้านดงผาปูน ต าบลบ่อ
เกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดนา่น 

“การใช้เชื้อราก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวไร่ ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน” AGRITEC ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เช้ือราก าจัดโรค
และแมลงศัตรูข้าวไร่ ในพื้นที่ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน พบพื้นที่ระบาด จ านวน ๖๔ ไร่ จาก
พื้นที่ปลูก ๙๑ ไร่ ก าหนดแนวทางป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชแบบ
บูรณาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีประกอบด้วยเทคนิคการใช้และการขยาย
เชื้อราเมตาไรเซียม และเชื้อรา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าจัดแมลงศัตรูข้าวไร่ ให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากโครงการวิจัย เรื่อง “การ
ควบคุมด้วงหมัดผักโดยวิธีผสมผสานด้วยการใช้เช้ือราสาเหตุโรคแมลง
ร่วมกับสารสกัดหางไหล” เดิมก่อนอบรมฯ เกษตรกร ใช้สารฆ่าแมลง 
คาร์บาริล (เซฟวิน ๘๕% ดับบลิวพี ๑๐๐ กรัมราคา ๑๓๙ บาท) ใช้ในอัตรา 
๔๐ กรัมต่อน้ า  ๒๐ ลิตร/ไร่ (เฉลี่ยใช้ได้ ๒ ไร่/ซอง พ้ืนท่ีระบาด ๖๔ ไร่ ต้อง
ใช้ ๓๒ ซองคิดเป็นเงิน ๔,๔๔๘ บาท) พ่นบริเวณโคนต้นข้าวเฉพาะบริเวณที่
มี เพลี้ยอ่อนระบาดเท่านั้น หลังการอบรมเกษตรกรใช้เ ช้ือราเขียว 
เมตาไร เซียม แอนนิ โซ เฟียร์  (Metarhizium anisopliae) หั ว เ ช้ือรา 
เมตาไรเซียม จ านวน ๑ ซอง ๑๐๐ กรัมราคา ๒๐๐ บาท ซึ่ง วิทยากรได้สอน
การเลี้ยงเช้ือและขยายเช้ือราเมตาไรเซียม และเช้ือราที่เกี่ยวข้องในการ
อบรมวิทยากรใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่คือ ข้าวสาร (สามารถใช้ได้ทั้งข้าวเหนียว

https://www.navanurak.in.th/banprakmuseum/site/theme/background_muse.php
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และข้าวเจ้า จะเป็นข้าวแบบเต็มเมล็ด ข้าวท่อน หรือปลายข้าวก็ได้) ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์บด ข้าวฟ่างหรือข้าวสาลี เป็นต้น เกษตรกรจะสามารถเลี้ยงและ
ขยายเช้ือได้เชื้อสดได้ถึง ๑๐ กิโลกรัม โดยอัตราการใช้ คือเช้ือสด ๓๐ กรัม/
น้ า ๒๐ ลิตร/ไร่ ใช้การฉีดก าจัดได้ ๑ ไร่ พ่นซ้ าทุก ๒ สัปดาห์ ทั้งนี้ควรโรย
เชื้อรารอบโคนต้นท่ีพบการระบาดด้วย ดังนั้นการซื้อเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม
ฯ ๑ ครั้งจะสามารถใช้ได้ เฉลี่ย ๓๓๐ ไร่ (๑ ซอง ๒๐๐ บาท ครอบคลุมพื้นที่
ระบาด ๖๔ ไร่) ส านักงานเกษตรฯ/เกษตรกร จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้ถึง ๔,๒๔๘ บาท และได้ข้าวปลอดสารเคมีไว้บริโภคในครัวเรือนอีกด้วย 

เกษตรกรกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเครือข่ายนา
อินทรีย์อ าเภอจะนะ ต าบลป่าชิง  
อ าเภอจะนะ จังหวดัสงขลา 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไว้ใช้เอง ในพ้ืนที่  
ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา” AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจ านวน ๕ สายพันธ์ุ ให้กับกลุ่ม
เกษตกรในพื้นที่ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา ได้แก่ ข้าวโพดหวานพันธุ์หวาน
ดอกคูณ ข้าวโพดเทียนพันธุ์เทียนสลับสี ข้าวโพดเทียนพันธุ์เทียนลาย 
ข้าวโพดเทียนพันธุ์เทียนเหลือง และข้าวโพดเทียนพันธุ์เทียนขาว เนื่องจาก
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่จ าหน่ายตามท้องตลาดมีต้นทุนค่อนข้างสูง และ 
ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูรอบการผลิตต่อไปได้ เกษตรกรต้องซื้อ
เมล็ดพันธุ์ ใช้เองทุกรอบการผลิต รวมทั้งเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ 
ทางวิชาการด้านการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ดังนั้นการเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด
ไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก หลังการถ่ายทอดฯ 
เกษตรกรได้ร่วมปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่จ านวน ๒ ไร่ 
ในช่วงเดือน เม.ย. – ก.ค. ๒๕๖๓ ได้ผลผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จ านวน ๒๐ 
กิโลกรัม(กก.) จ าหน่ายละ ๓๐๐ บาท มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท (เพื่อให้เกษตรกร
ยืมปลูกในครั้งถัดไป) และได้ฝักสด ๖๘๐ กก. จ าหน่ายกก.ละ ๒๐ บาท 
มูลค่า ๑๓,๖๐๐ บาท 

เกษตรกรในพื้นที่ ต าบลตรอกนอง  
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ในพ้ืนที่ ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี” AGRITEC ร่วมกับ
นักวิจัย BIOTEC ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์อย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคพืชและแมลงศัพตรูพืช โดย
เน้นองค์ความรู้ด้าน (๑) การผลิตขยายเช้ือบิวเวอเรีย (๒) พัฒนาการของเชื้อ
ราบิวเวอเรีย (๓) ลักษณะของเชื้อราบิวเวอเรียที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 
และ (๔) วิธีการน าเช้ือราบิวเวอเรียไปใช้ให้ถูกวิธี โดยมีเกษตรกรได้รับ
ความรู้ทั้งหมด ๔๖ คน หลังการถ่ายทอดฯ โดยน าสารชีวภัณฑ์ (เช้ือราบิว
เวอเรีย และ เมเมตาไรเซียม) ไปใช้ในแปลงปลูกมังคุด พื้นที่ ๔ ไร่ ผสมตาม
อัตราส่วนที่ สวทช. แนะน า โดยฉีดพ่นทุก ๆ ๗ วัน เป็นเวลา ๕ เดือน (ธ.ค. 
๒๕๖๒ – พ.ค. ๒๕๖๓ เป็นช่วงระยะชักน าให้เกิดตาดอก และระยะติดตา
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ดอก) พบว่า หลังการใช้สารชีวภัณฑ์สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพ 
ไม่มีเพลี้ยได้มากกว่าเดิม ๕๐% รายได้เพิ่มขึ้น ๔๐% (ก่อนถ่ายทอดฯ เป็น
เงิน ๑๒๖,๙๖๐ บาท หลังถ่ายทอดฯ เป็นเงิน ๒๒๙,๗๒๐ บาท) แต่ต้นทุน
การผลิตรวมต่อไร่สูงขึ้น๒๐% (ก่อนถ่ายทอดฯ เป็นเงิน ๓๐,๙๒๓ บาท หลัง
ถ่ายทอดฯ เป็นเงิน ๔๐,๕๐๐ บาท) เนื่องจากค่าแรงฉีดพ่นเพิ่มขึ้น 

•  เกษตรกร บ้านโคกเพชร ต าบลไพล 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสรุินทร ์
•  เกษตรกร บ้านเป็นสุข ต าบลเป็นสุข 
อ าเภอจอมพระ จังหวัดสรุินทร ์
•  เกษตรกร บ้านส าโรง ต าบลศรีโคตร 
อ าเภอจตรุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน : การเลี้ยงปูนา
ในระบบปิด” AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมถ่ายทอด
เทคโนโลยีเรื่อง การเลี้ยงปูนาในระบบปิด เน้นการเลี้ยงปูนาด้วยวิธีการ  
ปรับสภาพเลียนแบบธรรมชาติที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมีเทคนิควิธีการต่าง ๆ 
เช่น การจัดสภาพแวดล้อมในบ่อซีเมนต์ การให้อาหาร การดูแลรักษา
คุณภาพน้ า การจัดการปูนา เนื่องจากความต้องการบริโภคปูนาสูงขึ้น 
ในขณะที่ปูนาจากธรรมชาติจ านวนลดน้อยลง รวมถึงการเลี้ยงปูนาในชุมชน
ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร และเพื่อให้มีปูจ าหน่ายตลอดทั้งปี หลัง
การถ่ายทอดและติดตาม พบว่า ในช่วงเดือน ก.ย. ๒๕๖๒ – พ.ค. ๒๕๖๓ 
เกษตรกรแกนน าที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาสภาพ
เลียนแบบธรรมชาติ จ านวน ๓ ราย มีรายได้จากการจ าหน่ายปูดังนี้ (๑) บ้าน
ส าโรง ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จ าหน่ายปูนา ๑๐๐ กก. ๆ 
ละ ๖๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (๒) บ้านโคกเพชร ต.ไพล อ.ปราสาท  
จ.สุรินทร์ จ าหน่ายปูนา ๒๐๐ กก. ๆ ละ ๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
และ (๓) บ้านเป็นสุข ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ จ าหน่ายปูนา 
๑๐๐,๐๐๐ ตัว ๆ ละ ๑ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เกษตรกร ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกแห้งแบบปลอดภัย” AGRITEC 
ร่วมกับบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดลัคกี้ซีดส์อโกร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ด าเนินงาน
โครงการ “ศูนย์เรียนรู้การผลิตพริกคุณภาพแบบปลอดภัย” มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรู้การผลิตพริกคุณภาพแบบปลอดภัย และ
ถ่ายทอดความรู้การผลิตพริกปลอดภัยให้แก่เกษตรกร เป็นแหล่งเรียนรู้การ
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พริกปลอดภัยแก่เกษตรและผู้สนใจจ านวน ๔๑ ราย โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพริกแห้งแบบปลอดภัย และเทคโนโลยีการบริหารจัดการแปลง และ
การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งก่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เกษตรกรไม่มีผลผลิตพริกจ าหน่าย เนื่องจากศัตรูพืชท าลายผลผลิตทั้งหมด 
ภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยเีกษตรกรมีผลผลติพริกจ าหน่าย ๓,๙๙๙.๕๐ 
กก. (เดือน ก.ย. ๒๕๖๒ – เม.ย. ๒๕๖๓) สร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร 
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๓๑๙,๙๖๐ บาท และเป็น Learning Center หรือศูนย์เรียนรู้การผลิตพริก
ปลอดภัยส าหรับขยายผลเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ต่อไปในอนาคต 

เกษตรกร ต าบลวังไกเ่ถื่อน อ าเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท 

“การพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดคุณภาพ” จิ้งหรีดเป็น
สินค้าที่มีความต้องการบริโภคสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
แนวโน้มการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นเพราะสามารถท าเป็น
อาชีพเสริม เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยาก ใช้เงินลงทุนต่ าและได้ผลผลติเร็ว แต่เกษตรกร
พบปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในกระบวนการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ท าให้ไม่
สามารถคาดการณ์ปริมาณผลผลิตในแต่ละรอบการผลิต ไม่สามารถควบคุม
ต้นทุนการผลิตให้ต่ า ทั้งยังขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการฟาร์มจิ้งหรีดที่
เหมาะสม  AGRITEC จึงได้ถ่ายทอดการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดคุณภาพให้แก่
เกษตรกรในฟาร์มเปี่ยมสุข โดยได้อบรมเรื่องการพัฒนากระบวนการเลี้ยง
จิ้งหรีด การพัฒนามาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด และมีการต่อยอดน าผลผลิต
จิ้งหรีดไปเพิ่มมูลค่าเป็นจิ้งหรีดทอดกรอบ และหลังการถ่ายทอดฟาร์ม 
เปี่ยมสุขได้รับการรับรอง GAP เมื่อ ๙ ม.ค. ๒๕๖๓ และสามารถเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ เดิมที่เคยผลิตได้ ไม่เกิน ๕ กก./บ่อ 
สามารถพัฒนาการเลี้ยงจนมีผลผลิตมากกว่า ๒๐ กก./บ่อ ได้ผลผลิตจิ้งหรีด
ที่มีคุณภาพและขนาดตัวสม่ าเสมอ เพิ่มมูลค่าเป็นจิ้งหรีดทอดกรอบ  
ตรา "Bug Hero" เริ่มผลิตและจ าหน่ายในเดือน พ.ค. ๒๕๖๓ จ าหน่ายราคา
กระปุกละ ๙๘ บาท ฟาร์มมีแผนขยายการเลี้ยงจิ้งหรีดเพิ่มเติมอีก ๑๕๒ บ่อ 
ภายในปี ๒๕๖๓ (ใหญ่กว่าบ่อเดิมประมาณ ๖.๓ เท่า) 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
•  ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 
•  ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุร ี

“เทคโนโลยีการใช้สารชีวภาพจากน้ ามังคุดควบคุมโรครากเน่าและโคน
เน่าในสวนทุเรียน” AGRITEC ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดระยอง 
และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ แก่
เกษตกรผู้ผลิตผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และระยอง จ านวน ๒๙ คน 
เนื่องจากพบปัญหาเรื่องการควบคุมและจัดการโรคพืช ตั้งแต่เริ่มการ
เพาะปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะการผลิตทุเรียน การ
น าความรู้ทางด้าน วทน. ไปใช้ในการบริหารจัดการผลิตผลไม้ จะช่วยให้
ผลผลิตมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เช่น ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค และควบคุม
รักษาอาการของโรค เป็นต้น หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ และติดตามผล 
ในช่วง ต.ค. ๒๕๖๒ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือชีวภัณฑ์และ 
แปรรูป บ้านแพร่งขาหยั่ง จ.จันทบุรี ได้ทดลองผลิตและน้ าหมักจากเปลือก
มังคุดรักษาแผลฉ่ าน้ าบริเวณต้นทุเรียนหมอนทองจ านวน ๓๐ ต้น ที่เกิด
อาการโรครากเน่าและโคนเน่า หลังใช้ต่อเนื่องประมาณ ๔ ครั้ง พบว่าอาการ
และร่อยรองของโรคหายไป จึงผลิตจ านวน ๓๖๐ ลิตร และแบ่งขายจ านวน 
๑๐๐ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท มีต้นทุนการผลิต ๖ บาท/ลิตร มีรายได้จากการ
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ขายน้ าหมักเปลือกมังคุดประมาณ ๒,๔๐๐ บาท/การผลิต และสมาชิกกลุ่ม  
จ.ระยอง ได้ทดลองใช้น้ าหมักจากเปลือกมังคุดรักษาแผลบริเวณต้นทุเรียน 
จ านวน ๓ ต้น หลังจากการทดลองใช้หมักเปลือกมังคุด พบว่าอาการโรค 
รากเน่าโคนเน่าหายทั้ง ๓ ต้น ส่งผลให้น้ าหนักเฉลี่ยของผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก ๑ 
กก./ลูก มีรายได้ เพิ่มขึ้นประมาณ ๕,๐๐๐ บาท/ต้น ผลิตน้ าหมัก 
เปลือกมังคุดไว้ใช้เองจ านวน ๑,๐๐๐ ลิตร โดยมีมีต้นทุนการผลิต ๙ บาทต่อ
ลิตร (ทั้งนี้ต้นทุนการผลิตขึ้นอยู่กับราคาของวัตถุดิบที่แตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่) ท าให้ในพื้นที่งดการใช้สารเคมีในการรักษาโรค และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรเพิ่มขึ้น 

สวนภูภมูิ หมู่บ้านรัตนัย ต าบลเขาค้อ  
อ าเภอเขาค้อ จ.เพชรบรูณ ์

“เทคโนโลยีระบบโรงเรือนอัจฉริยะ” AGRITEC ร่วมกับสวนภูภูมิด าเนินงาน
ทดสอบ สังเคราะห์ และปรับแต่งเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะส าหรับผลิต  
พืชเมืองหนาว มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนการผลิต 
และเป็นผู้น าการใช้งานเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะของเกษตรกรยุคใหม่ที่
ผู้อื่นมาเรียนรู้ได้ และเป็นต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่เกษตรและผู้สนใจ 
โดยองค์ประกอบหลักของโรงเรือนอัจฉริยะ มีรายละเอียดดังนี้ (๑) ระบบ
โรงเรือน Evaporation พลาสติกคลุมโรงเรือนแบบ Multifunctional 
System (๒) ชุดควบคุมพร้อมเซนเซอร์วัดความช้ืน อุณหภูมิ แสง (๓) 
Software ควบคุมและแสดงผลที่จอคอมพิวเตอร์ Smart Phone หรือ 
Tablets ก่อนทดสอบเทคโนโลยีจ าหน่ายสตรอเบอรี่ ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น ๓๖,๐๐๐ 
บาท/เดือน ข้อดีของโรงเรือนช่วยกันแมลง และกันฝนที่ท าให้สตรอว์เบอร์รี
เสียหาย ช่วยลดต้นทุนการผลิตสตรอว์เบอร์รีร้อยละ ๓๐ (ลดต้นทุนด้าน
แรงงาน) ช่วยสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร ๑๙๔,๐๐๐ บาท (เดือน พ.ย. 
๒๕๖๑ – มิ.ย. ๒๕๖๓) เป็นต้นแบบ Learning Center ขยายผลแก่กลุ่ม
เกษตรกรที่มีศักยภาพในการลงทุนระบบโรงเรียนอัจฉริยะต่อไปได้ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ “Party: พาที ระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย - DSI” กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มีภารกิจหลักในการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการใช้งานระบบรู้จ าเสียงพูด
อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถอดความการสอบสวนคดี NECTEC 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พัฒนา
ระบบระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย โดยใช้ต้นแบบ “พาที (PARTII)” ที่วิจัย
และพัฒนาโดย สวทช.-เนคเทค มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบฯ โดย
ร ะ บ บ สา มา รถแ ปล ง เ สี ย งพู ด ใ ห้ เ ป็ นตั วห นั ง สื อ ผ่ า น โปรแกรม 



 
 

๘๗ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

ไมโครซอฟท์เวิร์ดที่ใช้งานทั่วไปแบบเรียลไทม์ได้อย่างแม่นย า DSI จึงน า
ระบบมาใช้ในการสอบสวนหรือถอดรายงานการประชุมโดยลดเวลาการ
ท างาน ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถรักษา
ข้อมูลที่เป็นความลับของคดี แตกต่างจากซอฟต์แวร์หรือระบบต่างประเทศที่
เครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศท่ีข้อมูลอาจไม่มีความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ และประหยัดงบประมาณโดยใช้ซอฟต์แวร์ภายในประเทศ 
ทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก ่
•  ต าบลบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว 
•  ต าบลบางยาว อ าเภอกระทุม่แบน 
•  ต าบลท่าไม้ อ าเภอกระทุ่มแบน 
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
•  ต าบลหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัด
กรุงเทพฯ 
•  ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 
•  ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุร ี
•  อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

“การใช้ราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) และราเมตาไรเซียม 
(Metarhizium anisopliae) เ พ่ือควบคุมแมลงในสวนกล้ วยไม้ ” 
เนื่องจากพบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช การดื้อต่อยาฆ่าแมลง 
รวมถึงสารเคมีที่ใช้ก าจัดแมลงศัตรพืชท าลายระบบนิเวศน์ และต้นทุนในการ
ใช้สารเคมีมีราคาแพง ไม่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม BIOTEC จึง
ทดสอบการใช้เช้ือราบิวเวอเรีย และราเมตาไรเซียมในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้ของเกษตรกรในพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ ๕๕ ไร่  
ผลการทดสอบพบว่า การใช้ราบิวเวอเรียและราเมตาไรเซียมร่วมกับสารเคมี
โดยการใช้สลับกับสารเคมีหรือทดแทนเคมีบางตัว สามารถควบคุมแมลงได้
เทียบเท่าการใช้สารเคมี โดยการใช้ราทั้งสองชนิดสามารถลดการใช้สารเคมี
ลงได้ประมาณ ๓๐-๕๐% และลดความเสียหายของผลผลิตกล้วยไม้จากโรค
และแมลงได้ถึง ๕๐% ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๒,๓๖๔ กก./ไร่ 
(คิดเป็น ๑,๑๘๒ กก./ไร่ จ านวน ๕๕ ไร่ รวม ๖๕,๐๑๐ กก.) เกิดมูลค่า
กระทบด้านการลดความเสียหายจากการจ าหน่ายกล้วยไม้สดในประเทศและ
ส่งออกรวมมูลค่า ๑๑,๒๕๙,๘๕๓ บาท/ปี นอกจากนั้นยังได้ถ่ายทอดวิธีการ
ผลิตก้อนเช้ือสดให้แก่กลุ่มเกษตรกรให้สามารถผลิตชีวภัณฑ์ขึ้นใช้เองได้ หลัง
การถ่ายทอดเกษตรกรสามารถรับจ้างผลิตราทั้งสองให้หน่วยงานภาครัฐและ
เกษตรกรในโครงการรวม ๑,๙๐๐ ถุง/เดือน ราคาขายก้อนเช้ือสด ๑๕ บาท/
ถุง สร้างก าไรได้ ๘ บาท/ถุง คิดเป็นรายได้เพิ่ม ๑๘๒,๔๐๐ บาท/ปี สามารถ
ลดต้นทุนค่าสารเคมีในการเพาะปลูกกล้วยไม้ลงได้ ๕๐% จากเดิมมีต้นทุน
การผลิตสูงถึง ๒๕,๐๐๐ บาท/ไร่ เหลือเพียง ๑๒,๕๐๐ บาท/ไร่ รวม
ผลกระทบด้านลดค่าสารเคมีเป็นจ านวน ๖๘๗,๕๐๐ บาท  

สมาชิกกลุ่มทอผ้าฝา้ยย้อมสีธรรมชาติบ้านกุ่ม 
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี

“การเตรียมแป้งพิมพ์สีธรรมชาติจากเปลือกต้นตีนนก และการพิมพ์สกรีน
ผ้า” ทีมวิจัยสิ่งทอ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง MTEC สวทช.ได้น า 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาถ่ายทอดเชิงสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกกลุ่ม 
ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านกุ่ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 
๒๖-๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ ในการเรียนรู้กระบวนการพิมพ์สกรนีผ้าดว้ยสีธรรมชาต ิ
โดยใช้วัตถุดิบสีธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น เช่น ต้นกระบก และต้นตีนนก ซึ่ง



 
 

๘๘ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เป็นพืชประจ าถิ่น เพื่อลดการใช้สีเคมีลงและเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์  หลั งการถ่ ายทอดฯ  ท า ให้กลุ่ ม ได้ เ รี ยนรู้ วิ ธีการ เตรียม 
น้ าสีธรรมชาติเข้มข้นส าหรับผสมในแป้งพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์สกรีนด้วย 
สีธรรมชาติที่ เตรียมจากวัตถุดิบที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ท า ให้ได้ผลิตภัณฑ์ 
ผ้าพิมพ์สกรีนด้วยสีธรรมชาติที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ช่วย
ลดปริมาณสีเคมีที่ใช้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเดิมที่ท าการย้อมสีเพียงอย่าง
เดียว และได้จ าหน่ายเสื้อพิมพ์สกรีนสีธรรมชาติไปแล้ว (๒๐ ตัว) และ
ผ้าพันคอ (๕๐ ผืน) โดยจ าหน่ายในราคา ๒๘๐-๓๐๐ บาทต่อตัว เพิ่มขึ้นจาก
เดิม ๒๐๐ บาท (เพิ่มขึ้น ๘๐-๑๐๐ บาท คิดเป็น ๔๐-๕๐%) และผ้าพันคอ
พิมพ์สกรีนสีธรรมชาติในราคา ๒๕๐-๒๘๐ บาทต่อผืน เพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๐๐ 
บาท (เพิ่มขึ้น ๕๐-๘๐ บาท คิดเป็น ๒๕-๔๐%) นอกจากนี้ทางกลุ่มได้
วางแผนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทดลองเตรียมน้ าสีธรรมชาติเข้มข้นจาก
วัตถุดิบชนิดอื่น ๆ ที่หาได้ในพื้นที่ เพื่อให้ได้เฉดสีที่มีความหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี ต าบลร้องวัวแดง  
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม ่

“การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์หอมแขกและหอมแขกผลสด
คุณภาพ” AGRITEC ร่วมกับบริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน), บริษัท 
ลัคกี้ซีดต์อโกร จ ากัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถ่ายทอดและทดสอบ
เทคโนโลยี เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์หอมแขกและหอมแขกผลสดคุณภาพ 
เพื่อเป็นการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรในโครงการทายาทนักทักษะ
เมล็ดพันธุ์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดการผลิตผลสด
และเมล็ดพันธุ์หอมแขกตามหลักวิชาการที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด หลังจากถ่ายทอดฯ เกษตรกรได้ท าการปลูกหอมแดงเพื่อเก็บผลสด
และเมล็ดพันธ์ุ ๑,๒๕๐ บาท สามารถผลิตผลสด (พ้ืนท่ี ๔๗๒ ตรม.) เกรด A 
จ านวน ๖๐ กิโลกรัม เกรด B จ านวน ๕๐ กิโลกรัม และเกรด C จ านวน ๒๐ 
กิโลกรัม สร้างรายได้ ๗,๕๐๐ บาท สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ ๐.๕๕ กก. 
(พื้นที้ ๒๘ ตรม.) จ าหน่ายเมล็พันธุ์ได้ ๓,๓๐๑ บาท เกิดเป็น Learning 
Center และสามารถขยายผลแก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจการปลูกหอมแขกใน
พื้นทีต่่อไปได้ในอนาคต 

สมาชิกกลุ่มทอผ้าฝา้ยย้อมสีธรรมชาติบ้านกุ่ม 
(ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๓ – ๕)  
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี   

“การมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากใบต้นล าดวน ใบต้นตีนนก และใบต้น
มะม่วง” ทีมวิจัยสิ่งทอ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง MTEC สวทช.
เทคได้ถ่ายทอดฯ เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติให้ติดเข้มและมีความคงทน 
ด้วยกระบวนการย้อมเส้นด้ายและผ้าด้วยสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น โดย
ใช้ใบต้นล าดวน ใบต้นตีนนก และใบต้นมะม่วง ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ส.ค. 
๒๕๖๓ หลังจากการถ่ายทอดฯ ทางกลุ่มได้เรียนรู้วิธีการเตรียมน้ าสธีรรมชาติ
จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น การเตรียมเส้นด้ายหรือผ้าส าหรับย้อมด้วย 
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สีธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย สามารถจ าหน่ายได้ใน
ราคา ๒๕๐-๘๐๐ บาทต่อผืน โดยสามารถผลิตผ้าผืนย้อมสีธรรมชาติได้
จ านวนเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าตัวจากการใช้วัตถุดิบเพื่อเตรียมน้ าสีย้อมเท่าเดิม 
ท าให้ต้นทุนค่าวัตถุดิบลดลง นอกจากนี้ทางสมาชิกของกลุ่มได้วางแผนน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทดลองย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบชนิดอื่นๆ ที่หา
ได้ในพ้ืนท่ี เพื่อให้ได้เฉดสีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นการเปิดโอกาส
ให้เด็กเยาวชนจากโรงเรียนบ้านกุ่มที่อยู่ในพื้นที่ได้เข้ารับการอบรมด้วย ซึ่ง
เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

โรงพยาบาลกลาง “โจอี้ เตียงต่ืนตัว (Active bed)” MTEC ได้พัฒนาออกแบบเตียงส าหรับ
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยท่ีต้องการการพักฟื้นหลังการรักษาหรือผ่าตัด จากมุมมอง
ของผู้ใช้ในด้านต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า “Human-centric design” โดยจะ
พิจารณาจาก ความต้องการขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัย ความเหมาะสมใน
ด้านการยศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ของมนุษย์ผู้ใช้  ซึ่งเตียงผู้สูงอายุ 
ส่วนใหญ่ มีราคาจ าหน่ายที่สูง (เป็นสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ ราคา
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท) และเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมและเข้าถึงได้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลในสังคมไทยในวงกว้าง 
เหมาะสมทั้งในด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ปรับเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันตกเตียง ได้แก่ ท่ีเท้าแขน ต าแหน่งศีรษะและล าตัว 
ที่ได้รับการออกแบบอ้างอิงมาตรฐาน IEC 60601 ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ 
ท าฟูก โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท SB Design Square ให้ป้องกัน 
น้ าและป้องกันไรฝุ่น ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ป้องกันการพลัดตกหกล้มของ
ผู้สูงอายุหลังผ่าตัด ที่ได้พัฒนาจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยฟื้นฟู ลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม 
ที่ตึกผู้ป่วยศัลปกรรมพิเศษ โรงพยาบาลกลาง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหรือ 
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไม่นอนติดเตียง สามารถเปลี่ยนอิริยาบถเป็นท่านั่งหรือ 
ลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัย  มีความมั่นใจในการลุกนั่ ง  
ลดอัตราเสี่ยงต่อการนอนติดเตียง 

•  เกษตรกรในพ้ืนท่ี ต าบลบ้านคา  
อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี
•  เกษตรกรในพ้ืนท่ี ต าบลช่องสาลิกา 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผ้ึงไทยในสวนฝร่ัง และสวนมะนาว” 
AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขต
ราชบุรี ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การเลี้ยงผึ้งพื้นเมือง” แก่เกษตรกรและ 
ผู้ที่สนใจในการเลี้ยงผึ้งพื้นเมืองในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดลพบุรี จ านวน 
๕๐ คน เนื่องจากผึ้งพื้นเมืองไทยเป็นทรัพยากรชีวภาพท่ีมีศักยภาพในการที่
จะพัฒนาเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด แต่เกษตรกรไทยยังขาด  
องค์ความรู้การเลี้ยงและฝึกฝนการเลี้ยงจนช านาญ อีกทั้งการลงทุนเลี้ยงผึ้ง
สูงทั้งค่าพันธุ์และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องลงทุนเริ่มต้นปราณ ๒,๕๐๐-๓,๐๐๐ 
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บาทต่อรัง และในท้องตลาดของชุมชนมีการขายน้ าผึ้งปลอมปนกว่า ๘๐-
๙๐% ซึ่งขายในราคา กก. ละ ๑๘๐-๒๐๐ บาท  ท าให้น้ าผึ้งแท้ที่ผลิตได้จาก
เกษตรกรถูกกดราคาให้ต่ าลง ก่อนการอบรมฯ เกษตรกรได้ท าเกษตร 
แบบเชิงเดี่ยว มีการใช้ยาฆ่าแมลงในปริมาณที่สูง ท าให้ประสบปัญหาผลผลิต
ตกต่ าจากการขาดแมลงผสมเกสร หลังจากการอบรมฯ ได้น าหลักการเลี้ยง
และการดูผึ้งและชันโรง ท่ีได้อบรม ไปเลี้ยงผึ้งโพรง ผึ้งมิ้ม และชันโรงเพื่อ
ผสมเกสร และปรับสภาพแวดล้อมของสวนฝรั่งและสวนมะนาว ให้เหมาะสม
เพื่อเป็นที่ตั้งรังผึ้ง และชันโรง เช่น ร่มรื่น แสงไม่ทึบ ลมไม่พัดแรง มีอาหาร
ของผึ้งอยู่ใกล้ ๆ ในช่วง ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ได้ผลผลิตทางการเกษตร (ฝรั่ง) 
เพิ่มขึ้น ๕๓% (จาก ๑๕,๐๐๐ กก. เป็น ๒๓,๐๐๐ กก.) สร้างรายได้จากการ
ขายฝรั่งเพิ่มขึ้นจาก ๒๒๕,๐๐๐ บาท เป็น ๓๔๕,๐๐๐ บาท ราคาขายกก.ละ 
๑๕ บาท และสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผึ้งพื้นเมือง 
๑๐๑,๐๐๐ บาทต่อปี ส่วนผลผลิตทางการเกษตร (มะนาว) เพิ่มขึ้น ๑๐๐% 
(จาก ๓,๐๐๐ กก. เป็น ๗,๐๐๐ กก.) สร้างรายได้จากการขายมะนาวเพิ่มขึ้น
จาก ๖๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๔๐,๐๐๐ บาท ราคาขายกก.ละ ๒๐ บาท และ
สร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผึ้งพื้นเมือง ๖๗,๕๐๐ บาท
ต่อปี 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี ต าบลหลมุเข้า  
อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธาน ี

“เทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ถั่วเขียว” AGRITEC ได้ติดตามขยายผลในการผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเขียวร่วมกับ
เกษตรกรในพื้นที่ จ.อุทัยธานี พบว่าเกษตรกรที่ร่วมโครงการประสบปัญหา
การระบาดของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด ทั้งหนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม 
หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนคืบ หนอนเจาะฝักถั่ว และเพลี้ยอ่อน โดยพบเข้า
ท าลายตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของถั่วเขียวตามมาในที่สุด AGRITEC ร่วมกับโรงงานต้นแบบผลิต
ไวรัส NPV ของ BIOTEC ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การใช้ 
ไวรัส NPV ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตของเกษตรกร
เสียหาย ลดการใช้สารเคมี พร้อมทั้ง พัฒนาเป็นแกนน าเกษตรกรผู้ใช้ 
สารชีวภัณฑ์ และการจัดการแปลงถั่วเขียวอย่างถูกวิธีเพื่อถ่ายทอดให้กับ
เครือข่ายสมาชิกในชุมชน จ านวน ๑๑ คน หลังการถ่ายทอดฯ เกษตรกร 
แกนน าสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้จ านวน ๒๐๐ กก./ไร่ และจ าหน่ายเป็น
เมล็ดพันธุ์ได้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๒) เกษตรกรลดการใช้
สารเคมี ท าให้ปลอดภัยและลดต้นทุนการจัดการศัตรุพืชแบบผสมผสานมี
มูลค่าใกล้เคียงกับการใช้สารเคมี ต้นถั่วเขียวมีความแข็งแรงและทนต่อการ
เข้ากัดกินของแมลงศัตรพืชได้ดีกว่า 
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วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมกสิกรรมไรส้ารพิษ
เมืองชัยนาท 

“เทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร่ีผสมโกโก้อัดเม็ด (Bright)” 
AGRITEC ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
แปรรูปข้าวด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  เนื่องจาก
การผลิตและการส่งออกข้าวประสบปัญหาหลายประการโดยเฉพาะเรื่อง
ราคาและการแข่งขันจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่ง “การแปรรูปข้าว” เป็นอีกหนทางหนึ่งที่
จะช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน ๕๑ คน ก่อนมีโครงการวิสาหกิจชุมชนฯ มี
ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์แพ็คสุญญากาศสร้างรายได้ ๑๖,๘๗๔ บาท/เดือน หลัง
มีโครงการวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ผสมโกโก้อัดเม็ด 
(Bright) ที่มีมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ ๓๔,๒๐๐ 
บาท/เดือน วิสาหกิจชุมชนฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ๒๐ ,๙๒๕ บาท/เดือน  
สร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชนฯ (ต.ค. ๒๕๖๑-ก.ค. ๒๕๖๓) รวม ๗๕๒,๔๐๐ 
บาท 

เกษตกรในพ้ืนท่ี ต าบลหนองย่างทอย  
อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ์

“เทคโนโลยีระบบน้ าในการท าเกษตรและการผลิตพืชผักอินทรีย์ ” 
AGRITEC ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ใช้น้ าอย่าง Smart เลือกตลาด 
ให้เป็น" ให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
การจั ดการระบบน้ า ในการท า เกษตรของตนเองได้อย่ างถู กต้อง  
เพิ่มประสิทธิภาพการท าเกษตรให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้
ความเข้าใจระบบน้ าในการเกษตรที่ถูกต้อง ก่อนการอบรม : เกษตรกรปลูก
แคนตาลูป และใช้ปุ๋ยและสารเคมีปริมาณมาก เช่าพื้นที่ปลูกและเปลี่ยนพื้นที่
ไปเรื่อย ๆ เกษตรกรขาดองค์ความรู้เรื่องการจัดการระบบน้ าและการ 
ท าเกษตรอินทรีย์ มีอาการเจ็บป่วยบ่อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการใช้
สารเคมีสะสม และได้รายได้จากการขายแคนตาลูปรอบละหลายแสนบาท 
แต่ไม่ยั่งยืน บางรอบการผลิตขาดทุนและมีความเสี่ยง ภายหลังจากที่ได้รับ
การอบรม : เกษตรกรเริ่มปลูกป่า ปลูกผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร และ 
หันมาท าเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก งดการใช้สารเคมีส าหรับการปลูกผักสวน
ครัว ท าให้ตนเองและคนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีขึ้น  เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตทางการเกษตรในสวนเดือนละประมาณ 
๑๒,๐๐๐ บาท เกษตรกรมีองค์ความรู้เรื่องพืชและระบบน้ า การบริหาร
จัดการน้ าในหน้าแล้ง การท าเกษตรอินทรีย์และการเลือกตลาดให้เหมาะสม
กับตนเอง 

ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน บก.ตชด. ภาค ๓  
บ้านหนองผึ้ง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

“แผ่นยางธรรมชาติความเป็นพิษต่ าส าหรับปูรองบ่อน้ า” AGRITEC ได้น า
ต้นแบบบ่อน้ าที่ใช้เทคโนโลยีแผ่นยางพาราความเป็นพิษต่ าในการปูรองบ่อ
น้ า มาใช้ในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าของ ตชด. เพื่อใช้ในการปลูกผัก 



 
 

๙๒ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

ปลอดสารพิษ การปลูกกาแฟและพืชสมุนไพรเสริมต้นไม้ใหญ่  เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ 
เนื่องจากบ่อน้ าศูนย์ฯ มีสภาพดินที่ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ ท าให้อ่างน้ านี้
มักแห้งขอดในหน้าแล้ง เป็นเหตุให้ ศูนย์ฯ มีน้ าใช้ไม่พอต่อความต้องการ 
โครงการนี้เพื่อกักเก็บน้ า จะช่วยให้ศูนย์ฯ มีน้ าใช้ได้มากขึ้นอีกจ านวน 
๔,๔๐๐ ลบ.ม./ปี ซึ่งคาดว่าจะพอเพียงต่อการใช้น้ าของศูนย์ฯ ตลอดทั้งปี 
ช่วยให้ศูนย์ฯ มีน้ าที่สะอาดและมีความปลอดภัยไว้ใช้ในหน้าแล้ง สามารถท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ รวมทั้งการเพาะขยายพันธุ์พืชและพันธุ์ปลาและ
กบได้โดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ 
เป็นทุนหมุนเวียนให้กับศูนย์ฯ ต่อไป 

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่

“ระบบติดตามและตรวจสอบการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับ
ชุ มชน ต้นแบบ Chiang Mai World Green City (CMWC)”  ชุ มชน
ต้นแบบ Chiang Mai World Green City เป็นต้นแบบของการใช้งานด้าน
พลังงานทดแทน และเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยให้
สามารถเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
NECTEC มีส่วนร่วมในการจัดท าระบบติดตามและตรวจสอบการผลิตและ
การใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในชุมชนต้นแบบฯ ดังนี้ (๑) ออกแบบระบบ
ควบคุมการใช้ไฟฟ้าของโซนบ้านพัก ๑๐ หลัง และติดตั้งระบบติดตาม 
ตรวจสอบการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า รวม ๒๑ จุด เพื่อติดตามการ
ผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า (๒) ติดตั้งระบบตรวจสอบการท างานของ
ระบบ เซลล์ แส งอาทิ ตย์  ( Solar Health) กับระบบผลิ ต ไฟฟ้ าจาก 
เซลล์แสงอาทิตย์ (Grid-Connected System) เพื่อตรวจวัดและตรวจสอบ
ปริมาณการผลิตและการใช้ไฟฟ้า (๓) รายการผลการติดตั้งระบบฯ และภาพ
สถานที่ติดตั้งจริงในชุมชน ซึ่งชุมชนต้นแบบฯ จะใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน และ
สาขาวิชาพลังงานชุมชน และภารกิจด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการ โดยจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและประชาชนทุกปี พร้อม
ทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทน แนวคิดก่อสร้างอาคารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพึ่งพาตนเองให้แก่คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน 
สถาบันการศึกษาและโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนท่ีสนใจทั่วไปอีกด้วย 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) “ระบบวินิจฉัยและให้ค าแนะน าการสร้างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพ่ือยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 29110 (DIGEST)” NECTEC ร่วมสนับสนุนโครงการ
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ในการต่อยอดพัฒนาระบบ DIGEST หรือระบบวินิจฉัยและให้ค าแนะน าการ
สร้างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ระยะที่ ๑ ต่อเพื่อ
ขยายผลการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ก่อนรับการถ่ายทอด : บริษัทที่
ต้องการยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดท ามาตรฐาน 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งคนไปอบรมมาตรฐานฯ ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา
เพื่อจะให้ซอฟต์แวร์ผ่านมาตรฐานฯ การจัดท ามาตรฐาน ใช้วิธี manual ท า
ให้ภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ครอบคลุมในภาพรวม การประเมินผลว่าจะ
ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการเป็นไปได้ยาก และใช้ระยะเวลาในการ
จัดท ามาตรฐานฯ และประเมินผลนาน โดยภายหลังจากท่ีได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  : การท ามาตรฐานใช้วิธีแบบ Automate บริษัทที่ต้องการ
ยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ ท าให้สามารถตรวจประเมินได้ด้วยตนเอง 
ประเมินผลง่าย และรวดเร็วขึ้น ท าซ้ าได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ลดเวลาในการ
จัดเตรียมกระบวนการเอกสาร และสามารถมองภาพได้ชัดและกว้างขึ้นว่า 
จะตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการตรงส่วนไหนเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน 
ISO/IEC 29110  นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการอบรม และค่่าจ้าง 
ที่ปรึกษาอีกด้วย ซึ่งจากการประเมินผลประโยชน์ท่ีบริษัทที่ต้องการยกระดับ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ ได้รับจากโครงการ สรุป ดังนี้ มูลค่าการลงทุนด้าน 
วทน.ฯ = ๒๑๐,๐๐๐ บาท มีมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมฯ = 
๑๘,๖๖๘,๒๐๐ บาท 

ส านักงาน ปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

“ระบบหุ่นยนต์บริหารมือ/ระบบเฝ้าดูและเก็บข้อมูลแบบทางไกล” 
NECTEC ร่วมกับ สป.อว. พัฒนาระบบหุ่นยนต์บริหารมือ/ระบบเฝ้าดูและ
เก็บข้อมูลแบบทางไกล โดยมีเป้าหมายหลักที่จะให้เป็นอุปกรณ์ส าหรับการ
ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของมือ มีกลุ่มเป้าหมายคือ สถานพยาบาลที่มีต้องการ
อุปกรณ์เสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย เน้นในส่วนการก าและแบมือ 
เป็นหลัก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ กลาง และ
เล็ก รวมทั้งในชุมชนห่างไกล พร้อมระบบเฝ้าดูและจัดเก็บข้อมูลการฟื้นฟู
ทางไกลส าหรับสถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ช่วยลดต้นทุนในการผลิต
และน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้ามาในเมือง ได้มีโอกาส
ฟื้นฟูร่างกายได้ง่ายและสะดวกขึ้น ช่วยลดปัญหาขาดแคลนบุคลากรในด้าน
ฟื้นฟูสมรรถภาพของไทยได้ 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา “ราชบัณฑิตยฯ: ระบบการรายงานและสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร” NECTEC พัฒนาระบบการรายงานและสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ส าหรับการประชุมพิจารณาค าศัพท์ของส านั กงาน 
ราชบัณฑิตยสภา เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของระบบการประชุม
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พิจารณาค าศัพท์ของส านักงานราชบัณฑิตยสภา ให้สามารถตรวจสอบการ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลการประชุมโดยอัตโนมัติ ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว ช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารส าหรับประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นิยามของค าศัพท์ที่ปรากฏได้หลายสาขาวิชา การพิจารณาการปรับแผนการ
พิจารณาค าศัพท์ ซึ่ งมีการประชุมคณะกรรมการจัดท าพจนานุกรม 
สารานุกรม และอักขรานุกรมจ านวนมากทุกสัปดาห์ ผลที่เกิดจากการพัฒนา
ระบบ คือ (๑) สามารถตรวจสอบค าศัพท์ได้หลายสาขาวิชา และสามารถ
ตรวจสอบ/แสดงผลความซ้ าซ้อนของข้อมูลการประชุมได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และรวดเร็ว จึงตอบสนอง รองรับการใช้งาน และสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารส านักงานได้เป็นอย่างดี (๒) รองรับนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐด้วยรูปแบบข้อมูลเปิด (Open Data) และ (๓) เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อความโปร่งใสขององค์กร การตรวจสอบการทุจริตการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุม การพิจารณาหรือปรับแผนการพิจารณา
ค าศัพท์ การประกอบการพิจารณาค าศัพท์ที่ปรากฏได้หลายสาขาวิชา และ
การสนับสนุนการคัดเลือกความหมายที่เหมาะสมของค าศัพท์ส าหรับแต่ละ
สาขาวิชา 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “Traffy Fondue แอปพลิเคชันแจ้งเหตุ เผาป่า -เผาพืช” NECTEC 
พัฒนาระบบแอปพลิเคชันแจ้งเหตุ เผาป่า-เผาพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันและแก้ปัญหามลพิษอันเกิดจากปัญหาการเผาป่า -เผาพืชใน
ประเทศ โดยได้มีหนังสือสั่งการ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงต่อ
ปัญหามลพิษทางอากาศ ๕๐ จังหวัด (๙ จังหวัดในภาคเหนือ ๒๐ จังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ๒๑ จังหวัดในภาคกลาง) ให้สื่อสารและ
ประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน Traffy Fondue เป็นช่องทางหรือสายด่วนแก่
ประชาชนในการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนการเผาป่า-เผาพืชในพื้นที่ ก่อน
ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าระงับเหตุได้อย่างทันเหตุการณ์ จากสถิติการใช้แอปพลิเคชัน 
Traffy Fondue แจ้งเหตุ เผาป่า-เผาพืช ของจังหวัดที่ได้รับหนังสือสั่งการ 
และใช้แอปพลิเคชัน Traffy Fondue เป็นสายด่วนจากประชาชนในการ
ร้องเรียนแจ้งพื้นที่เผาทุกชนิด พบว่า (๑) มีการรับแจ้งเหตุจากประชาชน
ทั้งหมด ๔๕ จังหวัด ๒๓๙ อ าเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๖๘๑ คน (๒) 
รายละเอียดและสถานะของเรื่องที่รับแจ้ง จาก ๑๐ จังหวัด มีการแจ้งเหตุ
ทั้งหมด ๖๕ เรื่อง สามารถระงับเหตุตามที่ได้รับแจ้ง ๑๔ เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๔๖ เรื่อง และเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเผาป่า-เผาพืช ๕ 
เรื่อง โดยมาจาก จ.ศรีสะเกษ จ.สระบุรี จ.บึงกาฬ จ.สิงห์บุรี จ.สุโขทัย 
กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี จ.เพชรบูรณ์ จ.หนองคาย จ.อุตรดิตถ์ หลังจาก
การใช้งานระบบพบว่า สามารถควบคุมและจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ 
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จากการเผาป่า-เผาพืช ในจังหวัดต่าง ๆ ลดปัญหาการสูญเสียทรัพย์สิน เกิด
ความปลอดภัยและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

กระทรวงสาธารณสุข “ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 3 (PHR3)” NECTEC 
ร่วมกับส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
และกระทรวงสาธารณสุข ในการขยายผลการใช้งานระบบระเบียนสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล หรือ Personal Health Record (PHR) ของ
ประเทศ โดยเช่ือมโยงข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสถานพยาบาล โรงพยาบาล
กับหน่วยงานสาธารณสุขของประชาชน ช่วยให้ประชาชนสามารถบริหาร
ข้อมูลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเป็นระบบ โดยประชาชนและ
บุคลากรทางการแพทย์ สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา ๒๔ ชม. ผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Tablet หรือ อุปกรณ์ Smart Devices เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ภูมิภาคต่างๆ ให้ครอบคลุมการใช้งานของประชาชนและบุคลากรทาง 
การแพทย์ของประเทศ โครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว ๒ ระยะ ซึ่ง
สองระยะแรกเป็นการใช้งานระบบ PHR ในจังหวัดน าร่อง คือ นครนายก 
ส่วนระยะที่ ๓ นี้ เป็นการขยายผลการใช้งานไปยัง ๔ จังหวัดใน ๔ ภูมิภาค 
ได้แก่ ภูเก็ต ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี ปัจจุบัน มีประชาชนเปิดใช้
งานแล้ว ๒๔,๕๓๐ ราย โรงพยาบาลของแต่ละจังหวัดเปิดให้บริการ ๔๒๙ 
สถานบริการ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบคือ (๑) ลดความแออัดใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ (๒) ลดขั้นตอนและ
เวลารอคอยรับบริการที่โรงพยาบาล และลดความคับคั่งของศูนย์ประสาน
โรงพยาบาล (๓) คุณภาพของการรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ และรักษาได้
อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น และ (๔) ลดค่าใช้จ่ายประชาชนในการรับใบส่งตัวที่
คลินิกเพ่ือไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล 

ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา “Thai MOOC เพ่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์” เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดย 
NECTEC โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานมาจากระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิด
เพื่อมหาชน (Massive Open Online Courses หรือ MOOC) ในการพัฒนา
ระบบจัดการเรียนการสอนกลางส าหรับการศึกษาแบบเปิดเพื่อการศึกษา
ตลอดชีวิต (Learning Management System) โดยโครงการ Thai MOOC 
นอกจากจะเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาระบบเปิด 
เป็นระบบกลาง ที่สถาบันการศึกษาทุกระดับจะใช้ประโยชน์แล้ว ยังเป็น
ระบบที่สนับสนุนการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิสัมพันธ์ การติดตาม 
ประเมินผู้เรียน ในการเช่ือมโยงและจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้นอีกด้วย โดย
เปิดให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ThaiMOOC.org มี
จุดเด่น คือ (๑) วิชาที่เปิดสอน มีความหลากหลายให้เลือกเรียนตามความ
สนใจของผู้เรียน (๒) จัดเรียงคอนเทนต์วิชาที่เปิดสอนอย่างเป็นระบบและ
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ชัดเจน เน้นการเรียนแบบวิดีโอเป็นหลัก มีอาจารย์ผู้สอน มีผู้เรียนที่อยู่ใน
ระบบจริง และมีกิจกรรมการเรียนที่เสมือนเรียนในห้องเรียน (Virtual 
Classroom) และรับจ านวนได้ไม่จ ากัด (มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ในแต่ละ
ห้องเรียน) ซึ่งแตกต่างจากการเรียน e-Learning แบบเดิม และ (๓) ผู้เรียน
สามารถสะสมหน่วยกิตน าไปเทียบโอนเป็นวุฒิต่าง ๆ เช่น ประกาศนียบัตร 
หรือ ปริญญาได้ ก็จะสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง 
โดยผู้ที่เรียนผ่านรายวิชา จะมีประวัติและผลการเรียนจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมลู
ที่เช่ือมโยงและเรียกดูได้ ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกเรียนออนไลน์ในระบบกว่า 
๔๕๔,๕๕๙ คน มีจ านวนผู้เรียนสมัครเรียนในรายวิชากว่า ๘๘๒,๖๗๙ ครั้ง 
(ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓) มีมูลค่าผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ดังนี้ ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒๕,๔๔๘,๐๐๐ บาท, ปี ๒๕๖๒ จ านวน 
๓๙,๕๐๘,๘๗๕ บาท และ ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๙๓,๘๐๒,๗๐๓.๘๒ บาท  

•  ศูนย์บริการของไบโอเทค จ.สระบุรี 
•  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย 
•  ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์  
•  บริษัทแดรี่โฮม จ ากัด  
•  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) 
จ ากัด  

“การขยายผลชุดตรวจ Early P-Check เพ่ือตรวจการต้ังท้องของแม่โค” 
BIOTEC และ NECTEC ได้ร่วมกันพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนใน
น้ านมโคส าหรับบ่งช้ีการตั้งท้องและการทางานของรังไข่ของโคนม โดย
ประยุกต์ใช้วิธี competitive ELISA เป็นครั้งแรกในประเทศ โดยได้พัฒนา
ชุดตรวจ Early P-Check ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) ชุดตรวจ competitive 
ELISA ส าหรับตรวจหาระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในน้ านมของโคนม 
(๒) เครื่องอ่านและแปลผลปริมาณโปรเจสเตอโรน Wellscan เพื่ออ่านค่า
และแปลผลปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจากน้ านมโคทั้งแบบ offline   
และ online ชุดตรวจ Early P-Check สามารถช่วยแยกแม่โคในกลุ่มที่ 
ตั้งท้องและไม่ตั้งท้องออกจากกันได้อย่างชัดเจน โดยให้ผลการตรวจที่ถูกต้อง
แม่นย าและมีความไวสูง เทียบเท่ากับชุดตรวจทางการค้าที่น า เข้าจาก
ต่างประเทศ โดยมีราคาถูกกว่าชุดตรวจในท้องตลาด  ๒๐-๔๐ เท่า โดย 
ชุดตรวจ Early P-Checkมีต้นทุนการตรวจ ๓.๗๕ บาท/test well มีการ
ตรวจ ๑ ,๗๑๖ testwells รวม ๖ ,๔๓๕ บาท ในขณะที่ ชุดน้ ายาตรวจ
วิเคราะห์ที่น าเข้าจากต่างประเทศมีต้นทุน ๑๘๗.๕๐ บาท/test well รวม 
๓๒๑,๗๕๐ บาท คิดเป็นส่วนต่างต้นทุนที่ลดลงจ านวน ๓๑๕,๓๑๕ บาท  
ส่งมอบเครื่อง Wellscan แก่หน่วยงานพันธมิตร จานวน ๔ เครื่อง มูลค่ารวม 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (๕๐,๐๐๐ บาท/เครื่อง) ในขณะที่เครื่อง Plate reader ที่
น าเข้าจากต่างประเทศมีมูลค่ารวม ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (๔๐๐,๐๐๐ บาท/
เครื่อง) คิดเป็นส่วนต่างต้นทุนท่ีลดลงจ านวน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท 

กรมส่งเสริมการเกษตร “การใช้ไวรัส NPV ก าจัดหนอนศัตรูพืช” BIOTEC ร่วมมือกับกรมส่งเสริม
การเกษตร จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง โดยการผลิตไวรัส NPV  (โดยผลิตไวรัส NPV 
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ของแมลงศัตรูพืชที่สาคัญทางเศรษฐกิจ ๓ ชนิด ได้แก่ (๑) ไวรัส NPV ของ 
หนอนกระทู้หอม (๒) ไวรัส NPV ของหนอนเจาะสมอฝ้าย และ(๓) ไวรัส 
NPV ของหนอนกระทู้ผัก ที่มีประสิทธิภาพสูงในการท าลายแมลงศัตรูพืช มี
ความเฉพาะ เจาะจงต่อแมลงเป้าหมาย มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช 
และมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด เหมาะสมสาหรับเกษตรกรใน
การใช้ทดแทนสารเคมี ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้สารเคมี และลด
ความเสี่ยงของเกษตรกรจากอันตรายที่เกิดจากการฉีดพ่นสัมผัสกับสารเคมี  
แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรจ านวน ๑๓๐ ลิตร (๒,๒๐๐ บาท/ลิตร) รวมลด
ต้นทุน ๒๘๖,๐๐๐ บาท/ป ีในพื้นที่ ๖๕ ไร่/ปี เกษตรกรลดความเสียหายของ
ผลผลิตหอมแดง (๒๐%) ในพื้นที่  ๖๕ ไร่  มูลค่าของผลผลิตต่อไร่  
๓๖,๕๔๓.๔๓ บาท รวมลดความเสียหายคิดเป็นมูลค่า ๔๗๕,๐๖๕ บาท และ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ๖๕ ไร่ ลดต้นทุนสารเคมีในก าจัดหนอนกระทู้หอมได้ โดย
ต้นทุนหากใช้สารเคมี ๒,๘๕๐ บาท ในขณะที่ต้นทุนเช้ือไวรัส NPV ๒,๒๐๐ 
บาท รวมลดต้นทุน ๔๒,๒๕๐ บาท 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก  
ต าบลบางยีร่งค์ อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

“การเตรียมแป้งพิมพ์สีธรรมชาติจากใบลิ้นจี่ ใบมะม่วง และการพิมพ์
สกรีนผ้า” MTEC ได้ท าการถ่ายทอดและฝึกอบรมวิธีการเตรียมต้มเคี่ยว 
น้ าสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในพ้ืนที่ คือ สีใบลิ้นจี่และใบมะม่วง ระหว่าง
วันที่ ๒๔-๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นพืชที่มีในชุมชน เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น หลังการถ่ายทอดฯ กลุ่มได้เรียนรู้
วิธีการเตรียมน้ าสีธรรมชาติเข้มข้นส าหรับผสมในแป้งพิมพ์ การพิมพ์สกรีน
ด้วยสีธรรมชาติที่เตรียมจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น วางจ าหน่ายได้ในราคา 
๒๘๐-๓๕๐ บาทต่อช้ิน (คิดเป็นประมาณ ๙.๓๗-๑๒%) และการพิมพ์สกรีน
สีธรรมชาติตกแต่งเสื้อหรือผ้ามัดย้อมนี้น่าจะช่วยให้เกิดความน่าสนใจของ
ผลิตภัณฑ์ต่อผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น และท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

อ ง ค์ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ก า ร เ ก ษต ร แ ห่ ง
สหประชาชาติ  ( Food and Agriculture 
Organization) 

“การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมของข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์  เ พ่ือสนับสนุนการเ พ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์” MTEC ได้ประยุกต์ใช้และบูรณาการองค์ความรู้
ด้านข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงน าองค์ความรู้ด้านการ
ประเมินวัฎจักรชีวิตประยุกต์ใช้ร่วมกับการประเมินความยั่ งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมครอบคลุมขั้นตอนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ า
ของห่วงโซ่อุปทานการผลิตเนื้อไก่สดและแปรรูปเพื่อการส่งออกของ 
ประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน ๓ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดแพร่  ซึ่งการ
ประเมินความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมนั้นประกอบไปด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ ที่ดิน 
น้ า ความหลากหลายทางชีวภาพ วัสดุและพลังงาน ช้ันบรรยากาศ และ
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สวัสดิภาพของสัตว์ เมื่อน าแนวทางการประเมินดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ทราบระดับของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า 
ระดับปานกลาง เนื่องจากการเกษตรกรยังมีการปฎิบัติแบบเน้นให้เกิด
ผลผลิตสูงด้วยการเพิ่มปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย สารเคมีก าจัดศัตรูพืชแต่ยัง
ไม่ได้ค านึงถึงพื้นฐานที่ส าคัญซึ่งเป็นส่วนเช่ือมโยงปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความยั่งยืนที่สูงขึ้น คือ ที่ดิน (Land) ที่มีผลต่อปัจจัยในการ
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  การประยุกต์
ดังกล่าวส่งผลให้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้
มีการพัฒนาคู่มือระดับนานาชาติเรื่องการประเมินการวัดและการจ าลองการ
กักเก็บคาร์บอนในดินและการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนสต็อกในระบบการผลิต
ปศุสัตว์ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ FAO เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ น า 
องค์ความรู้จากการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมใน
มิติของที่ดิน (Land) เช่น อินทรีย์วัตถุในดิน (SOM) อินทรีย์คาร์บอนในดิน 
(SOC) ที่เกิดจากระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส าหรับเป็นอาหารสัตว์และ
เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของปศุสัตว์ไปประยุกต์ใช้ในคู่มือฯ สามารถลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการวิเคราะห์ชุดดินเพื่อหาค่า SOC เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยการทราบผลเบื้องต้นจาก 
สมการค านวณที่พัฒนาโดยค านึงถึงประเทศทางแถบเอเชียและเป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล อีกทั้ง การวางแผนที่ทันต่อเหตุการณ์ และมีข้อมูลระดับความ
ยั่งยืนที่ดีขึ้นจะยังมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของ
ผลิตภัณฑ์ไก่สด และไก่แปรรูปของประเทศไทยอีกด้วย 

•  เกษตรกร บ้านบุญเรือง ต าบลไหล่น่าน 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
•  เกษตรกร มูลนิธิฮักเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

“การพัฒนาพันธุ์ข้าว น่าน ๕๙” BIOTEC ได้ผลิตและส่งมอบเมล็ดพันธุ์ 
“น่าน ๕๙” แก่มูลนิธิฮักเมืองน่านในการส่งเสริมและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
น่าน ๕๙ โดยทดลองปลูกในหลายพื้นที่ของ จ.น่าน โดยเฉพาะแปลงของ
กลุ่มชาวนา บ้านบุญเรือง ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน พบว่า ล าต้นข้าว
เหนียวยังแข็ง ทนทาน ไม่หักล้ม สามารถทนทานต่อแรงลมได้ดี ท าให้ใช้
เครื่องจักรเก็บเกี่ยวแทนการใช้แรงงานคนได้ ข้าวแตกกอดี ให้ผลผลิตสูง 
เมล็ดข้าวเรียว หลังขัดสีไม่แตกหัก มีคุณภาพการหุงต้มดี หอม รสชาติดี 
เหนียวนุ่มคล้ายพันธุ์ กข ๖ จึงท าให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในการ
เพาะปลูกและจ าหน่ายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยพบว่าการปลูกข้าวน่าน ๕๙  
ให้ผลผลิตเฉลี่ย ๘๐๐ กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่การปลูกข้าวเหนียว กข ๖ ให้
ผลผลิตเฉลี่ย ๕๐๐ กิโลกรัม/ไร่ ในพื้นที่ปลูกจังหวัดน่านในช่วงเวลาเดียวกัน 
(ผลผลิตเพิ่มขึ้น ๓๐๐ กิโลกรัม/ไร่) รายได้เพิ่มจากการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าวน่าน ๕๙ พื้นที่รวม ๘๑ ไร่ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการปลูกข้าว 
กข ๖ คือ ๓๐๐ กก./ไร่ ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวน่าน ๕๙ เท่ากับ ๒๕ บาท/กก. 
คิดเป็นรายได้เพิ่ม ๖๐๗,๕๐๐ บาท, รายได้เพิ่มจากการจ าหน่ายข้าว 
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น่าน ๕๙ พื้นที่รวม ๙๙๙ ไร่ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการปลูกข้าว กข 
๖ คือ ๓๐๐ กก./ไร่ ราคาข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวน่าน  เท่ากับ ๑๔ บาท/กก. 
คิดเป็นรายได้เพิ่ม ๔,๑๙๕,๘๐๐ บาท ลดต้นทุนการเก็บเกี่ยว พื้นที่ประมาณ
การที่อาจเกิดข้าวล้ม ๕๐% คิดเป็น ๕๔๐ ไร่ ซึ่งข้าวน่าน ๕๙ สามารถ
แก้ปัญหาข้าวล้ม ซึ่งทาให้ใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวแทนการใช้แรงงานคนได้ ท า
ให้ต้นทุนลดลง ๔๐๐ บาท/ไร่ (ลดจาก ๑,๒๐๐ บาท เหลือ ๘๐๐ บาท/ไร่) 
รวมลดต้นทุน ๒๑๖,๐๐๐ บาท และลดต้นทุนการใช้สารเคมีจากการ
ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง พื้นที่ประมาณการที่ลดการใช้สารเคมี 
๓๐% คิดเป็นพื้นที่ ๓๒๔ ไร่ ราคาสารเคมี ๑๘๐ บาท/ไร่ รวมลดต้นทุน 
๕๘,๓๒๐ บาท 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
• จังหวัดเชียงราย 
• จังหวัดล าปาง 
• จังหวัดพะเยา 

“การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมนาคา (Hom Naka)” ปัจจุบันเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวเหนียวต้องเผชิญกับปัญหาน้าท่วม ความแห้งแล้ง ข้าวล้ม โรคไหม้
แ ล ะ โ ร ค ขอบ ใบ แ ห้ ง  ไ ด้ ผ ล ผลิ ตน้ อ ย  นั ก วิ จั ย  BIOTEC ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เผยแพร่ความรู้เรื่องการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเมล็ดข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ที่
ทนทานต่อภาวะน้ าท่วมฉับพลัน ทนแล้ง และทนโรค และได้น ามาปลูก
ทดสอบในแปลงเกษตรกร จ.ล าปาง จ.พะเยา และ จ.เชียงราย เมื่อปี ๒๕๖๒ 
จนคัดเลือกได้ข้าวเหนียว “พันธุ์หอมนาคา” ซึ่งมีลักษณะข้าวเหนียวกลิ่น
หอม นุ่มเหนียวเมื่อหุงสุก ทนน้าท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคไหม้ ต้านทานโรค
ขอบใบแห้ง ล าต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย อีกทั้งข้าวเหนียวหอมนาคาสามารถ
ปลูกได้ตลอดปี เนื่องจากเป็นข้าวไม่ไวแสง ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง 
ลักษณะล าต้นไม่สูง เก็บเกี่ยวง่าย สามารถเก็บเกี่ยวได้ด้วยเครื่องทุ่นแรง
เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เอง โดยในปีการผลิต ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ได้มีการส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์หอมนาคาไปยัง
เกษตรกรพื้นที่ จ.เชียงราย จ.ล าปาง จ.พะเยา จ านวน ๙๕.๒๕ ไร่ จ านวน
เมล็ดพันธุ์รวม ๙๒๕.๕ กิโลกรัม ทั้งนี้ผลจากการทดลองปลูกพบว่า ในพื้นที่
ภาคเหนือมีผลผลิต ๘๐๐–๙๐๐ กิโลกรัม/ไร่ และ ภาคอีสานมีผลผลิตสูงถึง 
๗๐๐–๘๐๐ กิโลกรัม/ไร่ เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ๓๐๐ กก./ไร่ (ข้าว
เหนียวหอมนาคาได้ผลผลิต ๑,๐๐๐ กก./ไร่ ในขณะที่ข้าวสันป่าตองได้
ผลผลิต ๗๐๐ กก./ไร่) พ้ืนท่ีปลูก ๙๕.๒๕ ไร่ ราคาข้าวเปลือกพันธุ์สันป่าตอง 
๑๒ บาท/กก. คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้น ๓๔๒,๙๐๐ บาท เกษตรกรลดความ
สูญเสียของผลผลิตข้าวจากสภาวะน้ าท่วม โดยสามารถลดความเสียหายเมื่อ
เกิดน้ าท่วมขังได้ ๕๐% คิดจากผลผลิต ข้าวสันป่าตอง ๗๐๐ กก./ไร่ พื้นที่
ปลูก ๙๕.๒๕ ไร่ ราคาข้าวเปลือก สันป่าตอง ๑๒ บาท/กก. คิดเป็นมูลค่าลด
ความสูญเสีย ๔๐๐,๐๕๐ บาท และ เกษตรกรลดต้นทุนการเก็บเกี่ยว ซึ่งข้าว
เหนียวหอมนาคามีลักษณะ ล าต้นไม่สูง สามารถเก็บเกี่ยวได้ด้วยเครื่อง 
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ทุ่นแรงแทนการใช้แรงงานคน ท าให้ต้นทุนการเก็บเกี่ยวลดลง ๔๐๐ บาท/ไร่ 
(ลดจาก ๑,๒๐๐ บาท/ไร่ เหลือ ๘๐๐ บาท/ไร่) รวมลดต้นทุน ๓๘,๑๐๐ 
บาท 

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF 
Thailand)   

“การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวบนพ้ืนที่ 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบเกษตรเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ” นักวิจัย 
MTEC ได้ เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล และวิ เคราะห์ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกต่อไร่ของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) บนพื้นท่ี
ราบสูงใน อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คิดเป็นปริมาณ ๔๔๒ kgCO2eq /ไร่ เพื่อหา
แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์) โดยการปลูกพืชเชิงบูรณาการผสมผสานอย่างยั่งยืนแทน โดยมี
ชาวบ้านหรือหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการน าร่องได้ปรับเปลี่ยนวิถีการท า
เกษตรกรรม เชิงเดี่ยวปลูกพืชข้าวโพด เป็นการท าเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสานพร้อมกับการปลูกป่ากลับคืน พร้อมด้วยการสร้างตลาดสีเขียวใน
พื้นที่เพื่อรองรับสินค้าอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
อนุรักษ์ โดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าสากลโลก (WWF Thailand) ได้ด าเนิน
โครงการด้านการส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ าผ่านการบริโภคและการผลิตที่
ยั่ งยืน มุ่ งหวังที่จะกระตุ้นและสนับสนุนให้ เกิดการเรียนรู้  ทดลอง 
เปลี่ยนแปลง ถอดบทเรียน และพัฒนาเป็นโมเดลการแก้ปัญหาการสูญเสีย
พื้นที่ป่าต้นน้ า แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน ได้ส่งผ่าน ถ่ายทอด 
องค์ความรู้ให้กับหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓ หมู่บ้าน (๓๘๗ 
ครัวเรือน) ใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย รวม เท่ากับ 
๗,๕๘๒.๕๖ ไร่ ก่อนเข้าร่วมโครงการ : มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น
ปริมาณ ๓,๓๕๗.๖ ตันต่อปี ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการ : ได้น าการปลูก
พืชเชิงบูรณาการซึ่งเป็นเกษตรผสมผสานเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งค านวณการกัก
เก็บก๊าซเรือนกระจกในปีที่ ๒ ที่ด าเนินโครงการ คิดเป็นปริมาณ ๖๒,๖๓๑ 
ตันต่อปี 

• โรงพยาบาลรามาธิบดี  
• สถาบัน ประสาทวิทยา (ศูนย์วิจัย) 

“เกมฝึกสมอง (MONICA – concentration trainer)” นักวิจัย MTEC 
ได้พัฒนาเกมกระตุ้นสมองส าหรับผู้สูงอายุที่เรียกว่า MONICA เนื่องจาก
ปัญหาโรคสมองเสื่อม (Dementia) เป็นปัญหาส าคัญที่พบมากขึ้นในสังคม 
ผู้อายุ ซึ่งมีผลกระทบต่อครอบครัวจ านวนมาก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสือ่ม
ควรได้รับการกระตุ้นและฝึกสมอง เพิ่มพยายามคงระดับความสามารถของ
สมองในด้านต่าง ๆ รวมถึง สมาธิ ความจ า การเรียนรู้  การรับรู้และ
ตอบสนอง ปัจจุบันมีการน าเกมกระตุ้นสมองไปใช้บริการในพื้นที่ดังนี้ (๑) 
สถาบันประสาท (๒๕๖๐ – ปัจจุบัน) : ใช้ท ากิจกรรมกับผู้สูงอายุที่มีสภาวะ
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สมองเสื่อมที่มาท ากิจกรรมที่ Daycare ศูนย์สุขกายสุขใจ โดยพยาบาลจะใช้ 
Monica เป็นอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมลักษณะฝึกสมาธิ และให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการสามารถจ าภาพจากเกมได้  (๒) โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(๒๕๖๑– ปัจจุบัน) : ใช้เป็นอุปกรณ์ของนักกิจกรรมบ าบัดในการท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้สูงอายุที่มารอคิวตรวจ OPD ที่โรงพยาบาล (๓) ประชาชนทั่วไป 
(๒๕๖๓ – ปัจจุบัน) : สามารถ download เกมฝึกสมอง (MONICA) ได้ฟรี 
ผ่านช่องทาง App store หรือ Play store โดยตั้งแต่เดือน เม.ย. ถึงเดือน 
ส.ค. ๒๕๖๓ มีผลการดาวน์โหลดรวมประมาณ ๑,๒๓๘ ช่ือบัญชี จากการ
ดาวน์โหลดด้วย App store ๖๒๒ ช่ือบัญชี และ Play store ๖๑๖ ช่ือบัญชี  

• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

“คู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย 
(ฉบับผู้ปฏิบัติ) เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency) และการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน
ขององค์กร” นักวิจัย MTEC ร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้จัดท าคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ
ไทย (ฉบับผู้ปฏิบัติ) โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ ๆ คือ กลุ่มพลังงาน และ 
กลุ่มสาธารณูปการ ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในมิติด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น 
รายได้ และข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม (สารขาเข้า-สารขาออก) เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ
หน่วยงาน รวมถึงการน าข้อมูลมาใช้ประกอบในการจัดท าคู่มือฯ โดยผลการ
ประเมินดั งกล่ าว สามารถน ามาใ ช้ เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิง 
นิเวศเศรษฐกิจของหน่วยงาน ณ ปีปัจจุบัน กับปีฐานได้ (ปีท่ีอ้างอิง) ส่งผลให้
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจไทย อาทิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
(กทพ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ฯลฯ ได้น าแนว
ทางการประเมินผลจากคู่มือฯ มาใช้ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-efficiency) เพื่อใช้ก าหนดเป้าหมายในการปรับปรุงองค์กร ท้ังในมิติ
ด้ านเศรษฐกิจ และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ดั งนั้น การประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) จึงท าให้ทราบถึงประเด็น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ (Hotspot) ซึ่งสามารถน ามาพิจารณา 
หาแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร และปรับปรุงผลการ
ประเมินได้ 

• บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด 
(มหาชน)  
• บริษัทวิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จ ากัด  
• บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

“ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของไทยกับการส่งเสริมฉลากลดคาร์บอน: กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” TIIS สวทช. เป็น
หน่วยงานเดียวท่ีจัดท าค่าสัมประสิทธ์ิหรือดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลวัฏจกัรชีวิตของไทย ให้กับผู้ประกอบการได้ใช้
ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับปรุงค่าสัมประสิทธ์ิให้เป็นปัจจุบันใน
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• บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด (ซ้ า) ทุก ๆ ปี ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการค านวณการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก (อาทิ ไฟฟ้า น้ า เชื้อเพลิง และการขนส่ง เป็นต้น) เนื่องจาก
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท้ังอุณหภูมิที่สูงขึ้น สภาพอากาศที่แปรปรวน และ
ความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่ว
โลก ท าให้หลายคนหันมาให้ความส าคัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนและอยู่ระหว่างการอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายฉลากลดคาร์บอนจ านวน ๑๗๕ ผลิตภัณฑ์ จาก ๓๔ บริษัท 
(ข้อมูล ณ มิ.ย. ๒๕๖๓) อาทิ กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มผลิตภัณฑ์จากยาง กลุ่ม
อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ ได้ รับฉลากลดคาร์บอนใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจ านวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ จาก ๔ บริษัทดังกล่าว มี
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (๑) ผลิตภัณฑ์ประเภท: แผ่นซีเมนต์บอร์ด และแผ่นซีเมนต์
บอร์ดใช้ภายนอก จาก บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จ ากัด ในเครื่องหมาย
การค้า VIVA และ VIVA HD) (๒) ผลิตภัณฑ์ประเภท: คอนกรีตมวลเบา (๑๖ 
ผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน ) ใน
เครื่องหมายการค้า QCON) (๓) ผลิตภัณฑ์ประเภท: ปูนซี เมนต์  (๑ 
ผลิตภัณฑ์จาก บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด ในเครื่องหมายการค้า เอสซีจี) 
และ (๔) ผลิตภัณฑ์ประเภท: พรม (๑ ผลิตภัณฑ์จาก บริษัท อินเตอร์ 
เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) ในเครื่องหมายการค้า Interface@) 

บริษัทกรีนโรด จ ากัด “แนวทางการประเมินผลฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ของโครงการจัดการใช้
ประโยชน์จากพลาสติกเหลือใช้ของบริษัท the green road เพ่ือมาเป็น
ส่วนผสมในการผลิตถนนสายหลักของประเทศภูฏาน” เนื่องจากปัจจุบัน
การผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่าง  ๆ ส่งผลกระทบต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยปัญหาที่ส าคัญและต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาเรื่อง
ภาวะโลกร้อน นักวิจัย MTEC ได้จัดท าแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของ
โครงการที่มีการน าขยะพลาสติกที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาใช้แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนืได้
ด าเนินการเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากของเสีย และของเหลือ
ใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อลดการจัดการของเสียจากการใช้งาน ส่งผลให้บริษัท
กรีนโรด จ ากัดประเทศภูฏาน ใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้เสนอ
แนวคิดในการน าขยะพลาสติกที่ศูนย์รวมรวมขยะมาผ่านกระบวนการท า
ความสะอาด และบดให้ละเอียด มาทดแทนการใช้ยางมะตอยเพื่อผลิตถนน
สายหลักของประเทศภูฏานได้ร้อยละ ๑๐ จากการใช้ยางมะตอยทั้งหมด ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าทางบริษัทตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากร
รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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บริษัทAYA cup “แนวทางการประเมินผลฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ของโครงการ
ปรับเปลี่ยนการใช้แก้วกาแฟจากการใช้คร้ังเดียว เป็นการใช้แก้วกาแฟซ้ า
ของกลุ่มร้านกาแฟที่เข้าร่วมโครงการในประเทศเวียดนาม” ปัญหาที่
ส าคัญและต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนซึ่งเป็น
ประเด็นส าคัญในระดับโลก นักวิจัย MTEC  ได้จัดท าแนวทางการลดก๊าซ
เรือนกระจกของโครงการที่มีการจัดรูปแบบการน าแก้วกาแฟพลาสติกชนิด
ใช้ซ้ า เพื่อทดแทนการใช้แก้วกาแฟชนิดใช้แล้วทิ้ง โดยสถาบันเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกระบวนการผลิต
แก้วกาแฟทั้งชนิดใช้ครั้งเดียว และชนิดใช้ซ้ า การล้างภาชนะ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เพื่อลดการจัดการของเสียจากการใช้งาน การผลิตแก้วพลาสติก
ชนิดใช้ซ้ าซึ่งผลิตจากวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของแป้งมันส าปะหลังเพื่อทดแทน
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลรวมถึงสามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ถึง ๒๐๐-๕๐๐ รอบ 
โดยหลังจากถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ : สามารถ
ทดแทนการผลิตแก้วพลาสติกจากแหล่งฟอสซิลได้ ซึ่งสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรวมถึงลดผลกระทบจากขยะพลาสติกเมื่อเปรียบเทียบกับ
การใช้แก้วพลาสติกจากแหล่งฟอสซิลในปัจจุบัน หลังจากที่สถาบันฯ ได้ให้
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตและการน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการ
จัดท าฉลากสิ่ งแวดล้อมต่างๆ เ ช่น ฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์  ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถน ากระบวนการที่ได้เรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้
ผ่านเทคนิค On the job Training รวมถึงน าข้อเสนอแนะจากสถาบันฯ มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งท าให้
รายได้ของกลุ่มผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังเห็น
ถึงจุดที่มีภาระทางสิ่งแวดล้อมสูง (hotspot) เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่อไป
ในอนาคต 

• กระทรวงการต่างประเทศ  
• ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
• ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สอวช.)   

“ผลการประเมินสถานการณ์การบริโภควัสดุและการไหลของวัสดุ
ภายในประเทศ” นักวิจัย MTEC จัดท าโครงการ ฯ โดยมีกิจกรรมภายใต้
โครงการ ฯ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การศึกษาวิธีการค านวณ
ตัวช้ีวัดของ SDG12 ตามแนวทางที่ UN ก าหนด, การจัดท าเกณฑ์การ
คัดเลือกตัวช้ีวัดของ SDG12 ที่ประเทศไทยมีความเป็นไปได้และความพร้อม
ในการรายงานผล การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) การศึกษา และ
การจัดท าต้นแบบ (Prototype) ระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการท าให้ทีมวิจัยมีข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภค
วัสดุภายในประเทศทั้ง ๔ กลุ่ม คือ ชีวมวล โลหะ อโลหะ และเช้ือเพลิง
ฟอสซิล ซึ่งข้อมูลที่ได้ประกอบด้วยข้อมูลการผลิตภายในประเทศ ข้อมูล
ปริมาณการน าเข้า และการส่งออกวัสดุ และยังสามารถน ามาใช้ขยายผลต่อ
ยอดกับโครงการการขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน



 
 

๑๐๔ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) โดยการน าข้อมูลการผลิตภายในประเทศ ข้อมูลปริมาณ
การน าเข้า และการส่งออกของกลุ่มวัสดุทั้ง ๔ กลุ่ม มาวิเคราะห์ร่วมกับ
ตารางปัจจัยการผลิต ( IO table) เพื่อสร้างเส้นทางการไหลการวัสดุของ
ประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์การหมุนเวียนของวัสดุ
ของประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการก าหนดนโยบายของภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย และได้เผยแพร่ในรายงาน
ทบทวนระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review) ของ
กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๒ 

• โรงพยาบาลกลาง 
• โรงพยาบาลรามาธิบด ี

“ผ้ากระตุ้นสมอง (AKIKO)” เนื่องด้วยปัญหาโรคสมองเสื่อม (Dementia) 
เป็นปัญหาส าคัญที่พบมากขึ้นในสังคมผู้อายุ ซึ่งมีผลกระทบต่อครอบครัว
จ านวนมาก นักวิจัย MTEC ได้พัฒนา Akiko ผ้าห่มที่มีความสวยงาม ช่วยท า
ให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส
และความทรงจ าที่ดี สัมผัสผ้าที่อ่อนนุ่ม สามารถใส่รูปภาพ หรือกลิ่นหอมที่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความคุ้นเคยของผู้สูงอายุ การได้สัมผัสเนื้อผ้า 
พร้อมกับเห็นรูปแบบและลาย รวมถึงรูปภาพครอบครัวหรือเพื่อน จะช่วยให้
ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสมองเสื่อมให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความกระวนกระวาย และ
สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมบ าบัด ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุให้ไปในทางที่ดีได้อีกด้วย 

• โรงพยาบาลกลาง 
• สถาบัน ประสาทวิทยา (ศูนย์วิจัย) 

“รถเข็นควบคุมระยะไกล (Remote Control Cart)” ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ โรงพยาบาลหลายแห่งจ าเป็นต้องจัดตั้ง “หอผู้ป่วย
เฉพาะกิจ” เพื่อให้การดูแลส าหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงตัวผู้ป่วยและอุปกรณ์ป้องกันบุคลากร
ทางการแพทย์ดังกล่าว ท าให้วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ คือการพัฒนา
อุปกรณ์ส าหรับขนส่งสัมภาระที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ส่งสิ่งของ
ให้แก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโดยควบคุมจากภายนอกได้ เพื่อลดการเข้า
หอผู้ป่วยเฉพาะกิจที่ไม่จ าเป็น  MTEC จึงพัฒนารถเข็นควบคุมระยะไกล โดย
มีอุปกรณ์จ านวน ๑ ชุดให้แก่สถาบันประสาทวิทยา และ อีก ๑ ชุดส าหรับ 
รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อท าการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ หลังจาก
การใช้งานประมาณ ๒-๓ เดือน ต้นแบบสามารถใช้งานได้เสถียร สามารถส่ง
สัมภาระที่มีน้ าหนักไม่เกิน ๕ กก.ต่อรอบ ได้อย่างมั่นคง มีความเร็วพอเหมาะ 
ใช้งานได้ง่าย ผลที่ได้รับ คือ (๑) ช่วยลดต้นทุนในการจัดหาชุด PPE ได้
จ านวน ๑๐ ชุดต่อวัน (ราคาชุด PPE ประมาณ ๑,๐๐๐ บาทต่อชุด) (๒) ลด



 
 

๑๐๕ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

ความเสี่ยงในการเข้าใกล้ผู้ป่วย และ (๓) ลดความเครียดและความกังวลใน
การปฏิบัติงานไปได้อย่างมาก 

โรงพยาบาลกลาง “อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ (Ben)” นักวิจัย MTEC ได้พัฒนา
อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ ให้ใช้ในโรงพยาบาลกลาง เนื่องจาก
พบว่าร้อยละ ๑๐ – ๑๕ ของผู้ป่วยที่พลัดตกหกล้มต้องเพิ่มระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และเป็นสาเหตุอันดับที่ ๒ ของการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มจ านวน ๔๒๔,๐๐๐ ราย/ปี 
ส่วนใหญ่อายุมากกว่า ๖๕ ปี และร้อยละ ๘๐ พบในประเทศที่มีรายได้ 
ปานกลางถึงต่ า และผู้พลัดตกหกล้มจ านวน ๓๗.๓ ล้านราย เป็นผู้ป่วยที่
จ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด นักวิจัยได้พัฒนาอุปกรณ์
ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ โดยกระบวนการออกแบบ human-centric 
design ได้มีการท าความเข้าใจผู้ ใ ช้และบริบทอย่างลึกซึ้ ง ออกแบบ  
สร้างต้นแบบ ทดลองใช้ต้นแบบ และท าวนท าความเข้าใจผู้ใช้และบริบท
อย่างลึกซึ้ง ออกแบบ สร้างต้นแบบ ทดลองใช้ต้นแบบ อย่างต่อเนื่องจนได้
อุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ หลังการใช้งานอุปกรณ์พบว่า คนไข้มีความคิดเห็น
ว่าอุปกรณ์นี้สามารถท าให้รู้สึกปลอดภัย และสบายใจเวลาต้องการที่จะขึ้น
หรือลงจากเตียงมากขึ้น และอุปกรณ์ส่งเสริมให้คนไข้อยากเปลี่ยนอิริยาบท
มากขึ้น และลดการพลัดตก หกล้มของคนไข้ได้ดี 

 

  



 
 

๑๐๖ 

 

๓.๒.๓ การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

สวทช. มุ่งพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระดับโลก บนความ
แข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีฐานมาจากการวิจัยและพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น
พันธมิตรร่วมทางที่ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้
จนเกิดการลงทุน เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการเกษตรกรรม ผลการ
ด าเนินงานในส่วนนี้พิจารณาจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีกิจกรรม
ร่ ว ม กั บ  ส ว ท ช .  ณ  สิ้ น ไ ต ร ม า ส ที่  ๔  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๓  ผ ล ลั พ ธ์ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  
ด้านการลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๓,๗๙๖.๓๙ ล้านบาท และมุ่งมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมที่มาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลผลทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของ สวทช. และ สวทช.สามารถสร้างผลลัพธ์ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม ๖๕,๒๕๔.๗๓ ล้านบาท แสดงดังรูปที่ ๔ โดยมีตัวอย่างผลงาน ในหน้าถัดไป 

 

 

รูปที่ ๔ มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของภาคการผลิตและบริการ 
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

การลงทุนด้าน ว และ ท ของภาคการผลิตและบริการ

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 



 
 

๑๐๗ 

 

ตัวอย่างผลงานที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

(๑) โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ ามันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น (B10) 

ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นพลังงานชีวภาพที่สามารถน ามาใช้ทดแทนน้ ามันดีเซลได้ ประเทศไทย
สามารถผลิตได้จากการน าน้ ามันปาล์มหรือน้ ามันพืชใช้แล้วมาท าปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ โดยน้ ามันไบโอดีเซล 
มีข้อดีคือ ต้นทุนไม่สูงมากนัก และมีคุณสมบัติที่ดีคือมีค่าซีเทน (Cetane Number : ตัวชี้วัดมาตรฐานของ
ประสิทธิภาพการจุดระเบิดของเชื้อเพลิง) สูงกว่าเมื่อเทียบกับดีเซลที่ได้จากการกลั่นน้ ามันดิบ ช่วยให้เครื่องยนต์
จุดระเบิดได้ดี รถยนต์สามารถเดินเครื่องได้ราบเรียบไม่สะดุด อย่างไรก็ตาม ไบโอดีเซลมีสารประเภท Fatty Acid 
Methyl Ester หรือเรียกว่า FAME ซึ่งมีองค์ประกอบบางอย่างที่แตกต่างจากน้ ามันดี เซลที่ได้จากการกลั่น
น้ ามันดิบซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอุดตันของหัวฉีดน้ ามันในรถยนต์บางประเภท จึงมีการป้องกันและควบคุมให้มี
สัดส่วนการผสมไบโอดีเซลที่อัตราไม่เกิน ๗% (หรือที่เรียกทั่วไปว่า B7) ด้วยเหตุนี้จึงมีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการเพ่ิมคุณภาพไบโอดีเซลด้วยวิธี H-FAME (Partially Hydrogenated Diesel) ขึ้น วิธี H-FAME คือ 
การน า FAME มาท าปฏิกิริยากับก๊าซไฮโดรเจนในปริมาณจ ากัด แล้วจึงน าไปกลั่นแยกสารเจือปน ได้น ามันที่มี
คุณสมบัติที่มีค่าซีเทนสูงและความบริสุทธิ์มากข้ึน ลดการอุดตันของหัวฉีดน้ ามันได้ดียิ่งขึ้น ลดโอกาสในการที่น้ ามัน
จะเสื่อมสภาพและสะสมอยู่ในเครื่องยนต์ระยะยาว ดังนั้นรัฐบาลจึงผลักดันให้มีการน าไปใช้ในประเทศโดยการ
ส่งเสริมให้เพ่ิมสัดส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากน้ ามันปาล์มในน้ ามันดีเซลให้สูงขึ้น หรือ B10 (น้ ามันดีเซล B10 
คือ น้ ามันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล ๑๐%) ให้เป็นน้ ามันดีเซลมาตรฐานในประเทศแทนที่น้ ามันดีเซล B7 ที่มีอยู่
แล้วในตลาด 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. จึงได้ด าเนินการพัฒนา ทดสอบและศึกษาแนวทางและในการเพ่ิมสัดส่วนการใช้ไบ
โอดีเซลในภาคขนส่ง ทั้งในด้านเทคนิค และความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ในบริบทเทคโนโลยีและต้นทุนด้าน
พลังงานในปัจจุบัน โดยโครงการฯ ได้พัฒนาคุณสมบัติไบโอดีเซลที่เหมาะสมส าหรับการผสมในน้ ามันดีเซลที่
สัดส่วนร้อยละ ๑๐ หรือ B10 ด้วยการต่อยอดและขยายผลเทคโนโลยี H-FAME (เฮช-เฟม) ท าการทดสอบและน า
ร่องใช้งาน B10 กว่า ๙๙,๐๐๐ ลิตร คันละ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ในยานยนต์หลากหลายประเภทกว่า ๑๕๘คัน ได้
คุณภาพส าคัญทั้ง ๓ ด้านคือ (๑) ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยมลภาวะก๊าซเรือนกระจก (๒) ด้านเศรษฐกิจ 
อัตราความสิ้นเปลืองของผู้ใช้น้อยลง ลดการน าเข้าของประเทศ และเพ่ิมมูลค่าพืชผลทางการเกษตรสร้างรายได้แก่
เกษตรกรในประเทศ และ (๓) ด้านความสึกหรอและสมรรถนะเครื่องยนต์ เพ่ิมการหล่อลื่นให้น้ ามันดีเซล 
ประสิทธิภาพการเผาไหม้เครื่องยนต์ดีขึ้น จนโครงการฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้งาน ผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งผู้ผลิตไบโอดีเซลและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ได้เป็นผลส าเร็จ ส่งผลให้กระทรวงพลังงานโดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  น าไปก าหนดเป็นนโยบายระดับประเทศในการใช้น้ ามัน 
ไบโอดีเซล B10 เป็นน้ ามันดีเซลเกรดพ้ืนฐานแทนน้ ามันดีเซล B7 ในประเทศ และประกาศใช้ในปี ๒๕๖๓  
เป็นต้นมา  



 
 

๑๐๘ 

 

โครงการฯได้ส่งผลประโยชน์เป็นอันมากให้แก่ภาคประชาชน ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคมสิ่งแวดล้อม 
โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการน าเข้าน้ ามัน เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากราคาผลปาล์มที่สูงขึ้น คิดเป็นมูลค่าผลกระทบรวมทั้งสิ้น ๘,๕๑๖ ล้านบาท 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  



 
 

๑๐๙ 

 

(๒) โครงการสถานีวิเคราะห์ความพร้อมในการขับข่ีรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ 

ภาครัฐได้เห็นถึงความส าคัญในการลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงออกกฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระท า
ผิดอย่างเคร่งครัดจากการเมาแล้วขับซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายหรือถึงแก่ความตายโดยมี
มาตรการป้องกันโดยการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ โดยทั่วไปการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ของพนักงานขับรถโดยสารจะใช้การวัดผ่านเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดเท่านั้น ไม่ได้มีการ
จัดการ ตรวจวัด วิเคราะห์ ทดสอบ และบันทึก อย่างเป็นระบบ  

ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาและช่วยให้การจัดการและการป้องกันอุบัติเหตุเป็นไปอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. จึงพัฒนาสถานีที่มี
ระบบวิเคราะห์ ยืนยันตัวตนและทดสอบความพร้อมในการขับขี่ขึ้นเพ่ือใช้ประเมินความพร้อมของผู้ขับรถโดยสาร
สาธารณะ โดยการยืนยันตัวตนจากบัตรประชาชน วัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ปริมาณออกซิเจนใน
เลือด อัตราการเต้นของหัวใจ  อัตราการตอบสนองในการขับขี่ และสามารถพิมพ์ใบสรุปผลยืนยันให้แก่นายสถานี
เพ่ือใช้ในการประเมินผลสมรรถนะการขับขี่ของพนักงานขับรถโดยสารได้อย่างรวดเร็ว 

โดยโครงการฯ ได้ถ่ายทอดสิทธิการใช้งานและการผลิตสถานีฯให้แก่บริษัทเอกชน ซึ่งได้น าไปติดตั้งและ
ใช้งานจริงแล้วที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน ๑๒ สถานี ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน ส่งผลประโยชน์ให้สามารถลดโอกาสความเสียหายทางชีวิตและทรัพย์สินจาก
การเกิดอุบัติเหตุจากความไม่พร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นมูลค่าผลกระทบรวมทั้งสิ้น ๓๐๒ 
ล้านบาท 

 
 
 
 

 

     

 

 

  



 
 

๑๑๐ 

 

(๓) การพัฒนาหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับศึกษาความปลอดภัยของสารท าให้เกิดควันใน

อุตสาหกรรมบันเทิง  

ในอุตสาหกรรมบันเทิง ศิลปะการท าให้บรรยากาศมีความสนใจ น่าดึงดูด ในงานบันเทิ ง 

การแสดง แสง สี เสียง ในเวที นิทรรศการ สตูดิโอ ต่าง ๆ ด้วยการสร้างเอฟเฟคควันในรูปแบบต่าง ๆ เป็นที่นิยม

ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในการสร้างควันนั้นจะใช้สารเคมีหลายชนิด ซึ่งผู้ใช้งาน นักแสดง และผู้ที่อยู่ในงาน  

มีโอกาสและความเสี่ยงในการสัมผัสกับควันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้  

ดังนั้นเพ่ือค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากควันที่ ใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิง ศูนย์นาโนเทคโนโลยี

แห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. ร่วมกับบริษัทเอกชนผู้ผลิตและให้บริการในอุตสาหกรรมบันเทิงจึงได้ด าเนินการ

ศึกษาวิจัยสภาวะเหมาะสมที่ปลอดภัยของสารก่อให้เกิดควันต่อสุขภาพของมนุษย์  โดยการศึกษาองค์ประกอบ 

ทางเคมีของสารตัวอย่าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์สารก่อให้เกิดควันได้อย่างปลอดภัย

และผ่านการรับรอง ซ่ึงโครงการฯได้น าผลการวิเคราะห์และศึกษาวิจัยดังกล่าวถ่ายทอดให้แก่บริษัทเอกชนน าไปใช้

ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้งานสารก่อควันให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน นักแสดง และผู้ที่อยู่ในงาน ซึ่งผ่าน

การศึกษารับรองแล้ว ส่งผลให้เกิดประโยชน์จากโอกาสที่ลดลงจากการได้รับการรับรองความปลอดภัยใน

กระบวนการผลิตควันในอุตสาหกรรมบันเทิง คิดเป็นมูลค่าผลกระทบรวมทั้งสิ้น ๑๙๐ ล้านบาท 

 

 

 

  



 
 

๑๑๑ 

 

๓.๓ ผลการด าเนินงานกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
 

๓.๓.๑ การพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ ๕ หน่วยวิจัย (Research 
Pillars) ได้แก่  (๑) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ (Bioscience and Biotechnology) (๒) 
เทคโนโลยี วั สดุศาสตร์ และวิศวกรรม (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 ผ่านกลไกการสนับสนุนและ
บริหารงานวิจัยของกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) ภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน คือ 
(๑ )  ด้ าน เกษตรและ อุตสาหกรรมชี วภาพ  (๒ )  ด้ านพลั ง ง าน  (๓ )  ด้ านสุ ขภาพและการแพทย์   
(๔) ด้านอุตสาหกรรม และ (๕) ด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนา
ที่ส าคัญตามกรอบวิจัย ดังนี้ 

 
(๑) กรอบการวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 
“ชุดตรวจ ELISA ใบด่างมันส าปะหลัง (Cassava mosaic geminiviruses)” (ภายใต้กลุ่ม

เทคโนโลยีเป้าหมาย Precision agriculture) : ทีมวิจัย BIOTEC ได้พัฒนาชุดตรวจใบด่างมันส าปะหลัง เนื่องจาก
โรคใบด่างมันส าปะหลัง หรือ Cassava mosaic diseases (CMDs) มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Cassava 
mosaic geminiviruses (CMGs) ในสกุล Begomovirus โดยมีแมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci Gennadius) เป็น
แมลงพาหะ สามารถแพร่กระจายโดยการติดไปกับท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อ
เกษตรกรและผู้ผลิตมันส าปะหลังได้อย่างมหาศาล ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค 
ใบด่างมันส าปะหลัง โดยผลิตแอนติบอดีและพัฒนาวิธีการ ELISA เพ่ือตรวจวินิจฉัยเชื้อ Sri Lankan cassava 
mosaic virus (SLCMV) และพัฒนาวิธี multiplex PCR เพ่ือใช้ตรวจจ าแนกเชื้อชนิด SLCMV และ Indian 
cassava mosaic virus (ICMV) ซึ่งเป็นเชื้อที่พบว่ามีการระบาดในภูมิภาคเอเชีย โดยท าการเก็บตัวอย่าง 
ใบมันส าปะหลังที่แสดงอาการคล้ายโรคใบด่างเหลืองในพ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา จากนั้นน า DNA พืชที่
ผ่านการยืนยันว่าติดเชื้อ SLCMV แล้ว เป็นแอนติเจนในการผลิต recombinant coat protein ของเชื้อ SLCMV 
ซึ่งได้โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ SLCMV เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้พัฒนาวิธี Triple Antibody 



 
 

๑๑๒ 

 

Sandwich ELISA (TAS-ELISA) โดยใช้โพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อบีโกโมไวรัสที่ผลิตขึ้นก่อนหน้านี้จับคู่กับ  
โมโนโคลนอลแอนติบอดีโคลน 29B3 ที่พัฒนาขึ้นพบว่า วิธี TAS-ELISA มีความจ าเพาะต่อเชื้อ SLCMV ใน 
มันส าปะหลัง มีความถูกต้องแม่นย า มีความไว และราคาต่ ากว่าชุดตรวจ ELISA ที่น าเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้ง 
ยังสามารถตรวจตัวอย่างจ านวนมากได้พร้อมกันในคราวเดียวกันได้  

ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันส าปะหลังให้แก่โรงงานแป้งไป
แล้ว ๑ บริษัท โดยสามารถใช้ตรวจสอบตัวอย่างใบพืชที่เก็บจากแปลงปลูกและการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสในท่อน
พันธุ์มันส าปะหลัง ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการน าท่อนพันธุ์ที่ติดโรคไปปลูกซ้ าและลดความเสียหายของผลผลิต 
ที่จะเกิดในฤดูกาลต่อไปได ้

 

  
 

“ชุดตรวจโรคกุ้ง ลดอัตราการตายของกุ้งจากโรคได้” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Precision 
agriculture) : ทีมวิจัย BIOTEC และ NECTEC ร่วมกันพัฒนาชุดตรวจโรคกุ้งจากแบคทีรีย และไวรัส และพัฒนา
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ า อัตโนมัติ  เนื่องจากเกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้ งประสบปัญหากุ้ งเป็นโรคที่ เกิดจาก  
เชื้อก่อโรคจากแบคทีเรีย และไวรัส และปัญหาจากคุณภาพของน้ าและดินในบ่อเลี้ยงกุ้ง ส่งผลให้กุ้งตายเป็น
จ านวนมาก ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคในกุ้งจากแบคทีรีย และไวรัส โดยมีวิธีการตรวจ ๒ 
วิธี คือ (๑) วิธีการตรวจด้วยเนื้อเยื่อจากเหงือกของกุ้ง โดยชุดตรวจจะมีลักษณะคล้ายแผ่นตรวจครรภ์ หากปรากฎ
แถบ ๒ ขีด แสดงว่ากุ้งมีการติดเชื้อก่อโรค และ (๒) วิธีการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ า เมื่อผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบแล้วระบบจะส่งผลการตรวจวิเคราะห์เข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถตรวจได้อย่างรวดเร็ว 
ท าให้เกษตรกรสามารถแก้ไขจัดการปรับปรุงคุณภาพน้ าหรือดินในบ่อให้เหมาะสมได้ทันเวลา ลดอัตราการตายของ
กุ้งได้ทันที ซึ่งต่างจากวิธีรูปแบบเก่าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจข้ามวัน นวัตกรรมชุดตรวจโรคนี้จึงเป็นอุปกรณ์ที่เพ่ิม
ความสามารถในการเพาะเลี้ยงกุ้งให้เท่าทันโรค กุ้งมีอัตราการตายจากโรคลดลง ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้ทีมวิจัย NECTEC ยังได้พัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพน้ า
อัตโนมัติ สามารถตรวจวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) อุณหภูมิ ความชื้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) รวมถึง
มีสถานีวัดอากาศที่ใช้วัดความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ าฝน และปริมาณแสง เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดย
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งผ่านทางเครือข่ายมือถือ ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยระบบสามารถสรุป



 
 

๑๑๓ 

 

ข้อมูลรายวันให้ผู้ใช้ทราบสภาพน้ าในบ่อผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน ซึ่งจะเป็นต้นแบบเครื่องมือตรวจเฝ้าระวัง  
โรคระบาดในกุ้งส าหรับเกษตรกรด้วย 

ปัจจุบันทีมวิจัยฯ ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้น าองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาทดลอง  
ใช้งานในโครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร “สองน้ า” มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา มาพัฒนา 
องค์ความรู้การเพาะลี้ยง โดยเป็นต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือขยายผลให้เกษตรกรน าไปประยุกต์ใช้
สนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

 

 
 

“แผ่นยางธรรมชาติความเป็นพิษต่ าส าหรับปูรองบ่อน้ า ทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าให้แก่
ยางพาราดิบของไทย” : ทีมวิจัย MTEC พัฒนาแผ่นยางธรรมชาติความเป็นพิษต่ าส าหรับปูรองบ่อน้ า เนื่องจาก
บางพ้ืนที่ของประเทศไทยก าลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค เพื่อใช้ทางการเกษตรโดยมีสาเหตุ
มาจากสภาพดินที่ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ ท าให้มีปริมาณน้ าใช้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
ตลอดทั้งปี ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาแผ่นยางธรรมชาติความเป็นพิษต่ าส าหรับปูรองบ่อน้ า เป็นผลิตภัณฑ์
แผ่นยางธรรมชาติคงรูปที่พัฒนาขึ้นโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ เช่น มีการปลดปล่อยสารเคมีต่ า  
ไม่ส่งผลให้น้ ามีสารเคมีเจือปน ไม่มีสารเคมีตกค้างในสัตว์น้ าและพืชผัก เป็นต้น โดยแผ่นยาง ธรรมชาติ 
ความเป็นพิษต่ านี้ใช้ส าหรับปูรองบ่อน้ า เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับอุปโภคหรือเพื่อใช้ในการเกษตร  รวมถึงใช้ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตและการติดตั ้งต่ า 
เหมาะส าหรับการปูรองบ่อดินที่มีความสามารถในการกักเก็บน้ าต่ า  นอกจากนี้แผ่นยางธรรมชาติที่ทีมวิจัยฯ 
ได้พัฒนานี้มีสมบัติผ่านตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ ๔๕๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) มาตรฐาน มอก. 
๒๕๘๓-๒๕๕๖  

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้  ได้น าไปขยายผลให้กับศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า  โรงเรียนต ารวจ 
ตระเวนชายแดน กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการน า 
แผ่นยางธรรมชาติความเป็นพิษต่ าปูบ่อเก็บน้ าส ารองจ านวน ๒ บ่อ คิดเป็นพ้ืนที่แผ่นยางประมาณ ๒,๓๐๐  
ตารางเมตร ท าให้ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าฯ มีปริมาณน้ าใช้มากขึ้นอีกประมาณ ๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าตลอดทั้งปี ส่งผลให้ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าฯ สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 



 
 

๑๑๔ 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะขยายพันธุ์พืช พันธุ์ปลา และกบ ได้โดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง อีกทั้งยังใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าฯ ต่อไป  
 

  
 

“ผลิตภัณฑ์อิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บน้ ามันไพลและน้ ามันขม้ินชัน” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี
เป้าหมาย Cosmeceutical) : ทีมวิจัย NANOTEC พัฒนาผลิตภัณฑ์อิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บน้ ามันไพลและ
น้ ามันขมิ้นชัน เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้สมุนไพรในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนา
และผลิตต้นแบบอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนที่กักเก็บน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทา
อาการเมื่อยล้าและบรรเทาอาการอักเสบ โดยน ากระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
กระบวนการผลิต  เ พ่ือให้ ได้ เ จลที่ มีประสิทธิภาพดียิ่ งขึ้ น  โดยใช้ เทคนิค  Emulsification และ Hot 
homogenization ในขั้นตอนการเตรียมอนุภาคนาโนไขมัน เพ่ือใช้ในกระบวนการกักเก็บน้ ามันหอมระเหยและ
สมุนไพร โดยใช้น้ ามันหอมระเหยจากไพลและขมิ้นชันเป็นองค์ประกอบหลักในรูปแบบของวัฏภาคน้ ามันในน้ า 
(Oil-water emulsion) ส าหรับอนุภาคนาโนที่เตรียมได้มีขนาด ๘๕-๑๒๐ นาโนเมตร มีความคงตัวและเสถียรภาพ
ที่ดี ไม่แยกชั้น ผลการทดสอบฤทธิ์การต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระพบว่า อนุภาคนาโนไขมันที่กักเก็บ
น้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพร สามารถยับยั้งการอักเสบได้เป็นอย่างดี และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูง มี
ผลการทดสอบการหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน และการทดสอบประสิทธิภาพของสูตรต ารับในการยับยั้ง 
การเจริญของเชื้อเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด นอกจากนี้ต้นแบบอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนไขมันที่ 
กักเก็บน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรยังผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในอาสาสมัครอีกด้วย โดยอาสาสมัครมี
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่ีวางขายในท้องตลาด  

ปัจจุบันต้นผลงานนี้ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ค าขอ ๑๗๐๓๐๐๑๖๘๔ เรื่อง “องค์ประกอบของ
อนุภาคนาโนส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย” และยื่นจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ค าขอ 
๑๗๐๓๐๐๑๕๙๔ เรื่อง “สูตรต ารับเภสัชภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย” เรียบร้อยแล้ว อีกท้ังต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์นี้ได้มีบริษัทมาขอรับอนุญาตการใช้สิทธิในผลงานวิจัยเพ่ือผลิตและขายผลิตภัณฑ์ และมีการถ่ายทอด 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตให้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัญญ์ เฮิร์บ (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว 
และบริษัทฯ ได้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนอิมัลชั่นกักเก็บน้ ามันหอมระเหย ๓๔ สมุนไพร



 
 

๑๑๕ 

 

หลาย ๆ ชนิดที่เกิดจากโครงการดังกล่าวในรูปแบบของผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดเมื่อย ภายใต้ชื่อทางการค้า 
“SAPA” คิดเป็นมูลค่า ๕๒๕,๐๐๐ บาท 

 

   
  

“ผลการศึกษาความเป็นพิษจากแสงแดดของสารสกัดดอกดาวเรือง (Tagetes erecta) โดย
วิธีการสกัดด้วยตัวท าละลายอินทรีย์” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Cosmeceutical) : ทีมวิจัย NANOTEC 
ศึกษาความเป็นพิษจากแสงแดดของสารสกัดดอกดาวเรือง (Tagetes erecta) โดยวิธีการสกัดด้วยตัวท าละลาย
อินทรีย์ เนื่องจากประกาศของคณะกรรมการสหภาพยุโรปร่วมกับสภาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง EC regulation No. 
๒๐๑๘/๙๗๘ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้เพ่ิมข้อก าหนดการใช้สารสกัดจากดาวเรืองจ านวน ๓ สายพันธุ์ ได้แก่ 
สายพันธุ์ Tagetes erecta สายพันธุ์ Tagetes minuta และสายพันธุ์ Tagetes patula ดังนั้นทีมวิจัยฯ และรศ.ดร. 
พิมพร ลีลาพรพิสิฐ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงท าการทดสอบการเกิดภาวะแสงเป็น
พิษโดยใช้วิธีทดสอบตาม OECD TG 432 และ OECD TG 495 และการวิเคราะห์ทางเคมีของสาร alpha-
terthienyl (TTP) ในสารสกัดจากดอกดาวเรืองสายพันธุ์ Tagetes erecta ด้วยวิธี GC-MS และ UHPLC-UV เพ่ือ
พิสูจน์ว่าปริมาณ TTP ที่พบในสารสกัดดอกดาวเรืองด้วยตัวท าละลายอินทรีย์จากทีมวิจัยของ รศ.ดร. พิมพร  
ลีลาพรพิสิฐ และจากบริษัทที่จ าหน่ายในประเทศไทย มีค่าน้อยกว่าร้อยละ ๐.๓๕ รวมทั้งความเขม้ข้นของสารสกัด
ดอกดาวเรืองที่ไม่ท าให้เกิดความเป็นพิษต่อแสงแดด สามารถใช้ได้ถึงความเข้มข้นที่ร้อยละ ๐.๐๑ ในผลิตภัณฑ์ที่
ใช้แล้วไม่ต้องล้างออก ซึ่งไม่เกินเกณฑ์ท่ี EC regulation ก าหนด 

จากข้อมูลดังกล่าวจึงสามารถน าไปใช้เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนด้านความปลอดภัยของสารสกัดดอก
ดาวเรืองสายพันธุ์ Tagetes erecta และถูกน าไปประกอบการพิจารณาเพ่ือถอดถอนการห้ามใช้สารสกัดดังกล่าว
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางกับทาง ASEAN Cosmetic Directive โดยผลการพิจารณาในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๖๓ เห็นว่าสามารถใช้สารสกัดดอกดาวเรืองสายพันธุ์ Tagetes erecta ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
โดยมีข้อก าหนดการใช้เช่นเดียวกันสายพันธุ์ Tagetes minuta และ Tagetes patula ส่งผลให้ผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์จากสารสกัดดอกดาวเรืองสายพันธุ์ Tagetes erecta จ านวน ๑๖๖ ต ารับ 



 
 

๑๑๖ 

 

สามารถผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสารสกัดดอก
ดาวเรืองสายพันธุ์ Tagetes erecta ได้อย่างปลอดภัย     

 

 
 
(๒) กรอบการวิจัยด้านพลังงาน 
“คอนเวอร์เตอร์แบบสองทิศทางส าหรับระบบกักเก็บพลังงานแบบผสม” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี

เป้าหมาย Energy) : ทีมวิจัย NECTEC พัฒนาคอนเวอร์เตอร์แบบสองทิศทางส าหรับระบบกักเก็บพลังงานแบบ
ผสม เนื่องจากปัญหาความไม่แน่นอนของก าลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและมีการเชื่อมต่อ
เข้ากับระบบไฟฟ้า  รวมถึงความต้องการใช้ ไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ  ที่ เป็นสาเหตุของการเกิดความ 
ไม่เสถียรของระบบไฟฟ้า และวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาคือ การน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้งาน ดังนั้นทีมวิจัยฯ 
จึงได้พัฒนาคอนเวอร์เตอร์แบบสองทิศทางส าหรับระบบกักเก็บพลังงานแบบผสม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส าหรับระบบ  
กักเก็บพลังงานแบบผสมระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเก็บประจุยิ่งยวด โดยน าข้อดีของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานทั้งสอง
มาใช้ร่วมกันในระบบเดียวกันกล่าวคือ แบตเตอรี่สามารถจ่ายพลังงานได้เป็นระยะเวลานาน และตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดสามารถรองรับรอบการชาร์จได้สูง รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิด
ความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้าได้สูง โดยคอนเวอร์เตอร์แบบสองทิศทางนี้สามารถควบคุมการชาร์จ -ดิสชาร์จ
แบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวดได้ มีระบบป้องกันต่าง ๆ เช่น กระแสเกิน แรงดันเกิน อุณหภูมิเกิน สามารถ
น าไปใช้กับระบบอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเป็นการแปลงไฟแบบไฟตรง-ไฟตรง (dc-to-dc) ได้ สามารถใช้ในระบบกักเก็บ
พลังงานแบบผสมที่มีพิกัดก าลังงานรวมของระบบไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ได้ และสามารถเพ่ิมเติมอุปกรณ์ 
กักเก็บพลังงานแบบอื่น ๆ ได้ในอนาคต 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ค าขอ ๑๘๐๓๐๐๐๘๒๖ เรื่อง “วิธีการควบคุมการ
ชาร์จและดิสชาร์จตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ใช้คอนเวอร์เตอร์แบบบัค-บูสต์” เรียบร้อยแล้ว และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยน าผลงานนี้ไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว 



 
 

๑๑๗ 

 

 

  
   
 

“แบตเตอรี่สังกะสี-อากาศ สามารถฟื้นสภาพได้ส าหรับประยุกต์ใช้ร่วมกับพลังงานหมุนเวียน” 
(ภายใต้กลุ่ ม เทคโนโลยี เป้ าหมาย Energy)  : สวทช . พัฒนาแบตเตอรี่ สั งกะสี -อากาศ ซึ่ งสามารถ 
ฟ้ืนสภาพได้ส าหรับประยุกต์ใช้ร่วมกับพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการใช้งาน อย่างไรก็ตามพลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่ง
พลังงานซึ่งมีลักษณะไม่สม่ าเสมอและไม่ต่อเนื่อง การน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้อย่าง
มีประสิทธิผลจึงจ าเป็นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ส ารองพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่
สังกะสี-อากาศ ขนาด ๑ กิโลวัตต์ มีค่าความหนาแน่นกระแสสูงสุด ๕๐๐ มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร 
สามารถท างานได้นานกว่า ๕,๐๐๐ ชั่วโมง ซึ่งระบบแบตเตอรี่สังกะสี-อากาศ จะท างานร่วมกับกระบวนการ 
ฟ้ืนสภาพสังกะสี เพ่ือประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ท าหน้าที่ใน
การเก็บส ารองพลังงานไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าต่ า (Off Peak) ไว้โดยผ่านกระบวนการฟ้ืนสภาพสังกะสี 
และในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak) อนุภาคสังกะสีที่เก็บส ารองไว้จะถูกป้อนเข้าสู่แบตเตอรี่เพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยการพัฒนาแบตเตอรี่สังกะสี-อากาศนั้นจะเน้นการพัฒนาขั้วแคโทดเป็นหลัก เนื่องจากเป็นส่วน
ส าคัญที่สุดของแบตเตอรี่สังกะสี -อากาศ และออกแบบขั้วแคโทดที่ใช้โครงสร้างจากนิกเกิลโฟมร่วมกับ 
ตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งใช้แมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2) กับ Carbon black แล้ว Coating ด้วย binder กับแผ่น 
โพลิเมอร์ โดยด้านหนึ่งเป็นแบบดูดน้ า อีกด้านหนึ่งเป็นแบบไม่ดูดน้ า เพ่ือให้ออกซิเจนซึมผ่านได้ นอกจากนี้ยังได้
พัฒนากระบวนการฟ้ืนสภาพอนุภาคสังกะสี ซึ่งในขณะที่จ่ายกระแสไฟฟ้านั้นซิงค์ (Zn) จะเปลี่ยนสภาพเป็น 
ซิงค์เกตละลายอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) เมื่อความเข้มข้นมากขึ้นจะตกตะกอนเป็นซิงค์ออกไซด์ (ZnO) 
ซึ่ งสามารถคัดกรอง ZnO ออกจากอิเล็กโทรไลต์  จากนั้น ZnO จะไปผ่านกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส 
(electrolysis) โดยปรับสภาพอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ให้เป็นสภาพกรดแล้วท าการปล่อยกระแสไฟฟ้าจนได้ Zn ออกมา 
เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกร้อยละ ๙๕-๙๗ โดยมีประสิทธิภาพครบรอบการใช้พลังงานเท่ากับร้อยละ ๕๕ และ 
มีต้นทุนต่อพลังงาน ๓๐๐-๑,๕๐๐ บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ ากว่าแบตเตอรี่ประเภทอ่ืน นอกจากนี้ 
ขั้วแคโทดที่พัฒนาขึ้นยังสามารถน าไปใช้กับขั้วแคโทดชนิดอื่นได้อีกด้วย  



 
 

๑๑๘ 

 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตร เลขที่ค าขอ ๑๙๐๑๐๐๓๑๑๗ เรื่อง “สูตรแบตเตอรี่ไอออน
สังกะสีซึ่งใช้อิเล็กโทรไลต์สารละลายดีพยูเทคติกท่ีมีส่วนประกอบของโคลีน คลอไรด์ และยูเรีย และกรรมวิธีในการ
เตรียมอิเล็กโทรไลต”์ เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(๓) กรอบการวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ 
“แผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยี 3D Printing” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 

Medical devices & implants) : ทีมวิจัย MTEC พัฒนาแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์
ส ามมิ ติ  (3D Printing Technology) เ นื่ อ ง จ ากปั จ จุ บั นกลุ่ ม วั ยท า ง านและกลุ่ ม ผู้ สู ง อ ายุ ที่ มี ปั ญห า 
สุขภาพเท้ามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยหนึ่งในวิธีการรักษาคือ การใส่กายอุปกรณ์เสริมระดับเท้า ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึง
ได้พัฒนาแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ โดยพัฒนาสูตรพอลิเมอร์ผสมจาก 
เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ ส าหรับการเตรียมเส้นฟิลาเม้นต์ ส าหรับการขึ้นรูปแผ่นรองในรองเท้าที่มี  
ความแข็งแรง และเหนียวคงทนด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติระบบเอฟดีเอ็มที่สามารถปรับแต่งสูตรผสมเพ่ือให้ได้  
สมบัติทางเชิงกลที่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้งาน อีกทั้งการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติระบบ 
เอฟดีเอ็มท าให้ลดเวลาในการผลิตแผ่นรองในรองเท้า โดยใช้เวลาประมาณ ๖-๘ ชั่วโมงต่อคู่ (ขึ้นอยู่กับขนาดของ 
ฝ่าเท้าผู้ใช้งาน) ลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต และการขึ้นรูปและการออกแบบเฉพาะบุคคลท าให้ได้
แผ่นรองในรองเท้าที่มีรูปทรงที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสรีระเท้าของแต่ละคน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมพ้ืนที่สัมผัสของเท้า  
ลดแรงกระแทก และช่วยกระจายการลงน้ าหนักของร่างกายได้อย่างสมดุลในเวลายืนหรือเดิน จากผลจากการ
ทดสอบรองเท้าเฉพาะบุคคลที่ผลิตจากโครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลส าหรับ
ผู้สูงอายุ” พบว่า ผู้ที่มีอุ้งเท้าแบนและผู้ที่มีอุ้งเท้าสูงมีพ้ืนที่รับแรงในเท้าเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการติดตาม
ความพึงพอใจหลังการใช้งานรองเท้าและแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลที่พึงพอใจร้อยละ ๙๓.๕ และร้อยละ ๘๙.๓ 
ตามล าดับ นอกจากนี้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วย นักกายอุปกรณ์ แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแผ่นรอง
ในรองเท้า บริษัทผู้ผลิตรองเท้า และระบบขนส่ง จะใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือ
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ท าให้สามารถติดตามกระบวนการผลิตทั้งหมดได้ตั้งแต่เริ่มต้นถึงจบกระบวนการ  



 
 

๑๑๙ 

 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ค าขอ ๒๐๐๓๐๐๑๒๓๔ เรื่อง “เส้นฟิลาเม้นต์ 
พอลิเมอร์ที่มีสมบัติแข็งแรงและเหนียวส าหรับการพิมพ์สามมิติระบบเอฟดีเอ็ม” เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ทดสอบการใช้งานร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งยังอยู่
ระหว่างหารือการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน 

 

  
 

“โจ อ้ี เตียงตื่นตัว  (Active Bed)” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี เป้าหมาย Medical devices & 
implants) : ทีมวิจัย MTEC พัฒนาโจอ้ี เตียงตื่นตัว เตียงกระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุ เนื่องจากในอีกไม่กี่ปี
ข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จึงเกิดค าถามส าคัญว่าเราจะดูผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มี
สุขภาพที่ดีให้นานที่สุดได้อย่างไร และมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ช่วยอ านวยความสะดวก ดังนั้นทีมวิจั ยฯ จึงได้พัฒนา 
โจอ้ี เตียงตื่นตัว โดยเป็นเตียงที่สามารถปรับนั่งและหมุนฐานรองรับฟูกให้สามารถหมุนได้ ๙๐ องศา ให้อยู่ใน
ต าแหน่งที่เหมาะสมกับการลุกขึ้นยืนและนั่งออกทางด้านข้างเตียงได้ เพ่ือช่วยกระตุ้นการลุกนั่ง -ยืน-เดินของ
ผู้สูงอายุ และมีกลไกหลักส าหรับการปรับเปลี่ยนจาก “ท่านอน” เป็น “ท่านั่ง” ในลักษณะ “พร้อมลุกยืน” โดย
กลไกนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการพลัดตก  
หกล้ม อีกทั้งยังมีสมองกลส าหรับวิเคราะห์ด้านสุขภาวะ ได้แก่ พฤติกรรมการนอน และการลุกจากเตียง ซึ่งจะ
น าไปสู่การป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพและการนอนติดเตียงของผู้สูงอายุ ส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหาร และลด
ความเสี่ยงแผลกดทับ 

ปั จจุ บั นผล งานวิ จั ยนี้ ไ ด้ ถู กน า ไปถ่ า ยทอด เทค โน โลยี เ พ่ื อส าธ า รณประ โยชน์ ให้ กั บ 
โรงพยาบาลกลาง และสถาบันประสาทวิทยา เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพาณิชย์ให้กับ
บริษัทเอสบีดีไซนด์ สแควร์ จ ากัด อีกด้วย 
 



 
 

๑๒๐ 

 

  
 

“ระบบแชทบอทส าหรับติดตามและประเมินภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์” (ภายใต้กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย Precision medicine) : ทีมวิจัย NECTEC พัฒนาระบบแชทบอทส าหรับติดตามและประเมิน
ภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์มีบทบาทส าคัญต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
และทารกในครรภ์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ อีกทั้งน้ าหนักของ
มารดาก่อนตั้งครรภ์และน้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นระหว่างตั้งครรภ์มีผลต่อน้ าหนักของทารกแรกคลอด และโดยปกติแล้ว
หญิงตั้งครรภ์จะต้องเข้าพบแพทย์ตามก าหนดการ ซึ่งแต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้
พัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันไลน์ที่ชื่ อว่า REMI (Robot for Expecting 
Mother’s Information) เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์สามารถบันทึกข้อมูล และขอค าปรึกษาโดยไม่จ าเป็นต้องเดินทาง 
มาที่โรงพยาบาล โดยระบบนี้สามารถเฝ้าระวังและติดตามสุขภาพ ติดตามน้ าหนักของหญิงตั้งครรภ์แต่ละสัปดาห์ 
ข้อมูลการรับประทานอาหาร วิตามิน การออกก าลังกาย โดยบันทึกระบบผ่านแชทบอท โดยอ้างอิงจากการ
วิเคราะห์ภาวะโภชนาการที่เหมาะสมรายบุคคล (Personalized Behavior) และตอบค าถาม ให้ข้อมูลค าแนะน าที่
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้อย่างใกล้ชิด อีกท้ังระบบนี้ยังสามารถพยากรณ์น้ าหนักของหญิงตั้งครรภ์จากการใช้ตัวแบบ
การพยากรณ์ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกในแชทบอท โดยระบบสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ใช้งาน
ง่าย สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้งตัวโปรแกรมเพ่ิมเติมเพียงเพ่ิมเพ่ือนในแอปพลิเคชันไลน์ นอกจากนี้ยังได้
พัฒนาหน้าเว็บไซต์โดยใช้ PHP Laravel Framework แสดงผลเพ่ือให้แพทย์สามารถใช้ติดตามข้อมูล การ
วิเคราะห์ และวางแผนการตรวจให้เหมาะสมกับหญิงตั้งครรภ์แต่ละคน เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและติดตาม
โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ 

ผลงานวิจัยนี้ได้ท าการทดสอบภาคสนามเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ณ โรงพยาบาลธรรมศาตร์เฉลิม
พระเกียรติ โดยมีผู้ใช้งานในระบบทั้งหมดจ านวน ๕๙๒ คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า หญิงตั้งครรภ์มีอัตรา
การเพ่ิมน้ าหนักเกินเกณฑ์อย่างมาก ตามด้วยอัตราการเพ่ิมน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ และอัตราการเพ่ิมน้ าหนักอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ตามล าดับ โดยหญิงตั้งครรภ์จะได้รับค าแนะน าจากแพทย์รายบุคคล อีกทั้งแพทย์ยังได้ติดตามและ
ทราบถึงช่วงของการเพ่ิมน้ าหนักที่ไม่เหมาะสม ท าให้แพทย์สามารถให้ค าแนะน าและดูแลหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่ม
น้ าหนักเกินเกณฑ์และน้อยกว่าเกณฑ์ ให้มีอัตราการเพ่ิมน้ าหนักตัวให้เหมาะสม และสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ใน



 
 

๑๒๑ 

 

การวิเคราะห์ภาพรวมของหญิงตั้งครรภ์ เพ่ือน าเสนอแนวทางในด้านอื่น ๆ ต่อไป ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติน าไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว 

 

 
 

“การต่อยอด Core Technology เพื่อป้องกัน รักษา และชะลอโรคไต” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี
เป้าหมาย Biopharmaceutical) : ทีมวิจัย NANOTEC พัฒนาต่อยอด Core Technology เพ่ือป้องกัน รักษา 
และชะลอโรคไต เนื่องจากโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease; CKD) เป็นภาวะที่มีการเสื่อมของไตอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จึงกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ดังนั้นทีมวิจัยฯ  จึงเล็ ง เห็นความส าคัญที่จะวิจั ย พัฒนา และต่อยอด 
การผลิตเพ่ือใช้ประโยชน์ชุดตรวจอัลบูมินในปัสสาวะแบบพกพา ที่สามารถบอกปริมาณได้ พร้อมแอปพลิเคชัน  
บนโทรศัพท์มือถือ โดยทีมวิจัยฯ มีฐานความรู้เดิมที่เกี่ยวกับแอปตาเมอร์ที่จับจ าเพาะกับโปรตีนอัลบูมิน และ
เทคโนโลยีในการตรวจวัดเชิงปริมาณโดยอาศัยการจับจ าเพาะของแอปตาเมอร์นี้กับโปรตีนเป้าหมาย ร่วมกับการ
ใช้วัสดุนาโนกราฟีน พร้อมเครื่องตรวจวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา โดยชุดตรวจอัลบูมินในปัสสาวะแบบ 
พกพานี้ เป็นชุดตรวจที่มีวิธีการใช้งานง่าย มีข้ันตอนไม่ซับซ้อน สามารถอ่านผลง่ายและรวดเร็ว จึงไม่จ าเป็นต้องใช้
ความช านาญในการตรวจ และสามารถผลิตได้เองในประเทศ จึงส่งผลให้มีราคาถูกเมื่อเทียบกับวิธีการตรวจ
มาตรฐาน  

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร ดังนี้ (๑) Aptamer bound human serum albumin 
and glycated human serum albumin, PCT/TH2014/000048 , US15/027 ,970 (๒) ชุดน ้ายาตรวจวัด
ปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะโดยการใช้สารละลายกราฟีนร่วมกับแอปตาเมอร์และวิธีการตรวจนั้น เลขที่ค า
ขอ ๑๘๐๓๐๐๑๗๗๔ และ (๓) เครื่องมือวิเคราะห์ทางการแพทย์ ค าขอการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ค าขอ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑๙๐๒๐๐๒๗๐๕ อีกท้ังผลงานวิจัยนี้ได้มีการน าไปใช้เชิงสาธารณประโยชน์ เพ่ือช่วยคัดกรอง
โรคไตเรื้อรัง ร่วมกับโครงการชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น (อ าเภอ  
บ้านแฮด อ าเภออุบลรัตน์ อ าเภอน้ าพอง และอ าเภอหนองเรือ) และขยายผลไปทั้งจังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
ใกล้เคียง เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทีมวิจัย NANOTEC ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกิดการจ้าง 



 
 

๑๒๒ 

 

OEM (Origianl Equipment Manufacturer) เ พ่ือเปิดไลน์ ใหม่ ในการผลิตชุดตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ 
ปริมาณมาก เพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จริง และเป็นฐานข้อมูลให้บริษัทหรือหน่วยงานที่ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาดเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 
 

  
 

(๔) กรอบการวิจัยด้านอุตสาหกรรม 
“สูตรดอกยางล้อตันประหยัดพลังงานที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” : ทีมวิจัย MTEC พัฒนา

ยางล้อตันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยางรถโฟล์คลิฟท์เป็นผลิตภัณฑ์ยางตันขนาดใหญ่ที่ถูกผลิตมาเพ่ือ
น าไปใช้กับรถยกของตามโรงงานต่าง ๆ อีกทั้งผู้ประกอบการยางรถโฟล์คลิฟท์นิยมใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบใน
การผลิต เนื่องจากยางธรรมชาติเป็นยางที่มีสมบัติเชิงกลดีเยี่ยม มีความยืดหยุ่นสูง และมีความร้อนสะสมขณะใช้
งานต่ า อย่างไรก็ดีเนื่องจากความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ส่งผลท าให้ยางรถโฟร์คลิฟท์ของ  
แต่ละบริษัทมีต้นทุนและคุณภาพที่แตกต่างกัน และผู้ผลิตยางล้อตันส าหรับใช้กับรถโฟร์คลิฟท์หรือรถยกของ
ภายใต้เครื่องหมายการค้า Pio-tyre และ JR-tyres มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาสูตรดอกยางล้อตันประหยัดพลังงานที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปรับลด
ปริมาณซิงก์ออกไซด์ลงร้อยละ ๔๐ และใช้น้ ามัน TDAE (Treated Distillate Aromatic Extract) ซึ่งมีความเป็น
พิษต่ าแทนการใช้น้ ามัน DAE (Distillate Aromatic Extract) ที่มีความเป็นพิษสูง นอกจากนี้ประสิทธิภาพการใช้
งานยางล้อตันต้นแบบยังมีคุณสมบัติที่ดีกว่ายางล้อตันรุ่นดั้งเดิม ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ต้านทานต่อการสึกหรอ
สูงขึ้นประมาณร้อยละ ๓๓ ท าให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น (๒) ทนทานต่อการระเบิดสูงขึ้นประมาณร้อยละ ๔๕ 
เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๒๖๖๘-๒๕๕๘ และ (๓) มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงขึ้น เนื่องจาก
ต้นแบบยางล้อตันที่พัฒนาขึ้นมีความต้านทานต่อการหมุนต่ ากว่ายางล้อตันรุ่นดั้งเดิมประมาณร้อยละ ๑๑.๒  

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้ถูกน าไปถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ให้กับบริษัทสยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จ ากัด 
เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยด้านยานพาหนะและขนส่ง ภายใต้ยี่ห้อ  
Pio-tyres เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และในปี ๒๕๖๓ บริษัทมียอดการผลิตยางล้อตันทั้ง ๒ รุ่น แล้ว
ประมาณ ๑,๐๐๐ เส้น คิดเป็นมูลค่าผลกระทบประมาณ ๓.๒ ล้านบาท 



 
 

๑๒๓ 

 

 

    

“ซอฟต์แวร์บริหารการตัดเหล็กเส้น รุ่นที่ ๒” : ทีมวิจัย NECTEC พัฒนาซอฟต์แวร์บริหาร 
การตัดเหล็กเส้น รุ่นที่ ๒ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อย่าง
ค่อนข้างเร็ว จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันกับยุคปัจจุบัน ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหาร
การตัดเหล็กเส้น รุ่นที่ ๒ โดยพัฒนาฟังก์ชันสนับสนุนการท างานโดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning ด้วยวิธี 
Random Forest ในการท านายรูปแบบดัด โดยระบบซอฟต์แวร์นี้ จะช่วยบริหารการตัดเหล็กเส้นที่มีการใช้วิธีการ
ทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยค านวณพบว่า สามารถลดเวลาการท างานของพนักงานในการกรอกข้อมูลเหล็กเส้น 
เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยสามารถท างานได้รวดเร็วขึ้นร้อยละ ๑๒ – ๓๐ ลดการสูญเสียเศษเหล็กที่เกิดจาก 
การตัด โดยท าให้เกิดประสิทธิภาพของการใช้วัสดุ (Material Utilization) ที่ร้อยละ ๙๖ – ๙๙ ประหยัด 
การใช้งานเหล็กเส้นด้วยการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยค านวณ Pattern ของการตัดที่เหมาะสม และลดความยุ่งยาก
จากเดิมท่ีอาศัยคนค านวณเป็นหลัก 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้บริษัทสี่พระยาก่อสร้าง จ ากัด จังหวัดสระบุรี น าผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์
เรียบร้อยแล้ว และมีมูลค่าผลกระทบด้านการลดต้นทุนในการสูญเสียเหล็กเส้นจากการตัด และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงาน ๒๑.๗๖ ล้านบาท 
 

 

ต้นแบบยางล้อตันรุ่น Pio-TYRES XL  
ขนาด 6.00-9/4.00 121 A5 Solid 

ต้นแบบยางล้อตันรุ่น Pio-TYRES XL  
ขนาด 7.00-12/5.00 136 A5 Solid 



 
 

๑๒๔ 

 

“หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล (uRTU series > URconnecT)” : ทีมวิจัย NECTEC 
พัฒนาหน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล เนื่องจากในปัจจุบันกระบวนการผลิต (Manufacturing Process) 
ของโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการผลิตที่มีประสิทธิภาพนั้นต้อง
พยายามรักษาเสถียรภาพของกระบวนการผลิตให้สม่ าเสมอ กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีกระบวนการควบคุมระบบ (Process Control System) ที่ เหมาะสม เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการผลิตได้ ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาหน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล ซึ่งเป็นอุปกรณ์
ส าหรับตรวจวัดและสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น วาล์ว มอเตอร์ โดยหน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซลนี้  
ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานกับเซนเซอร์ได้หลากหลายประเภท ได้อย่างถูกต้องแม่นย า และรองรับชนิดของ
เซนเซอร์ได้หลากหลายชนิดผ่านทาง Expansion Board สามารถเพ่ิมหรือลดจ านวน Input/Output ทั้งสัญญาณ
แอนะล็อก (Analog) และดิจิทัล (Digital) ได้ตามความต้องการหรือตามต้นทุนที่มี (สูงสุด ๕ โมดูล) และราคาถูก
กว่าท้องตลาด สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหลายประเภท น าไปประยกุต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย 
เช่น ระบบเฝ้าระวัง ระบบอ่านค่าข้อมูลเพ่ือควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ในโรงงาน มีความทนทานสามารถท างาน
ได้ในสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสามารถอ่านค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพ่ือส่งข้อมูลไปประมวลผล
เชิงลึกที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้  

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตร เลขที่ค าขอ ๑๘๐๑๐๐๕๖๘๒ เรื่อง “อุปกรณ์เลือกโมดูล
น าเข้า” เรียบร้อยแล้ว และบริษัทเซ็นเซอร์นิกส์ จ ากัด น าผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว 
 

  
 
 



 
 

๑๒๕ 

 

“สารเคลือบเคลือบผิวป้องกันน้ า ฝุ่น เชื้อรา ตะไคร่น้ า และคราบสกปรกบนพื้นผิว” : ทีมวิจัย 
NANOTEC พัฒนาสารเคลือบเคลือบผิวป้องกันน้ า ฝุ่น เชื้อรา ตะไคร่น้ า และคราบสกปรกบนพ้ืนผิว เนื่องจาก
เทคโนโลยีการเคลือบในระบบสุญญากาศยิ่งยวด หรือการเคลือบด้วยไฟฟ้าเคมีที่ใช้ในการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ที่มี
อยู่ในท้องตลาดนั้นมีราคาสูง เพราะมีความซับซ้อนในกระบวนการเตรียมสารเคลือบและกระบวนการเคลือบ 
ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาการเคลือบผิวด้วยวัสดุนาโนเพื่อให้มีคุณสมบัติตามการใช้งาน เป็นเทคโนโลยีที่สามารถ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด โดยกระบวนการเคลือบผิวจากสารละลาย
หรือคอลลอยด์ของอนุภาคนาโน เป็นเทคโนโลยีที่มีราคาถูกกว่า เพราะสามารถลดความซับซ้อนในกระบวนการ
เตรียมสารเคลือบและกระบวนเคลือบได้ การน าองค์ความรู้ด้านการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลิกาและการ
ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติพ้ืนผิวเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติต่าง ๆ ตามสภาพการใช้งานมาพัฒนาเป็นสารเคลือบจากสารละลาย
หรือคอลลอยด์ เพ่ือป้องกันฝุ่น กันน้ า กันการสะท้อนกลับของแสง กันน้ ามัน โดยยังคง  ความโปร่งใสของ 
พ้ืนผิวเคลือบ สามารถยืดอายุพ้ืนผิวและช่วยลดต้นทุนการดูแลรักษา ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ได้ในการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมสี ก่อสร้าง และโซลาร์ฟาร์ม  

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตร เลขที่ค าขอ TS๐๑๐๐๑๐๕ เรื่อง “สารเคลือบกันน้ าและฝุ่น
ส าหรับพ้ืนผิววัสดุ” เรียบร้อบแล้ว นอกจากนี้ยังได้ทดสอบระบบการพัฒนาเป็นต้นแบบเชิงสาธารณะประโยชน์
และการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ โดยได้ทดสอบใช้สารเคลือบกับพ้ืนผิวหอระฆัง ณ วัดปากน้ า (สมุทรคงคาราม) จังหวัด
ระยอง เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน พบว่า สารเคลือบสามารถยืดระยะเวลาการเกิดเชื้อรา คราบสกปรก ตะไคร่น้ า 
และไม่พบการแตกลายงาได้ และสามารถน าไปใช้ในการบ ารุงรักษาอาคารศาสนสถาน เพ่ือเพ่ิมความคงทน  
ยืดอายุวัสดุที่น าไปซ่อมแซมบูรณะ อีกท้ังยังลดต้นทุนในการดูแลรักษาอีกด้วย 

 

  
 
 

“ตู้จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ (Skyrice)” : ทีมวิจัย NSD ร่วมกับกองทัพอากาศพัฒนาตู้จ่ายข้าวสาร
อัตโนมัติ หรือ สกายไรซ์ (Skyrice) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีประชาชนได้รับ
ผลกระทบจ านวนมาก จากการขาดแคลนรายได้และเครื่องอุปโภคบริโภค ดังนั้นทีมวิจัยฯ จึงได้คิดค้นนวัตกรรม 
“ตู้จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ หรือ สกายไรซ์ โดยประยุกต์ใช้ระบบสแกนใบหน้า FaceD-Tech ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้



 
 

๑๒๖ 

 

เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์และประมวลผลส าหรับการจดจ าใบหน้าบุคคลที่อุปกรณ์
ตรวจพบลงในฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพ่ือน ามาใช้ช่วยแจกจ่ายข้าวสารให้ประชาชนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ในช่วงสถานการณ์โรค COVID-19 แบบไร้การสัมผัส โดยตู้จ่ายข้าวสารอัตโนมัติสามารถบรรจุข้าวสารได้เต็มที่ถึง 
๑๐๐ กิโลกรัม ลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับตู้เอทีเอ็มกดเงินสดของธนาคาร หรือตู้หยอดเหรียญเพ่ือซื้อสินค้าและ
บริการต่าง ๆ แต่ใช้หลักการงดเว้นการสัมผัสเพ่ือสุขอนามัยที่ดี ภายในตัวเครื่องประกอบด้วยกล้องอัจฉริยะที่วิจัย
พัฒนาเขียนโปรแกรมและชุดค าสั่งตรวจจับและสแกนใบหน้าอัตโนมัติ โดยทีมวิจัย NSD ร่วมกับการสร้างเครื่องกล 
ประกอบและติดตั้งเซนเซอร์ วงจรควบคุมต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องตวงและจ่ายข้าวสาร โดยกรมสรรพาวุธทหาร
อากาศและบริษัทเอกชน 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้ติดตั้งใช้งานที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ หลักการ
ท างานของตู้จ่ายข้าวสารอัตโนมัตินั้น เริ่มจากบุคคลที่มีความต้องการข้าวสารมายืนหน้าตู้และน าภาชนะหรือถุง
บรรจุวางที่จุดรับข้าวสาร จากนั้นยื่นฝ่ามือไปยังบริเวณรูปฝ่ามือที่หน้าตู้ เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะท า
ให้กล้องอัจฉริยะที่มีโปรแกรมตรวจจับใบหน้าท างาน หากใบหน้าบุคคลนั้น ๆ ไม่ซ้ าภายในเวลาที่ก าหนด บุคคล
นั้น ๆ สามารถใช้เท้าเหยียบแป้นด้านล่าง ตู้จะท างานจ่ายข้าวสาร ๑ กิโลกรัมออกมายังภาชนะท่ีวางรองไว้ 

 

   
 
 

(๕) กรอบการวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
“แผนที่ Genetic Biodiversity ของสาหร่าย Zooxanthallae ในปะการังในอ่าวไทยและ 

อันดามัน” : สวทช. พัฒนาแผนที่ Genetic Biodiversity ของสาหร่ายซูแซนเทลลี (Zooxanthallae) ในอ่าวไทย
และอันดามัน เนื่องจากความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายซูแซนเทลลีที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง มี
บทบาทส าคัญต่อการฟอกขาวของปะการัง นอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่มีฐานข้อมูลความหลากหลายของสาหร่าย 
ซูแซนเทลลี เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ โดยการศึกษาพันธุกรรมของสาหร่ายซูแซนเทลลี ตั้งแต่ปี ๒๐๐๐  
ใ ช้ เ ทคนิ ค  Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) ของ  rDNA ปั จ จุ บั น เ ทค โน โ ลยี  Next 
Generation Sequencing (NGS) มีบทบาทในการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ปริมาณมาก สามารถตรวจสอบ
ล าดับนิวคลีโอไทด์ได้หลายแสนนิวคลีโอไทด์พร้อมกัน และครอบคลุมองค์ประกอบของ subclade ที่มีความชุกชุม
ต่ าได้ จึงเป็นเทคนิคที่น ามาประยุกต์ใช้ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายซูแซนเทลลีเพ่ือให้ได้



 
 

๑๒๗ 

 

ข้อมูลที่รวดเร็ว ผลการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายซูแซนเทลลี วงศ์ Symbiodiniacea ใน
แนวปะการังจากอ่าวไทย ๑๑ สถานี และทะเลอันดามัน ๔ สถานี พบว่า สถานีที่มีความหลากหลายของสาหร่าย 
ซูแซนเทลลีสูงที่สุดคือ สถานีหมู่เกาะสิมิลัน (SML) – หมู่เกาะสุรินทร์ (SR) สถานีที่พบตัวอย่างปะการังในแต่ละ
โคโลนีที่มีสาหร่ายซูแซนเทลลีมากกว่า ๑ ชนิด มี ๓ สถานีในอ่าวไทย ได้แก่ (๑) สถานีหมู่เกาะสีชัง (SC) (๒) หมู่
เกาะเสม็ด (SM) และ (๓) หมู่เกาะมัน (KM) ส่วนมากเป็นแนวปะการังชายฝั่งที่มีน้ าค่อนข้างขุ่น และในทะเล 
อันดามันพบที่เกาะราชา (RC) มีตัวอย่างปะการัง ๑ ตัวอย่างที่พบสาหร่ายซูแซนเทลลีมากกว่า ๑ ชนิด ถึงแม้ว่า
ชนิดของปะการังในแต่ละสถานีจะมีความหลากหลายแตกต่างกัน แต่พบองค์ประกอบชนิดของสาหร่ายซูแซนเทลลี
คล้ายคลึงกัน ส่วนมากเป็นสาหร่ายซูแซนเทลลีในสกุล Durusdinium ชนิด D1 สาหร่ายซูแซนเทลลีสกุล 
Cladocopium ชนิด C15 จ าเพาะอยู่ กับปะการั งโขด (Porites) และมักพบสาหร่ายซูแซนเทลลีสกุล 
Cladocopium ชนิด C3u อยู่ร่วมกับปะการังก้อน เช่น ปะการังสมอง ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังวงแหวน ใน
วงศ์ Merulinidae (เดิมวงศ์ Faviidae) และปะการังเขากวาง วงศ์ Acroporidae นอกจากนี้ยังพบสาหร่าย 
ซูแซนเทลลีในสกุล Durusdinium ชนิด D1-6 เฉพาะบริเวณแนวปะการังจังหวัดชลบุรีและระยองอีกด้วย 

ผลจากการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายซูแซนเทลลี สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการปะการังให้คงอยู่ในพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีมีค่าความร้อนมากผิดจากปกติบนผิวโลก (Hotspot) ใน
ทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพ่ือบริหารจัดการ
ปะการั ง ให้ ค งอยู่ ใ น พ้ืนที่  และ พัฒนาบุ คลากรด้ านวิทยาศาสตร์ ทางทะ เล  โดยมี เป้ าหมาย เป็ น 
ศูนย์ข้อมูลชีวโมเลกุลปะการังและจุลินทรีย์ เพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศปะการังและการท่องเที่ยวยั่งยืน  

 

 
  



 
 

๑๒๘ 

 

๓.๓ .๒  โครงสร้ า งพื้ นฐานทาง วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่ งชาติ  ( 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 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาคมวิจัยที่
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างการด าเนินงาน ดังนี้ 

 การจัดเก็บพืชในธนาคารพืช เช่น จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืช (Seed bank) ๔๑๑ ตัวอย่าง (เป้าหมาย 
๔๐๐ ตัวอย่าง) จัดเก็บรักษาพืชในระบบปลอดเชื้อ (Tissue bank) ๑๘๕ ชนิด (เป้าหมาย ๒๐๐ 
ตัวอย่าง) จัดเก็บตัวอย่างแห้งของพืชป่าในพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) ๔๔๙ ตัวอย่าง (เป้าหมาย 
๔๐๐ ตัวอย่าง) และจัดเก็บตัวอย่างพืชในรูปแบบ Genomic DNA ๕๖๒ ตัวอย่าง (เป้าหมาย 
๔๐๐ ตัวอย่าง) 

 การจัดเก็บจุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ เช่น จัดเก็บรักษาจุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ ๓,๖๙๑ ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย ๒,๘๐๐ ตัวอย่าง) จัดเก็บรักษาตัวอย่างแห้งเห็ดราในพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา 
(Fungarium) ๑,๕๓๖ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑,๕๐๐ ตัวอย่าง) จัดเก็บรักษา Genomic DNA ของ
จุลินทรีย์ในกลุ่มราทะเล ราจิ๋ว ราในกลุ่ม ไซลาเรีย และเห็ด ๓,๒๓๙ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๒,๘๐๐ 
ตัวอย่าง) และศึกษาข้อมูลด้านศักยภาพในการใช้ประโยชน์เบื้องต้นของจุลินทรีย์ ๓๙๗ สายพันธุ์ 
(เป้าหมาย ๒๐๐ สายพันธุ์) 

 การจัดเก็บข้อมูลชีวภาพ และพันธุกรรมของพืช จุลินทรีย์ และมนุษย์ เช่น ข้อมูลพืช ได้แก่  
จัดเก็บข้อมูลเครื่องหมาย DNA ของพืชสมุนไพรและข้าว ๔๘๒ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๔๕๐ 
ตัวอย่าง) และจัดเก็บข้อมูลพืชที่จัดเก็บรักษาในคลังจัดเก็บ (Data warehouse) ๕๔๘ ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย ๓๐๐ ตัวอย่าง) ข้อมูลจุลินทรีย์ ได้แก่ จัดเก็บข้อมูลเครื่องหมายพันธุกรรม (DNA 
barcode) ของจุลินทรีย์และตัวอย่างแห้ง ๓,๒๓๙ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง) และ
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ใน Data warehouse ๕,๖๒๓ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ 
ตัวอย่าง) ข้อมูลมนุษย์ ได้แก่ จัดเก็บข้อมูลล าดับเบสทั้งจีโนม เอ็กซ์โซม และสนิปส์จีโนไทป์ของ
ประชากรไทย ๕,๐๑๐ ราย (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย) 

 การจัดท าฐานข้อมูลพืช จุลินทรีย์ ระบบนิเวศ และพันธุกรรมมนุษย์ในรูปแบบออนไลน์  
จัดท าฐานข้อมูลออนไลน์แล้วเสร็จ ๒ ฐานข้อมูล (เป้าหมาย ๓ ฐานข้อมูล) ได้แก่ ฐานข้อมูลแสดง 
Cancer landscape ของประชากรไทย และฐานข้อมูลของ Herbarium และ Fungarium และ



 
 

๑๒๙ 

 

อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ ๑ ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลายทาง
พันธุกรรมทั่วจีโนมของประชากรไทย ความก้าวหน้าการด าเนินงานร้อยละ ๙๘ 

 การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลแบบองค์รวม พัฒนาแพลตฟอร์มการ
วิเคราะห์และแสดงข้อมูลฯ แล้วเสร็จ ๕ แพลตฟอร์ม (เป้าหมาย ๕ แพลตฟอร์ม) ได้แก่  
(๑) แพลตฟอร์มส าหรับการคัดเลือกเครื่องหมายพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์พืชปลูกจาก
ข้อมูล Genome-Wide Association Study (GWAS) (๒) แพลตฟอร์มส าหรับให้บริ การ
วิเคราะห์ข้อมูล Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) (๓) แพลตฟอร์มการแปลผลข้อมูล
พันธุกรรมในยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยาจากข้อมูล Whole-Genome Sequencing 
(WGS) (๔) แพลตฟอร์มส าหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์เพ่ือช่วยท านายการ
ดื้อยาและจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อวัณโรค และ (๕) แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และท านายความ
เสี่ยงโรคธาลัสซีเมียจากข้อมูล WGS 

นอกจากนี้ ยั งค้นพบจุลินทรี ย์สายพันธุ์ ให ม่  จ านวน ๒ ชนิด  ได้แก่  (๑)  Triadelphia 
hexaformispora เป็นราน้ าจืดชนิดใหม่จากซากไม้ใต้ผืนน้ า ในอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และ (๒) 
Tretoheliocephala cylindrospora เป็นราชนิดใหม่จากซากไม้ใต้ผืนน้ า ในอุทยานแห่งชาติภูแลนค่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

 
 
(๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) พัฒนาวิธีการทดสอบทางจีโนมิกส์ 

ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์ ที่ได้มาตรฐานวิชาการ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  
โดยสิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างการด าเนินงาน ดังนี้ 

 การบริการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสม รุ่นที่ ๑ (hybrid F1) ของแตงโมและ
แตงกวา ๙๓ ,๐๐๐ ตั วอย่ า ง  โดยใช้ เครื่ องหมายโมเลกุลสนิป  ( Single nucleotide 
polymorphism: SNP) ตรวจด้วยเครื่อง Intelliqube qPCR แบบ Ultra-high throughput ซ่ึง
ใช้ตัวอย่างและสารทดสอบในปริมาณน้อยมาก มีความรวดเร็วและแม่นย า สามารถตรวจได้
มากกว่า ๑,๐๐๐ ตัวอย่างต่อครั้งได้ตามเป้าหมาย 



 
 

๑๓๐ 

 

 การบริการการสกัดดีเอ็นเอในตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ พัฒนาวิธีการและสามารถสกัดดีเอ็นเอจาก
เมล็ดแตงโม พริก ข้าวโพด มะระ บวบ แบบ Mid-throughput ด้วยเครื่องบดตัวอย่าง (Tissue 
lyser) ได้ตามเป้าหมาย 

 การจัดเก็บ DNA พืชสมุนไพรในธนาคารทรัพยากรแห่งชาติ  สามารถสกัดดีเอ็นเอแบบ  
High molecular weight DNA จากพืชสมุนไพร ๑๒๐ ชนิด เพ่ือจัดเก็บ DNA ของพืชสมุนไพร
ดังกล่าวในธนาคารทรัพยากรแห่งชาติได้ตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างหาข้อมูล DNA barcode 
ของพืชสมุนไพรทั้ง ๑๒๐ ชนิด เพ่ือเก็บใน DNA database ร่วมกับตัวอย่างดีเอ็นเอท่ีสกัดไว้แล้ว 

 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล/การค้นหายีนที่สัมพันธ์กับลักษณะต่าง ๆ ท าการคดัเลือก SNP 
marker เพ่ือน ามาตรวจสอบในประชากรลูกผสม และวิเคราะห์ข้อมูล QTL mapping เพ่ือ
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับโรคราน้ าค้างในแตงกวา ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ร้อยละ ๙๐ 

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

 การจ าแนกชนิดสิ่งมีชีวิตด้วยฐานข้อมูลลายพิมพ์เปปไทด์ (Peptide barcodes) โดยจัดท า
ฐานข้อมูลลายพิมพ์เปปไทด์ที่จ าเพาะต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในคน สัตว์ และจุลินทรีย์ดื้อยา 
(เป้าหมาย ๕๐ ตัวอย่าง) ปัจจุบันได้ฐานข้อมูลลายพิมพ์เปปไทด์ที่จ าเพาะต่อจุลินทรีย์  
(แบคทีเรีย) ก่อโรคในสัตว์ ๑๖๒ ตัวอย่าง 

 การค้นหาเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ พืชเศรษฐกิจ และสมุนไพร (เป้าหมาย 
๑ เปปไทด์) ปัจจุบันได้เปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive peptides) จากแบคทีเรีย รา 
พืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ และสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียจากเมล็ดข้าว จ านวน ๘  
เปปไทด์ 

 การค้นหาข้อมูลกลไกส าคัญในสิ่งมีชีวิตและตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker) เพ่ือประโยชน์
ในการวินิจฉัยหรือท านายโรค (เป้าหมาย ๔ กลไก/ ๔ Biomarker) โดยได้ข้อมูลกลไกส าคัญใน
สิ่งมีชีวิต ๕ กลไก ได้แก่ (๑) กลไกตอบสนองต่อสาร Aflatoxin B1 ในสัตว์ปีก (๒) กลไก
ตอบสนองต่อสาร Atractylodin ในเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี (๓) กลไกตอบสนองต่อสาร Gigantol 
ของเซลล์ต้นก าเนิดมะเร็ง (Cancer stem cell) (๔) กลไกควบคุมการหลั่งโปรตีนของยีน 
OtHac1 ในยีสต์ Ogataea thermomethanolica TBRC656 และ (๕) กลไกการเจริญของ 
ตัวอ่อนเอมบริโอปาล์มน้ ามันระหว่างการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ นอกจากนี้ยังได้ข้อมูล Biomarker ๒ 
ชนิด ได้แก่ (๑) โปรตีน Interleukin-17A และ Interleukin-18 เป็น Biomarker ในซีรั่มและ



 
 

๑๓๑ 

 

น้ าลายของผู้ป่วยเบาหวาน และ (๒) โปรตีน Coiled-coil domain containing 25 protein 

เป็น Biomarker ในซีรั่มของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีได้ตามเป้าหมาย 

 การพัฒนาวิธีการสร้างรายละเอียดของเมตาโบไลต์ (Metabolite profile) ของพืชเศรษฐกิจ 
และสมุนไพร ได้วิธีการสกัดสารจากฟ้าทะลายโจร หญ้าปักกิ่ง/หนวดแมวด้วยเมทานอล และ
สามารถสร้างการทดสอบองค์ประกอบของสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจรเมื่อเทียบกับฐานข้อมูล
แล้ว ๘๐ ชนิดด้วยเทคนิคแมสสเปคโตรเมทรี (LC/MS) ได้ตามเป้าหมาย 

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาวิธีการสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)  
จากตัวอย่างแบบง่ายและรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง ๒๕ นาที ให้ผลเทียบเท่ากับชุดสกัดที่น าเข้าจากต่างประเทศ  
ที่ส าคัญวิธีสกัดอาร์เอ็นเอนี้สามารถน าไปใช้ได้กับไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอได้ทุกชนิดไม่จ ากัดเพียงไวรัส
ก่อโรค COVID-19 ทั้งไวรัสก่อโรคในพืช สัตว์ และมนุษย์ ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนสนใจพร้อมรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดังกล่าวแล้ว 

  
 
(๓) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) 

ศูนย์บริการด้านการค านวณประสิทธิภาพสูง เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศที่ต้องการความรวดเร็ว
และความแม่นย าสูง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ให้บริการทรัพยากรการค านวณ ๒๕.๙๐ ล้านชั่วโมงค านวณ (เป้าหมาย ๒๐ ล้านชั่วโมงค านวณ) 
ป ร ะกอบด้ ว ย  ร ะบบ  Thailand’s Advanced Research Accelerator (TARA) ๑๙ .๔๔  
ล้านชั่วโมงค านวณ และ e-Science ๖.๔๖ ล้านชั่วโมงค านวณ และมีโครงการมาใช้บริการ
ทรัพยากรการค านวณระบบ TARA ๖๐ โครงการ (เป้าหมาย ๔๐ โครงการ) และ e-Science 
๓๓ โครงการ 

 มีความพร้อมในการให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในการค านวณ (Server availability) ร้อยละ ๙๘.๗๒ 
(เป้าหมายร้อยละ ๘๐) และมีการบริหารจัดการการใช้งานทรัพยากรในการด าเนินงาน 
(Utilization) ร้อยละ ๕๙ (เป้าหมายร้อยละ ๗๐) 

นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนทรัพยากรการค านวณแก่งานวิจัยที่ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้แก่ (๑) การถอดรหัสพันธุกรรมระดับจีโนมของเชื้อไวรัส COVID-19 
มากกว่า ๑๐๐ ตัวอย่าง โดยพัฒนาวิธีถอดรหัสไวรัสจากผู้ป่วยที่ใช้เวลาเพียง ๔ วัน จากนั้นท าการวิเคราะห์ผล



 
 

๑๓๒ 

 

แบบ Big Data ด้วยระบบ Supercomputer ของ ThaiSC ท าให้ทราบที่มาของไวรัส SARS-CoV-2 (ไวรัสก่อโรค
ติดเชื้อ COVID-19) ซึ่งข้อมูลรหัสพันธุกรรมไวรัสที่ได้นี้จะน าไปใช้พัฒนาวิธีการตรวจ รักษา และป้องกันโรคติดเชื้อ 
COVID-19 ได้ต่อไป และ (๒) การค้นหาและคัดกรองตัวยาที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัส COVID-19  
อย่างจ าเพาะเจาะจง จากฐานข้อมูลยาและสารสกัดจากสมุนไพร โดยใช้เทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์ เช่น 
Molecular Dynamics, Simulation และ Pharmacophore-based Screening ซึ่งจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงของ ThaiSC ในการค านวณหาความสามารถในการยับยั้งไวรัสของตัวยา จากนั้นท าการทดสอบใน
ระดับห้องปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาเป็นตัวยารักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไปในอนาคต 

 
(๔) ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ (Center for Cyber-Physical Systems: CPS) เป็นศูนย์บริการ

เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบไซเบอร์-กายภาพชั้นน าของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ณ สิ้นไตรมาสที่ 
๔ 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 ๑๕ 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) บริษัทไทยก้าวไกลกรุ๊ป จ ากัด กลุ่ม Young 
Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี  คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมสาน Smile Lemon จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 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 
Cloud ในยุคโรงงานอัจฉริยะ (๓) บทความเรื่องการใช้งานการสื่อสารตามมาตรฐาน Modbus 
และ (๔) บทความเรื่อง Think Like Attackers เส้นทางสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ส าหรับ IoT 

 พัฒนาบุคลากร (เป้าหมาย ๑๐๐ คน) พัฒนาความสามารถบุคลากร ๔๒๙ คน ให้ม ี
ความเชี่ยวชาญด้าน CPS และ IoT ผ่านการอบรมต่าง ๆ อาทิ ระบบเกษตรแม่นย า (WiMaRC 
และ Handy Sense) Edge and Cloud Platform (NETPIE), Industrial Internet of Things 
(IIoT), Industrial Automation Training Systems และการพัฒนาระบบ IoT ด้วย NETPIE 
2020 ในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น 



 
 

๑๓๓ 

 

 ให้บริการห้องทดสอบ (Testbed) ด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีและติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับให้บริการ 
Testbed facility อาทิ Testbed industrial automation training systems, Motor power 
and vibration testbed และ Cyber physical production testbed เ พ่ือใช้ทดสอบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ CPS และ IoT ในด้านต่าง ๆ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการ CPS Testbed ผ่านกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาชุดสาธิต (หรือผลงานวิจัย) เช่น ระบบ
ไวมาก (WiMaRC) ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) ระบบท าความเย็นด้วยแสงอาทิตย์ 
(Solar Cooling) NETPIE และ Automation IoT system แก่บริษัทเอกชนและผู้สนใจ ๒๕ ครั้ง 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนา IDA Platform แพลต์ฟอร์ม IoT และระบบวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรการผลิตและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตและอนุรักษ์พลังงาน โดยในอนาคต CPS จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ การอบรมไปจนถึง
บริการศูนย์ทดสอบ (Testbed) ณ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center) หรือ 
SMC ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดตั้งขึ้น ภายใต้เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ  
ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi-ARIPOLIS) อีกด้วย 

 

 
 

(๕) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Technology and Informatics 
Institute for Sustainability: TIIS จัดท าข้อมูลและการประเมินวัฏจักรชีวิต เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) การเติบโตอย่างยั่งยืน และการแข่งขันในระดับสากล โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงาน  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 

 การพัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลดัชนีวัฏจักร
ชีวิต (National Life Cycle Index: National LCI) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
โดยให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอย่างเหมาะสม อาทิ ฐานข้อมูลกลุ่มกระดาษอนามัย และฐานข้อมูลตาม
ความต้องการใช้งานของหน่วยงานให้การรับรองขึ้นทะเบียนฉลากสิ่งแวดล้อม (คาร์บอนฟุตพ
รินต์ผลิตภัณฑ์) โดยผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของฐานข้อมูล ตรง
ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน โดยมีค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่ให้บริการน้อย



 
 

๑๓๔ 

 

กว่าหรือเท่ากับ ๒๕ วัน ด้วยการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูล National LCI เพ่ือเข้าสู่ระดับสากล 
และพัฒนามิติการจัดท าฐานข้อมูล National LCI ให้ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(มิติด้านสิ่งแวดล้อมและมิติด้านเศรษฐศาสตร์) ความก้าวหน้าการด าเนินงานร้อยละ ๖๐ 

 การพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัด รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบจ าลองการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลุ่มผลกระทบฝุ่น PM2.5 และการพัฒนาแบบจ าลองการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลุ่มขยะพลาสติก เพ่ือจัดท าระเบียบวิธีและตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทยส าหรับประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้ตามเป้าหมาย 

 การพัฒนาชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการ อยู่ระหว่างพัฒนาชุดข้อมูลของกลุ่มอุตสาหรรม
วัสดุก่อสร้างและการก่อสร้างส าหรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ และชุดข้อมูลส าหรับ
การผลิตและการบริโภคของกลุ่มเกษตรและอาหาร เพ่ือสนับสนุนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน 
ความก้าวหน้าการด าเนินงานร้อยละ ๗๐ 

 การส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่าน
การด าเนินโครงการรับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย ให้ค าปรึกษา และฝึกอบรม (เป้าหมาย ๔ หน่วยงาน/
โครงการ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินโครงการรับจ้างวิจัยให้กับ ๔ หน่วยงาน/โครงการ ได้แก่  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) องค์การ
จัดการน้ า เสีย  (อจน. )  โดยใช้ เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพเชิ งนิ เวศเศรษฐกิจ  
(Eco efficiency) เ พ่ือประเมินสมรรถนะด้านความยั่ งยืนขององค์กร รวมทั้งน าเทคนิค 
การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์มาใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพของต่างประเทศ 
อาทิ เวียดนาม ภูฏาน ผ่านโครงการการวัดวิถีคาร์บอนต่ าในเอเชียและแปซิฟิก (ระยะที่ 2)  
ซึ่ ง เป็น โครงการวิจั ยร่ วมกับ  United Nations Environment Programme (UNEP) และ
เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (THAI-SCP) ความก้าวหน้า
การด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๕๐ 

 การประยุกต์ใช้ชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน อาทิ 
(๑) สนับสนุนให้องค์กร/หน่วยงานใช้ระบบรายงานผลและติดตามตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs Dashboard) อยู่ระหว่างพัฒนา SDGs Dashboard โดยทดลองน าข้อมูลผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) 
น าเสนอบน SDGs Dashboard (๒) สนับสนุนให้องค์กร/หน่วยงานน าค่าประสิทธิภาพของระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) ของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและการก่อสร้าง
ของประเทศไปประยุกต์ใช้ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพ่ือการน าเสนอและค านวณประสิทธิภาพ CE 
เพ่ือใช้ในการประเมินการหมุนเวียนของวัสดุก่อสร้างในบริบทของประเทศไทย และ (๓) การ
ประยุกต์ใช้โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการผลิตและบริโภค 
(LookieWaste) อยู่ระหว่างศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขยะอาหารและ



 
 

๑๓๕ 

 

พฤติกรรมการผลิตและบริโภคเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลการเกิดขยะอาหารของประเทศไทย 
ความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๕ 

นอกจากนี้ยังพัฒนาค่าฟุตพรินต์วัสดุ (Material Footprint: MF) ของประเทศไทย เพ่ือรายงานผล
ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าประสงค์ที่ ๑๒ ตัวชี้วัด ๑๒.๒.๑ (SDG 12.2.1) โดยค่าฟุตพรินต์วัสดุนี้
สามารถน าไปใช้ในการวัดและติดตามความก้าวหน้าของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลฐาน 
(Baseline data) ของภาครัฐในการก าหนดเป้าหมายการจัดการและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้เป็น
รายงานระดับประเทศเสนอต่อองค์การสหประชาชาติ เพ่ือแสดงความก้าวหน้าในการบริหารจัดการทรัพยากรของ
ประเทศ เพ่ือขยายผลไปสู่การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรธรร มชาติที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

  
  



 
 

๑๓๖ 

 

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

ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล จ านวน ๓,๙๒๑ 
รายการ[SP2] แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ๕๒๔ หน่วยงาน/ราย [SP3]นอกจากนี้ยังให้บริการเชิงเทคนิคและให้
ค าปรึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน ๑๘ โครงการ [SP4]ผ่านหน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบ
ของ สวทช. โดยให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัยและสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม
หลักของประเทศ มีตัวอย่างบริการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้ 

(๑) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ศูนย์ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ และ
รับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการจ าหน่ายในประเทศ น าเข้า และส่งออกตามมาตรฐานสากล 
โดยด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025 และเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบหรือพิสูจน์ทราบ เพ่ือ
รองรับนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย ตามข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) เพียงรายเดียวในประเทศไทย ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาวิธีทดสอบใน
ขอบข่ายใหม่ ได้แก่ การบริการวิเคราะห์ทดสอบหุ่นยนต์ 
และการบริการวิเคราะห์ทดสอบด้าน IoT พร้อมทั้ง
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น  

 บริการทดสอบแบตเตอรี่ลิ เธียมและ 
ยานยนต์ไฟฟ้า ให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมส าหรับโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ไป
จนถึงแบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์แบบ Plug-in-Hybrid และแบบตะก่ัวกรด ทั้งระดับเซลล์ ระดับโมดูล 
และระดับแพ็ก ตามมาตรฐาน UN ECE R100, IEC 62660, UL 2580, SAE J2929, RTCA DO-
311 DO-160, ISO 12405-3 และ IEC 62619 ถือได้ว่าเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ครบ
วงจรแห่งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๒๒๑๗-๒๕๔๘ จากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สามารถทดสอบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ใช้ส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) และแหล่งเก็บกักพลังงาน (Energy Storage) ขนาดใหญ่ ทั้งในด้านประสิทธิภาพการ
ชาร์จ-ดิสชาร์จ และด้านความปลอดภัยการใช้งาน รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๒๘๗๙-
๒๕๖๐ จาก สมอ. สามารถทดสอบแบตเตอรี่ส ารองไฟฟ้าส าหรับการใช้งานแบบพกพา  
(พาวเวอร์แบงก์) ด้านความปลอดภัย โดยใช้เวลาทดสอบเพียง 3 – 4 สัปดาห์ 

 บริการทดสอบด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การบิน ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบด้านชิ้นส่วน
เครื่องบิน โดยอยู่ระหว่างจัดท าเอกสารระบบคุณภาพเพ่ือขอการรับรองระบบคุณภาพตาม



 
 

๑๓๗ 

 

มาตรฐาน AS 9001 ปัจจุบันได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนยื่นขอรับรองเป็นห้องปฏิบัติการภายใต้ NADCAP ต่อไป 

 บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ในการทดสอบเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ตู้อบทารก (Incubator) เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound) 
เครื่ องติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor) เตี ยงส าหรับผู้ ป่ วย  (Medical bed)  และ 
เครื่องไอพีแอล (Intense Pulse Light) และอยู่ระหว่างจัดท าเอกสารเพ่ือขอการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ิมเติม เช่น การทดสอบเครื่องมือแพทย์ในสถานการณ์ 
COVID-19 อาทิ เครื่องยูวีซี เตียงความดันลบ ตู้ความดันบวก เครื่องช่วยหายใจ และหุ่นยนต์บริการ
ในโรงพยาบาล เป็นต้น 

 บริการทดสอบ Smart Electronic และ Internet of Things (IoT) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ห้องปฏิบัติการทดสอบจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ามาตรฐาน IoT เช่น ISO/IEC 14443 
ISO/IEC 18092 ISO/IEC 15693 ISO/IEC 17065 และ ETSI EN 300 เป็นต้น 

 บริการทดสอบระบบราง ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ตามขอบข่าย EN 50155 
EN 50121-1 EN 50121-2 EN 50121-3-2 EN 50121-4 และ EN 50121-5 เพ่ือขยาย 
ขีดความสามารถในการทดสอบทางด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบเสียง แรงสั่นสะเทือน และระบบแสง  
เป็นต้น รวมถึงสร้างเครื่อข่ายการทดสอบด้านระบบรางในต่างประเทศร่วมกับบริษัทเอกชน พร้อม
ทั้งรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านโครงการรถไฟความเร็วสูง
ไทย-จีน นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบของกรมการขนส่งทางราง 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และอยู่ระหว่างขยาย
ขีดความสามารถในการให้บริการทดสอบระบบรางทั้งชิ้นส่วนและขบวนรถระดับสากล 
 

(๒) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ให้บริการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เซรามิก อิฐมวลเบา ก๊อกน้ า/ฝักบัว เพ่ือยกระดับ

คุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในเวทีสากล ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ อาทิ  



 
 

๑๓๘ 

 

 บริการทดสอบภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกที่สัมผัส
อาหารที่ท าจากวัสดุพลาสติก เป็นการบริการทดสอบ
ด้านความปลอดภัยส าหรับอาหาร โดยมุ่งเน้นเรื่อง
ความปลอดภัยเมื่อต้องสัมผัสกับอาหารที่มีความร้อน
และความเป็นกรดสูง ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มอก. 
๒๙๒๑-๒๕๖๒ เป็นต้น 

 บริการทดสอบกระเบื้อง ให้บริการทดสอบกระเบื้อง
เซรามิก หินเทียม หินธรรมชาติ ยางปูพ้ืน ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มอก. ๒๕๐๘-๒๕๕๕ และ  
ISO 13006 แก่ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม อาทิ การทดสอบคุณภาพผิวหน้า การทดสอบ 
การดูดซึมน้ า การทดสอบคววามต้านแรงกดแตก การทดสอบความทนทานขัดถู การทดสอบ  
ความทนสารเคมี และการทดสอบความมนการเปรอะเปื้อน เป็นต้น 

 
(๓) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) สนับสนุนการท าวิจัย เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและส่งเสริมบริการวิเคราะห์ทดสอบให้ตรงตามมาตรฐานสากล โดยเป็น
ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพตรงตามหลักมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สวทช. แบบ One stop service ด้วยนโยบายที่พร้อมให้บริการตลอด ๗ วัน ๒๔ 
ชั่วโมง เพ่ือส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยมี
ตัวอย่างให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือใหม่ ๆ ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น 

 การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค ด้วยเครื่อง Nano Particle 
Analyzer โดยใช้ เทคนิคการกระเจิ งแสงแบบพลวัต 
(Dynamic Light Scattering: DLS) วัดค่าความต่างศักย์  
(Zeta potential) บนผิ ว อนุ ภ าคด้ ว ย เ ท คนิ ค  Laser 
Doppler Electrophoresis แ ล ะ ห า น้ า ห นั ก โ ม เ ล กุ ล  
โดยค านวณจาก Debye plot ส าหรับตัวอย่างตั้งแต่ช่วง 
นาโนเมตรจนถึงไมโครเมตร ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุน
และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานการทดสอบที่ยอมรับในระดับสากล 



 
 

๑๓๙ 

 

 การวิเคราะห์วัสดุที่ มีรูพรุน ด้วยเครื่อง Surface Analyzer 
(ISOTHERM/BET) เ พ่ือทราบพ้ืนที่ผิ วทั้ งหมดของวัสดุ รูพรุน 
(Surface area) ขนาดของรูพรุนต่ า ง  ๆ  บนวัสดุ  (Pore size) 
ปริมาตรของรูพรุน (Pore volume) รวมถึงการศึกษาการกระจาย
ของรูพรุนขนาดต่าง ๆ บนวัสดุ และพ้ืนที่ทั้งหมดของตัวเร่งปฏิกิริยา
ระดับนาโนที่อยู่บนวัสดุรูพรุน โดยเทคนิคการดูดซับก๊าซ (Gas 
physisorption) และการดูดซับทางเคมี (Gas chemisorption) 
น ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ สนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนา
สินค้ามูลค่าสูงให้กับภาครัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้อุตสาหกรรมในประเทศ 

 นอกจากนี้ยังให้บริการสร้างชิ้นงานด้วยเครื่อง Laser cutting 
ซึ่งมีก าลังวัตต์ในการตัดสูงถึง ๑๒๐ วัตต์ เหมาะส าหรับชิ้นงาน
อะคริลิค พลาสติก รองรับความหนาที่ตัดได้ ๒๐ มิลลิเมตร เปิด
ให้บริการแบบใช้เครื่องเอง นักวิจัยและผู้ที่สนใจจะสร้างชิ้นงาน
ต้นแบบสามารถน าวัสดุมาตัดได้เองตามต้องการ โดยจะ มี
เจ้าหน้าที่แนะน าการใช้เครื่องและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

 
(๔) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา  

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาต้นแบบ เครื่องจักร และซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม 
เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่าง
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 โรงเรือนเพาะปลูกพร้อมระบบอัจฉริยะ พัฒนาต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะให้มีความแข็งแรงและ
เหมาะสมต่อกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เป็นโรงเรือนที่แยกส่วนระหว่างมุ้งกันแมลงและ
พลาสติกกันฝน เพ่ือลดการสะสมของความร้อน พร้อมทั้งติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานด้วย
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เพ่ือเก็บข้อมูลเปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรือน พบว่าอุณหภูมิภายในและภายนอกโรงเรือนไม่ต่างกัน การพัฒนาระบบโรงเรือน
ที่สามารถระบายอากาศได้ด้วยตัวเองและใช้พลังงานต่ า นอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการ 



 
 

๑๔๐ 

 

ลดอุณหภูมิภายในและประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงด้วย
ต้นทุนต่ า ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี โรค และแมลง 

 

 รถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด DECC ปฏิวัติวงการสตรีทฟู้ดพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมรถเข็นรักษ์
โลกเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดจากทุกภูมิภาคให้ความสนใจสั่งจองรถเข็นรักษ์โลก
กว่า ๑๑๕ ราย (เป้าหมาย ๑๐๐ ราย) ปัจจุบันได้ส่งมอบรถเข็นที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์สตรีทฟู้ดโมบาย 
พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว ๔๐ คัน ได้แก่ แบบที่ ๑ รถเข็น
น้ าหนักเบาพร้อมระบบน้ าดี ถังบ าบัดและซิงค์น้ า 
จ านวน ๑๐ คัน แบบที่ ๒ รถเข็นน้ าหนักเบาพร้อม
ระบบน้ าดี  ถั งบ าบัดและซิ งค์ น้ า  และระบบ 
ดูดควัน จ านวน ๗ คัน และแบบที่ ๓ รถเข็นน้ าหนัก
เบาพร้อมระบบน้ าดี ถังบ าบัดและซิงค์น้ า ระบบดูด
ควัน และหัวเตาแก๊ส ๒ หัว จ านวน ๒๓ คัน รถเข็น
รักษ์ โลกนี้จะช่วยยกระดับสตรีทฟู้ดไทยให้ ได้
มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย 

 ระบบบริหารจัดการพลังงานด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
DECC ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานส าหรับติดตั้งกับชุดอุปกรณ์สตรีทฟู้ดโมบาย จ านวน 
๑๐๐ ชุด (เป้าหมาย ๑๐๐ ชุด) โดยมีชุดไฟส่องสว่าง ๒ จุด ส าหรับแบบที่ ๑ และ ๒ และไฟส่องสว่าง 
๔ จุด ส าหรับแบบที่ ๓ ใช้หลอดไฟ LED ๑๒ โวลต์ทีช่่วยให้ประหยัดพลังงาน ส่วนปั้มใช้ไฟ ๑๒ โวลต์ 
ซึ่งจะช่วยเรื่องความปลอดภัยเพราะตัวปั้มจุ่มลงน้ า บริเวณหลังคาออกแบบให้สามารถรองรับการ
ติดตั้งระบบโซลาเซลล์เพ่ือเป็นพลังงานทางเลือก อีกทั้งบริเวณพ้ืนที่เก็บของใต้รถยังสามารถจัดเก็บ
อุปกรณ์กักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ได้อีกด้วย 

 นวัตกรรมฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าอาคาร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รวมทั้งเชื้อ
โรคอ่ืน ๆ DECC ได้พัฒนาเครื่องก้าวสะอาด (KAO-SA-ARD) ส าหรับท าความสะอาดรองเท้าก่อนเข้า
ภายในอาคารต่าง ๆ เครื่องก้าวสะอาดประกอบด้วยอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อท่ีมีตะแกรงกรองสิ่งสกปรก ถังใส่
น้ ายาฆ่าเชื้อ และพรมส าหรับซับและกระจายน้ ายาฆ่าเชื้อ ตัวเครื่องทั้งหมดเป็นสแตนเลส ๓๐๔  



 
 

๑๔๑ 

 

ทุกชิ้นส่วนสามารถถอดมาท าความสะอาด ตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน ๔-๕ ปี ส่วนตัวถังใส่น้ ายาได้ 
๑๐ ลิตร และมีระบบรักษาระดับความสูงของน้ ายาฆ่าเชื้อและเติมน้ ายาในอ่างเมื่อมีการใช้งาน 
ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่าน้ ายาจะไม่ท าให้รองเท้าเสียหาย เพราะมีการก าหนดปริมาณน้ ายาให้มี
ปริมาณที่พอเหมาะ เครื่องก้าวสะอาดเป็นผลงานเทคโนโลยีรักษาสุขอนามัย (Hygiene technology) 
โดยส่งมอบให้แก่จังหวัดกระบี่ จ านวน ๓ เครื่อง เพ่ือใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ โดยได้
ทดลองใช้งานครั้งแรกท่ีศาลากลางจังหวัดกระบี่ 
 

  
 

(๕) ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (TBES) ได้รับอนุมัติให้เข้ามาเป็นหน่วยงานโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ หรือ NQI เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ โดยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบ

ด้านพิษวิทยาและชีววิทยาส าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการให้บริการทดสอบทางพิษวิทยา (Toxicology) 

และการประเมินทางชีวภาพ (Biological evaluation) ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและ

การแพทย์ และเคมีอุตสาหกรรม ด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล เพ่ือขับเคลื่อนให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ

ไทยไปสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยด้านการส่งออก 

สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 บริการทดสอบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องส าอางและสมุนไพร เริ่ม
ด าเนินการจัดท าระบบงานของ TBES ให้สอดคล้องกับระบบ สวทช. ในด้านการให้บริการทดสอบ 
รวมทั้งด าเนินการเตรียมความพร้อมระบบเอกสารการปฏิบัติงาน ( Standard Operating 
Procedure: SOP) ในการด าเนินงานตามระบบคุณภาพ OECD GLP ทั้งนี้มีแผนเตรียมความพร้อม
ด้านสถานที่ปฏิบัติงาน (ออกแบบ/ปรับปรุงสถานที่) และการจัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานตามระบบคุณภาพ OECD GLP พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

 บริการทดสอบด้านความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ ให้บริการทดสอบด้านชีววิทยา 
(Biocompatibility test) ของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ด้วยวิธีมาตรฐานของ ISO 10993 



 
 

๑๔๒ 

 

series และแนวปฏิบัติการทดสอบและประเมินสารเคมีของ OECD (OECD test guidelines) 
โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ COVID-19 ท าให้มีผู้ประกอบการส่งตัวอย่างทดสอบด้านความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ส่งทดสอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยับยั้ง เชื้อเพ่ือ 
สุขอนามัยประเภทต่าง ๆ และวัสดุแผ่นกรอง นอกจากนี้ยังได้ศึกษามาตรฐานในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์ เพ่ือขยายขอบข่าย รวมถึงติดต่อและประชาสัมพันธ์ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีแผนในการออกแบบ/ปรับปรุงพ้ืนที่ และจัดหาครุภัณฑ์ให้พร้อมรองรับการ
ทดสอบเพ่ือขอรับรองระบบคุณภาพ OECD GLP และจัดเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นขอรับการตรวจเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Laboratory) รวมถึงจัดระบบการท างานและพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการทดสอบ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลเครื่องมือแพทย์ อาทิ  
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในรูปแบบต่าง ๆ 

  



 
 

๑๔๓ 

 

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 ๔ 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 ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สวทช. ได้ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ดังนี้ 

 การจัดท าเอกสาร/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายใต้การพัฒนานวัตกรรมตาม
ความต้องการของภาครัฐ ประกอบด้วย แนวทางการด าเนินงาน เรื่อง “การพิจารณาคัดเลือกโครงการ” และ 
“การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับท าโครงการ” ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง “การติดตามและประเมินผล” 
แบบฟอร์มต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้หารือร่วมกับส านักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยได้ข้อสรุป
แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณ และแนวทางการตั้งงบประมาณประจ าปี ในการด าเนินการพัฒนา
นวัตกรรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ือใช้สื่อสารให้กับ
หน่วยงานภาครัฐในการตั้งงบประมาณของหน่วยงานต่อไป   

 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรม ลดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ รวมทั้ง ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ส าหรับใช้
ผลักดันพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันต่อไป จ านวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นนทบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่อยู่ใน
ส่วนงานหน่วยงานวิจัย หน่วยเหล่าสายวิทยาการ ศูนย์ไซเบอร์จากเหล่าทัพต่าง ๆ และสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ โดยมีตัวอย่างโจทย์วิจัยนวัตกรรมที่หน่วยงานต้องการน าไปใช้แก้ปัญหา/เพ่ิมประสิทธิภาพขับเคลื่อน
ภารกิจ ได้แก่ ระบบแปลความและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ระบบตรวจจับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ 
และระบบอากาศยานไร้คนขับระดับยุทธศาสตร์ เป็นต้น (๒) ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เมื่อวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สสช. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 



 
 

๑๔๔ 

 

กลุ่มงานพัสดุ การเงิน และผู้ตรวจภายในเข้าร่วมประชุม เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานภายใต้โจทย์การพัฒนา
ระบบส ามะโนประชากรจากฐานข้อมูลทะเบียน และ (๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เบื้องต้น กฟภ. ด าเนินการ “โครงการลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า”ภายใต้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งหลังจากนี้ หากได้ก าหนดกระบวนการภายในที่ชัดเจน อาจด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ิมข้ึน 
 

 
 

 
 
 
 

 การให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่มีความต้องการใช้กลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความ
ต้องการภาครัฐ จ านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ต้องการพัฒนาลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพ่ือแก้ปัญหามลภาวะ โดย กลุ่มบริหาร RDI ของ 
สวทช. ได้ให้ค าปรึกษาและร่วมก าหนดแผนการพิจารณาโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประกาศรับ
ข้อเสนอโครงการบนเว็บไซต์ของ สวทช. ไปเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และปิดรับข้อเสนอโครงการ  
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ โดยโครงการ “การพัฒนาผิวเคลือบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดพอร์ซเลนที่มีคุณสมบัติ
ท าความสะอาดตัวเอง” ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่าน
มา ทั้ งนี้  กมอ./กฟภ.  ได้ส่ งหนั งสือแจ้ งขอความอนุ เคราะห์ ให้  สวทช.  รับ เป็นผู้ บริหารโครงก าร  
(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  

 
 
 
 
 

 
 



 
 

๑๔๕ 

 

 การรับด าเนินการหรือมีส่วนร่วมในโครงการ ได้แก่ (๑) โครงการตามโจทย์วิจัยของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยไดป้ระกาศรับข้อเสนอโครงการบนเว็บไซต์ทั้งของ สปสช. และ สวทช. 
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และประกาศผลการคัดเลือก เมือ่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยหน่วยงานที่ได้รับ
คัดเลือกด าเนินโครงการ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ภายใต้
โครงการ เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยส าหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” และ (๒) โครงการตามโจทย์วิจัยของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการ “การพัฒนาผิวเคลือบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
ชนิดพอร์ซเลนที่มีคุณสมบัติท าความสะอาดตัวเอง” โดยได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการบนเว็บไซต์บนเว็บไซต์ 
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และปิดรับข้อเสนอโครงการ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกด าเนินโครงการ 
ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรสนับสนุนโครงการ และขอให้คณะ
นักวิจัยปรับข้อเสนอโครงการตามข้อคิดเห็น เพ่ือน าเข้าสู่ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณ และท าบันทึกข้อตกลงต่อไป 

 

 การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ และหน่วยงานรับท าโครงการ  
โดยส่งหนังสือประชาสัมพันธ์และประกาศกระทรวงฯ จ านวน ๓ เรื่อง ไปยังหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา 
จ านวน ๖๗ หน่วยงาน โดยท าให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยยื่นขอรับขึ้นทะเบียนหน่วยงานรับท าโครงการ
และผ่านเว็บไซต์ (https://www.nstda.or.th/gd/) จ านวน ๑๖ หน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศรายชื่อ
หน่วยงานรับท าโครงการบนเว็บไซต์แล้ว ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีรายชื่อหน่วยงานย่อยภายใต้สถาบันการศึกษา/หน่วยวิจัยที่ได้รับ
การประกาศแล้วทั้งสิ้น ๑๗๙ หน่วยงาน 
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๓.๔.๒ การวิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศผู้น าด้าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร รวมทั้งความ
ร่วมมือวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนันสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  บ ริ ษั ท ข น า ด ใ ห ญ่  แ ล ะ บ ริ ษั ท  
ข้ามชาติ ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น (deep tech) ที่จะขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้  ส่วนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนันสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยให้ส าเร็จและผลักดันการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม สามารถลดการน าเข้าทางเทคโนโลยีในระยะยาว  น าไปสู่
การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี รวมถึงเป็นการเพ่ิมความมั่นคงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไป โดยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สวทช. มีผลการด าเนินงานซึ่งเป็นความร่วมมือวิจัยทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยสรุป ดังนี้  

การร่วมมือวิจัยกับภาครัฐ มีการจัดระบบบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา โดยจัดกระบวนการพิจารณา 
ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยตามแนวทางและระยะเวลาที่ สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO   
มีการศึกษาสถานภาพ และแนวทางการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนภารกิจการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์เชิงนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ จาก
การรวบรวมข้อมูลและหารือร่ วมกับสภาอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรม และจัดท าแนวทาง 
เชิงนโยบาย เพ่ือยกระดับระบบการผลิตอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีในขั้นที่สูงขึ้น หรือไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 
๔.๐ ในอนาคต รวมทั้ง เกิดการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๓ 
หน่วยงาน ได้แก่ (๑) คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายใต้แผนงานวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านกิจการพลังงานต่อยานยนต์ไฟฟ้า โดยอยู่ระหว่าง กกพ. พิจารณากรอบวิจัย และสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
ด าเนินงานต่อไป (๒) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เพ่ือยกระดับธุรกิจก่อสร้างที่จ าเป็นต้องส่งเสริม
ผู้ประกอบการ โดยอยู่ระหว่างจัดท าข้อเสนอโครงการร่วมกัน เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจาก กลุ่ม BCG เศรษฐกิจ



 
 

๑๔๗ 

 

หมุนเวียน (Circular Economy) และ (๓) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน)  และ สวทช. โดยนักวิจัยจาก
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัย
และพัฒนา เพ่ือยกระดับเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นระบบดิจิทัล โดย 
สวทช. มีบทบาทในการพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินดิจิทัล โดยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนการให้บริการ
แจ้งเหตุ รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล (Emergency Telemedical Direction) บนรถฉุกเฉิน
ระดับสูง ส าหรับกู้ชีพในภาวะวิกฤต ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลจากอุปกรณ์หลายชนิด ท าให้แพทย์สามารถ
เรียกดูข้อมูลที่จ าเป็นในการประเมินอาการของผู้ป่วยขณะน าส่งโรงพยาบาลได้แบบทันต่อเวลา (real time) โดย
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันของทั้งสี่หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมี
การติดตั้ง Emergency Telemedical Direction ใน ๑๕ จังหวัด นอกจากนี้ ได้ผลักดันการน าผลงานวิจัยภายใต้
ความร่วมมือกับภาครัฐไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก่ เว็บไซต์จ าลองโมเดลรูปร่างสามมิติส าหรับใช้ในสตรี
มีครรภ์และสตรีหลังคลอด โดยน าไปใช้ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การร่วมมือวิจัยกับภาคเอกชน มีการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชน จ านวน 
๒ บริษัท ได้แก่ (๑) กลุ่มบริษัทมิตรผล เพ่ือน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) การ
ส ารวจระยะไกลผ่านดาวเทียม และข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบเจาะจงพ้ืนที่  ช่วยเพ่ิมผลผลิตไร่ อ้อย  
ซึ่งเป็นการสร้างเกษตรกรรมยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยน าร่องพัฒนาแดชบอร์ดอัจฉริยะและแอปพลิเคชัน
บนมือถือ เพ่ือช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของอ้อย ความชื้นของดิน ความเสี่ยงที่จะถูก
โจมตีจากโรคและศัตรูพืช การคาดการณ์ผลผลิต และดัชนีค่าคุณภาพความหวานของอ้อย ประกอบด้วย ต้นแบบ
โมเดลประเมินสุขภาพพืช (ความเครียดน้ า  และอาหาร) ต้นแบบโมเดลการจัดการความเสี่ยงของโรค 
ที่เกิดจากแมลงศัตรูพืช (โรคใบขาวและหนอนกอ) ต้นแบบโมเดลคาดการณ์ผลผลิตและประเมินคุณภาพความ
หวานของอ้อย และการพัฒนาหน้าจอแสดงผลบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Dashboard) (๒) บริษัท  
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือเอสซีจี โดยงานวิจัยที่มีแนวโน้มในการด าเนินงานร่วมกัน เช่น เทคโนโลยี
ก าจัดสีในน้ าเสีย แบตเตอรีอัฉริยะ (Smart Battery)/ระบบกักเก็บพลังงาน โรงงานแบตเตอรีสังกะสีต้นแบบ การ
เคลือบสารป้องกันไวรัส/แบคทีเรีย บนพ้ืนผิววัสดุ และหน้ากากอนามัย เป็นต้น นอกจากนี้ สวทช. ได้ผลักดันการ
น าผลงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) ระบบติดตามสถานะ
กระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ ส าหรับน าไปใช้ในโรงงาน บริษัทสยามไวร์ จ ากัด (๒) ระบบควบคุมเครนเหนือ
ศรีษะอัตโนมัติ ส าหรับน าไปใช้ในบริษัทสยามคิโต้ จ ากัด (๓) ระบบหุ่นยนต์บินส าหรับตรวจแผงผลิตโซลาร์เซลล์ 
ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หางดงวิศวกรรม เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการ
โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัท (๔) ระบบอัตโนมัติส าหรับเพาะเลี้ยงปลากะพงในระบบปิดส าหรับใช้ในการ
เพาะเลี้ยงปลาของ บริษัทคุณาไทย จ ากัด และ (๕) แพ็คแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จส าหรับใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ 
ส าหรับผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จ ากัด 

 



 
 

๑๔๘ 

 

๓.๔.๓ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ 

สวทช. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเ พ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดบริการและอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นน าขึ้นในประเทศ
ไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของคนไทย ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีต่างประเทศ สามารถส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศ และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
สามมิติส าหรับชิ้นเนื้อ (MiniiScan) ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่อง MiniiScan รุ่นที่ ๒ โดยพัฒนาส่วนฮาร์ดแวร์ ด้วย
การออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์ เพ่ือให้ตรวจลักษณะก้อนเนื้อมะเร็งได้ชัดเจน ออกแบบแท่นวางชิ้นเนื้อ เพ่ือไม่
ต้องปรับความสูงของแท่นเมื่อมีระยะจากจุดก าเนิดรังสี X-ray ที่แตกต่างกัน และทดสอบกลไกการควบคุมเครื่อง 
(บางส่วน)  รวมทั้ง พัฒนาซอฟแวร์ เพ่ือให้ได้วิธีการเก็บภาพถ่ายที่หมุนหลายรอบได้รวดเร็วขึ้น และได้ทดสอบ
ความสามารถในการปรับก าลังขยาย ความละเอียดของภาพ และประเมินการแยกรอยโรค ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่าง
เตรียมการเพ่ือทดสอบกับชิ้นเนื้อจริง นอกจากนี้ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันระหว่าง มอ. และ สวทช. 
ได้แก่ ชุดถ่ายรูปจอตาด้วยกล้องมือถือส าหรับคัดกรองความผิดปกติด้านสายตา  และชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกล้องส่องไร้
สายแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรับผ่าตัดโพรงข้อมือ (Carpal Tunnel) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ร ว ม ถึ ง ศึ ก ษ า น โ ย บ า ย ต่ า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ า ง  ๆ  ดั ง นี้   
(๑) ได้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในร้านสะดวกซื้อเพ่ือสนับสนุนการด าเนินมาตรการส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ให้บริการไฟฟ้า (EERS) และอยู่ระหว่างเตรียมแนวทางการทดสอบมาตรการ
ประหยัดพลังงานในร้านสะดวกซื้ออย่างน้อย ๕ แห่ง ร่วมกับภาคเอกชน (๒) อยู่ระหว่างพัฒนาต้นแบบการลดการ
สูญเสียในโรงน้ าแข็ง โดยได้ออกแบบแผนการไหลของระบบการให้ความเย็นแก่น้ าป้อนก่อนเข้าเครื่องผลิตน้ าแข็ง 
แผนการไหลร่วมกับอุปกรณ์ (Piping and Instrument Diagram; P&ID) การจ าลองระบบทางคณิตศาสตร์ และ
สร้างระบบการให้ความเย็นแก่น้ าป้อน และอยู่ระหว่างสร้างระบบควบคุม เครื่องผลิตน้ าแข็งหลอด ๓ เครื่องพร้อม
กัน ที่มีอัตราการผลิต ๓๐-๑๐๐ ต้น/วัน และ (๓) ได้ต้นแบบปั๊มพญานาคประสิทธิภาพสูงระดับภาคสนาม โดย
เป็นต้นแบบปั๊มพญานาคใบพัดขนาด ๘ นิ้ว กลีบใบเรียงกระแสน้ าและท่อทางด้านดูดส าหรับท่อสูบน้ าขนาด ๘ นิว้ 



 
 

๑๔๙ 

 

โดยได้ปรับปรุงสมรรถนะชุดใบจักรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จากผลการทดสอบ พบว่า มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ ๕๖ ที่ความเร็วรอบ ๑,๔๐๐ รอบต่อนาท ี

 
๓.๔.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สวทช. มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในกลุ่มประเทศเป้าหมาย ๕ ประเทศ และ 
๑ กลุ่มประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   
สหราชอาณาจักร และกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างกลไกเพ่ือคัดเลือกสาขายุทธศาสตร์และหัวข้อการวิจัยในการร่วม
วิจัยกับพันธมิตรต่างประเทศ สร้างกลไกเพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัย สวทช. เขียนข้อเสนอโครงการ ส่งขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนต่างประเทศ อันเป็นการยกระดับงานวิจัยของ สวทช. สู่ระดับสากล รวมทั้งด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือรักษา
ฐานความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตรเดิม และเพ่ิมกลุ่มพันธมิตรใหม่ที่อาจเป็นประเทศยุทธศาสตร์ในอนาคต ณ 
สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใน สวทช. กับ
เครือข่ายต่างประเทศ จ านวน ๒๙ คน ส่งเสริมให้เกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ ได้แก่ 
บั น ทึ ก ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ใ น ก า ร ท า วิ จั ย  จ า น ว น  ๑ ๙  ร า ย ก า ร  น อ ก จ า ก นี้   
เกิดโครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ จ านวน ๑๗ รายการ และโปรแกรมร่วมวิจัย (Joint Funding Program) 
จ านวน ๑ รายการ โดยมีตัวอย่างกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

 การตอบสนองต่อปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สวทช. ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ และผลกระทบทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค โดยด าเนินการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว 
อาทิ  
- สวทช. และสมาพันธ์องค์การวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ The Alliance of 

International Science Organizations (ANSO) ร่ วมจั ดประชุ มทา ง ไกล  (Webinar) 
ภายใต้หัวข้อ “COVID-19 situation and treatment” และ “Clinical experience from 
China in taking care of the COVID-19 patients as well as the treatment" เ พ่ื อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการรักษา และการป้องกันโควิด-๑๙ ระหว่างทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
จากประเทศจีนและประเทศจีน เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓  
ที่ผ่านมา 
 



 
 

๑๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
- สวทช. ร่วมเผยแพร่งานวิจัยที่มีส่วนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ภายใต้

โ คร งการ  Taiwan Can Help - Taiwan is Helping: Together We Tech เ พ่ื อ ใช้ เป็น 
COVID-19 hub ในการเผยแพร่ประสบการณ์และความส าเร็จในการรับมือกับการแพร่
ระบาด โดยเน้นที่ความส าเร็จในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหา โดย
การให้สัมภาษณ์จากทีมวิจัยเจ้าของผลงาน ๒ เรื่อง ได้แก่ Traffy Fondue แอปพลิเคชันที่
จัดท าขึ้นส าหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง โดยน ามาประยุกต์ใช้ในแพลตฟอร์มไลน์ 
แชทบอท เพ่ือรายงานข้อมูลของบุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงของการระบาด เป็นการ
ช่วยคัดกรองบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่ และ DDC-Care แอปพลิเคชันติดตามและประเมินผู้ที่มี
ความเสี่ยงต่อโควิด-๑๙ ซึ่งต้องกักตัวภายในที่ พักอาศัยเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ซึ่ง 
กรมควบคุมโรคจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ได้จากระบบ เพ่ือให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อมีอาการ  
 

 
 

 
 
 
 
- สวทช. และพันธมิตร ร่วมเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ 

เพ่ือตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ได้แก่ e-ASIA Joint 
Research Program ภายใต้หัวข้อ COVID-19/ SARS-CoV-2 Research ทั้งด้านการแพทย์ 
และไม่ใช่การแพทย์ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน – ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ร่วมกับหน่วยงานสมาชิกของ e-ASIA จากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ 
และเวียดนาม รวมทั้ง การอนุมัติเปิดรับโครงการร่วมทุนวิจัย ภายใต้หัวข้อเทคโนโลยี
เซนเซอร์ ของ NARLabs-NSTDA Joint Research Program 2020 เป็นต้น 

 



 
 

๑๕๑ 

 

 
 
 
 
 
 

 การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.  
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
กรุงเทพมหานคร โดยนายคมเดช เรืองเดชวรชัย ตัวแทนบริษัทฯ น าเสนอภาพรวมของการ
ด าเนินงานของบริษัทฯในประเทศไทย ในหัวข้อ “Grow in Thailand, Contribute to 
Thailand” ซึ่งมีแนวคิดหลักในการเป็นผู้น าในการจัดหาโครงสร้าง ICT และเครื่องมือที่ทันสมัย
ในระบบดิจิตัลเพ่ือเชื่อมต่อชุมชน สังคมสู่ทั่วโลก โดยยึดหลักการใช้เทคโนโลยีแบบ Localized 
ซึ่งมีการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรม และสถาบันวิทยาการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศไทย ซึ่ง
ใ นปั จ จุ บั น ก า ลั ง ก่ อ ตั้ ง  Huawei ASEAN  Academy (Thailand)  แ ล ะ  5G Ecosystem 
Innovation Center (EIC) จากการประชุมมีประเด็นความร่วมมือด้าน HPC ที่สามารถเกิดขึ้น
ร่วมกันได้ในอนาคต นอกจากนี้ ได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดตั้งกลุ่มคณะท างานความร่วมมือ 
Huawei – NSTDA ขึ้น และมีแผนการประชุมหารือเพ่ือสานต่อให้เกิดความร่วมมือการท างาน
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

๑๕๒ 

 

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 และแผนการ
ด าเนินงานตามแนวทางการบริหารคุณภาพการวิจัยที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ข้ อมู ล  (Data Management) (๒ )  แนวทา งก า รมี ชื่ อ ใ นผล ง านวิ จั ย  แล ะหน่ ว ย ง าน รั บ ค า ป รึ กษา 
(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 ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่างผลการด าเนินงาน 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เพ่ือให้มีหลักฐานการ
บันทึกข้อมูลงานวิจัยที่เชื่อถือได้ และข้อมูลวิจัยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ โดยปรับปรุงและ
เผยแพร่แบบฟอร์มการวางแผนจัดการข้อมูล  ( Data Management Plan (DMP) Template) ส าหรับ
โครงการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือน าไปปรับใช้ในขั้นตอนเริ่มต้นวางแผนการวิจัย ท าให้เกิดการด าเนินการวิจัยที่
เป็นระบบ รองรับการมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งท าให้ข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น และรูปแบบแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่มาก
ขึ้น รวมทั้ง พัฒนาระบบเบิกสมุดบันทึกงานวิจัย (Lab Notebook Approval System) ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนา
ระบบในระยะที่ ๑.๒ และ ๒ โดยการพัฒนาระบบการสืบค้น/ดึงรายงานประวัติการเบิกจ่าย การปรับปรุงสถานะ 
และระบบส ารองข้อมูล ที่สามารถสืบค้นและจัดการองค์ความรู้ของ สวทช. โดยมีแผนทดลองใช้งานระบบและ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ได้พัฒนาขั้นตอนปฏิบัติการจัดการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ และการ
น าไปใช้ โดยอยู่ระหว่างการรับข้อคิดเห็นและปรับใช้ในการด าเนินงานโครงการ Genomic Thailand ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการวางแผน 
จัดการข้อมลู (Data Management 

Plan 

ระบบเบิกสมุดบันทกึงานวิจัย 

(Lab Notebook Approval System)  



 
 

๑๕๓ 

 

 แนวทา งกา ร มีชื่ อ ใ นผลงาน วิจั ย  และหน่ วย ง าน รั บค า ป รึ กษา  (Authorship/ 
Contributorship)  เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์มีชื่อในผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับจริยธรรม 
การวิจัย เพื่อความน่าเชื่อถือ และการยอมรับในผลงานทางวิชาการ อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการป้องกันข้อพิพาทที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดท ารายงานข้อแนะน าทางด้านคุณภาพและจริยธรรมของทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือ
เสนอการปรับเพิ่มเติมหัวข้อในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช. ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่
พนักงานสายวิจัยพ่ึงปฏิบัติตั้งแต่ในขั้นตอนก่อนท าวิจัย ระหว่างการวิจัย ตลอดจนการเลือกรับขอความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง จัดท าเอกสาร เรื่อง การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ และ ด าเนินงานภายใต้
ศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (PAC) เพ่ือให้ค าปรึกษา ตรวจแก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการ เพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ การเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนต่างประเทศ ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเขียน
บทความ/น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
เพ่ือไม่ให้เกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมหรือองค์กร ที่อาจส่งผลต่อ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานวิจัย โดยจัดท าค าแนะน าด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทางการวิจัย  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ให้แก่บุคลากร สวทช. ตลอดจนพันธมิตร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมงานกับ สวทช. ได้เข้าใจ ตระหนักถึงโอกาส
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และมีวิธีการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเหมาะสม รวมทั้ง จัดท า (ร่าง) 
แบบฟอร์มเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการวิจัย  

 การส่งเสริมการขึ้นทะเบียน หรือ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากการวิจัย (Regulation 
Requirements) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากการวิจัย การพัฒนากระบวนการผลิตให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมการรับรองผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลงานวิจัย สวทช. จึงมี
ช่องทางประสานงานและสร้างความร่วมมือ ให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้วิจัย และผู้ควบคุมกฎ (Regulator)  โดย
การจัดการประชุมประจ าระหว่าง สวทช. และ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  รวมทั้ง การประชุม
กลุ่มย่อยรายผลิตภัณฑ์เพ่ือปรึกษาหารือการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ได้จัดท าแนวทางการขึ้นทะเบียน 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง อย. ที่ได้รับค าแนะน าและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ อย. ประกอบด้วย 
ขอบข่ายของเครื่องส าอาง และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง พร้อมช่องทางการ
ติดต่อ อย.  
 

 

 

 



 
 

๑๕๔ 

 

 ความปลอดภัย (Safety) โดยจัดท ารายงานสถานะความปลอดภัยทางเคมีและรังสีภายใน 
สวทช. ประกอบด้วย ผลการส ารวจสถานะความปลอดภัยด้านเคมีและรังสี และพร้อมข้อเสนอแนะที่จะสามารถ
น าไปปรับใช้ในการด าเนินงานต่อไปได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นการติดตามสถานะการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารระบบคุณภาพการวิจัย (Master plan) เพ่ือให้งานวิจัยมีคุณภาพ  

 กระบวนการตรวจสอบความสามารถในการท าซ้ าของผลงานวิจัย  ( Research 
Reproducibility) ซึ่งผลงานวิจัยควรมีกระบวนการทบทวนความสามารถในการท าซ้ า  ตามรายการที่ระบุใน 
สิ่งส่งมอบผลงานวิจัย (Verification) และมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้งานได้ในสภาพการท างานจริง (Validation) 
ตามท่ีผู้ใช้คาดหวังก่อนขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และสาธารณประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับ รวมถึงการสร้า งเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ โดยส่งเสริมการน าระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level, 
TRL) ไปใช้ประเมินผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงคู่มือการประเมิน TRL ของ สวทช. เวอร์ชัน ๒.๒ 
ให้มีเอกสาร/หลักฐานด้านคุณภาพของผลงาน พร้อมทั้งประกาศใช้งาน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ และมีการจัด
เสวนาเพ่ือสร้างความตระหนักถึงประโยชน์การใช้ TRL ในการประเมินผลงานวิจัย นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบ 
Verification & Validation ผลงานวิจัยก่อนออกสู่ตลาด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การจัดท า
ร่างขั้นตอน และเครื่องมือ หรือหลักเกณฑ์การด าเนินงาน พร้อมทั้งสื่อสาร ส ารวจความคิดเห็น ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ และทดลองใช้งาน  

  
 

 
 
 
 
 

๓.๔.๕.๒ ด้านการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ด าเนินการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย เพ่ือรักษาระดับ
มาตรฐานสูงสุดของคุณภาพการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย โดยท า ให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การด าเนินงานวิจัย
เป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการท างานวิจัยที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน โดยด าเนินการใน ๔ 
ด้าน ได้แก่ (๑) จริยธรรมทางการวิจัย (๒) จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (๓) จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ และ (๔) จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่าง
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 พัฒนาจริยธรรมทางการวิจัย จัดท าระเบียบส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยและการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สวทช. และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  



 
 

๑๕๕ 

 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา เนื้อหาว่าด้วย ข้อบังคับ ระเบียบ การก าหนดความรับผิดเกี่ยวกับจริยธรรมการ
วิจัยเป็นการเฉพาะ การประพฤติมิชอบทางการวิจัย เช่น การคัดลอกข้อมูลการวิจัย (Plagiarism) การคัดลอก
ข้อมูลการวิจัยของตนเอง (Self-plagiarism) การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification) และ การแต่งข้อมูล
การวิจัยขึ้นเอง (Fabrication) เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดท าแนวปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวโยงกับจริยธรรม ส าหรับ
ผู้วิจัย และแนวปฏิบัติการบริหารโครงการวิจัยที่เกี่ยวโยงกับจริยธรรมการวิจัย ซึ่งอยู่ระหว่างปรับให้อยู่ในรูปแบบ
ส าหรับประกาศใช้งาน  

 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินงานต่อสัตว์
เพ่ืองานวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดย
คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ของ สวทช. (IACUC) นอกจากนี้ ได้ 
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและการใช้สัตว์ทดลอง เพ่ือจัดเตรียมแนวทางการบริหารจัดการเรื่องการใช้สัตว์เพ่ือ 
งานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. ต่อไป 

 

 

  

  
 

 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดท าและเผยแพร่แนวปฏิบัติการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรม
ของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นภาพรวมของขั้นตอนทั้งหมด โดย
อ้างอิงแนวทางของซีออมส์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙ (CIOMS’ Guidelines 2016) 
และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้วิจัย
สามารถยึดเป็นแนวปฏิบัติในการยื่นขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สวทช. และน าไป
ปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าเมื่อโครงการวิจัยได้รับ
อนุมัติให้ท าการศึกษาวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะมีการด าเนินการได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  รวมทั้ง ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย คณะกรรมการพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ สวทช. (IRB)  

 
 



 
 

๑๕๖ 

 

 ความปลอดภัยทางชีวภาพ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ของ สวทช. เพ่ือให้
งานวิจัยด้านชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และ
สิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม มีมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล และเพ่ือควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยทางชีวภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวทางการพิจารณาโครงการ การติดตามรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
ส าหรับการรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ สวทช. และแบบฟอร์ม  
ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ ได้ศึกษาสถานภาพปัจจุบันของ สวทช. และหน่วยงานในพื้นท่ีเช่าใน อวท. ที่ด าเนินการวิจัย
เกี่ยวข้องกับพรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสอดคล้องกับ พรบ. เชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ และให้ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งด าเนินการจดแจ้งพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการเชื้อ
โรคและพิษจากสัตว์ เชื้อโรค กลุ่มที่ ๒ และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๑ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินการกับเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตว์ได้ และสอดคล้องกับ พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

 
 
 
 

 

 การสร้างความตระหนักด้านจริยธรรมการวิจัย  ให้แก่นักวิจัย เนื่องจากการประพฤติ 
มิชอบทางการวิจัย ส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่เจตนา ดังนั้น นักวิจัยต้องมีการติดตามความรู้
อย่างเหมาะสม อาทิ จัดท าและเผยแพร่ E-Learning หลักสูตร “จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์” และจัดท าหลักสูตร จริยธรรมการวิจัย ๐๒ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักด้าน
จริยธรรมการวิจัย รวมทั้ง จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ให้แก่ บุคลากร สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักด้านจริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจริยธรรม จรรยาบรรณอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย รวมถึงเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานด้าน Research Integrity ภายในหน่วยงานเครือข่าย การวาง
กลไกการป้องกันการประพฤติมิชอบทางการวิจัยของประชาคมวิจัยให้กับประเทศ และก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานร่วมกันในอนาคต อาทิ การประชุมเสวนาโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity”  
การเสวนา “วิกฤตโควิด-๑๙ กับมาตรการการรับมือที่เข้มข้น ภายใต้จริยธรรมที่เข้มแข็ง” การฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ชีวสถิติการวิจัยในสัตว์และการขอรับรองโครงการอย่างถูกต้อง ไม่ยากอย่างที่คิด" และ การ
อบรม “การตรวจสอบความคล้ายของเอกสารวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin และโปรแกรม iThenticate  
ใช้งานอย่างไร” เป็นต้น 

 



 
 

๑๕๗ 

 

๓.๕ ผลการด าเนินงานกลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากร สวทช. สู่การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภาครัฐทีม่ีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดจากทั้งนักวิจัยของ สวทช. 

และนักวิจัยเครือข่ายภายใต้ทุนที่ สวทช. ก ากับดูแล จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมและสร้างให้เกิด

ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นภายใน สวทช. ดังนั้น สวทช. จึงได้พัฒนา

กลไกการ spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) ขึ้น เพ่ือเป็นอีกหนึ่งกลไกในการ

ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัวและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการ

ต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างธุรกิจ ผ่านการลงทุนใน NSTDA Startup ที่มีพนักงาน สวทช. ไปเป็นผู้ด าเนินการ

ร่วมกับพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) จากภาคเอกชน และ/หรือ มี สวทช. ไปมีส่วนร่วมในฐานะพันธมิตร

ร่วมทุน (strategic partner) เพ่ือท าหน้าที่ช่วยผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีนั้นให้ประสบความส าเร็จโดยในการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน 

๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการในการ Spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA 

Startup) โดยวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ สวทช.ก าหนด และอนุมัติให้ผู้อ านวยการ สวทช. มีอ านาจอนุมัติการ 

ร่วมลงทุนใน NSTDA Startup ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาทต่อโครงการ รวมไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อปี  

โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สวทช.ได้ด าเนินการ (๑) จัดท าและประกาศวิธีปฎิบัติในการแปรรูปผลงาน

เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) (๒) จัดท าและประกาศคณะกรรมการพิจารณา NSTDA Startup  

(๓) จัดอบรมนักวิจัย/พนักงาน สวทช. ที่มีศักยภาพในการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ใน

รูปแบบ Spin-off และ/หรือ NSTDA Startup ในชื่อโครงการ Pre NSTDA Startup (๔) จัดอบรมและประกวด 

“เตรียมพร้อมสู่สนามประลอง Patent Mapping Contest” (๕) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา NSTDA 

Startup จ านวน ๓ ครั้ง  (๖) คณะกรรมการพิจารณา NSTDA Startup ได้อนุมัติการโครงการ NSTDA Startup 

แล้ว ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการ BGIC  โครงการ AI9  โครงการ BIGGO และ โครงการ BrainiFit  และด าเนินการ

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท NSTDA Startup แล้ว จ านวน  ๒ บริษัท ได้แก่ (๑) บริษัท ไบโอ เจเนเทค  

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (BGIC) และ (๒) บริษัท เอไอน์ จ ากัด (AI9) และอยู่ระหว่างเตรียมจดทะเบียนจัดตั้ง 

เป็นบริษัท อีก ๒ บริษัท โดยมีรายละเอียด ๒ โครงการดังนี้  
 

 
 
 



 
 

๑๕๘ 

 

(๑) โครงการ BIGGO อยู่ระหว่างเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในชื่อ “บริษัท บิกโก้ อนาไลติกส์ 
จ ากัด” (BIGGO Analytics) มีวิสัยทัศน์คือ สร้าง
นวัตกรรมการตัดสินใจอย่างแม่นย า ส าหรับผู้บริหาร
ทุกระดับ พันธกิจคือ สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลัง
ของข้อมูลขนาดใหญ่  น า เสนอข้อมูล เ พ่ือการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินธุรกิจ
ให้บริการแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจและจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
(๒) โครงการ BrainiFit อยู่ระหว่างเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในชื่อ “บริษัท เบรนนี่ฟิต จ ากัด” 

(BrainiFit) มีวิสัยทัศน์คือ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของการให้บริการ เพ่ือ
ความเป็นบริษัทชั้นน าทางเทคโนโลยีด้านสมองหรือ 
Neuro Technology ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ 
มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ระดับนานาชาติ 
พันธกิจคือ ต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านการฟ้ืนฟู
ระดับความรู้ คิ ดด้ วย เทคนิค  Neurofeedback 
Training ที่ ไ ด้ รั บจากการวิ จั ย เชิ งลึ ก เ พ่ื อการ 
ขยายผลการให้บริการรูปแบบ Home-based Rehabilitation ในระดับเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้เข้าถึงผู้ใช้งานจริง 
ในระดับชุมชนและรองรับผู้ใช้จ านวนมาก โดยด าเนินธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายระบบออกก าลังกายสมองส าหรับ
ผู้สูงอายุ และเด็กสมาธิสั้น ฟ้ืนฟูศักยภาพการเรียนรู้ 

๓.๕.๒ การผลักดันผลงานวิจัยสู่การจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี 
สวทช. ใช้กลไกการร่วมทุนในการผลักดันการน าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ของ สวทช. ไปใช้

ประโยชน์ เชิงพาณิชย์  (Commercialization) ตามพันธกิจของ สวทช. รวมทั้งท าหน้าที่บริหารจัดการ 
การลงทุน ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการลงทุนของ สวทช. อย่างไรก็ตามการร่วมลงทุนตามนโยบายการ
ลงทุนของ สวทช. ที่ผ่านมา ที่ยังขาดความคล่องตัวและมีข้อจ ากัดในการรับความ เสี่ยงในเชิงธุรกิจ ดังนั้น 
จึงมีแนวคิดการจัดตั้ง Holding Company ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินงานแบบเอกชนและมีความคล่องตัวกว่า  

จึงได้มีการจัดตั้ง Holding Company ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
โดยจะด าเนินการในรูปแบบเอกชน ด้วยทุนจดทะเบียน ๒๕๐ ล้านบาท โดยกิจการเป้าหมาย (Targeted 
Company) ของบริษัทฯ จะเน้นการลงทุนในกิจการ Deep Tech ที่รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและ
พัฒนาจากทั้ง สวทช. และหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นกิจการที่เพ่ิมขีดความสามารถใน  



 
 

๑๕๙ 

 

การแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เช่น Agro-industry  Biotechnology  Smart 
Manufacturing  Health-Medical  และ Energy and Materials เป็นต้น โดยจะลงทุนตั้งแต่ช่วง Startup และ 
Early stage ไปจนถึงช่วงเติบโต ซึ่งกิจการเป้าหมายจะมาจากโครงการต่างๆ ที่ สวทช. ให้การสนับสนุนผ่านกลไก
ต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการที่เช่าพ้ืนที่ใน TSP/SWP บริษัทที่อยู่ในโครงการบ่มเพาะ โครงการ Startup Voucher 
โครงการ Research Gap Fund บริษัทลูกของบริษัทร่วมทุน สวทช. ผลงานเด่นจากกิจกรรม NSTDA Investors’ 
Day และ NSTDA Startup ที่เป็นการให้บุคลากร สวทช. น าผลงานวิจัยมาจัดตั้งเป็นธุรกิจ Startup ร่วมกับ
พันธมิตรเอกชน เป็นต้น  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  เมื่อ
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติการจัดตั้ง บริษัท นาสด้าโฮลดิ้ง จ ากัด โดย รมว.อว. 
ได้ลงนามในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการก ากับดูแลบริษัทนาสด้าโฮลดิ้งจ ากัด พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ สวทช. ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

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

Startup จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่ อนด้วยเทคโนโลยีและ
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) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้พัฒนา ๕ กลไก ดังนี ้

(๑) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Model) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การวินิจฉัยปัญหาให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จ านวน 
๑๒๘ ราย และให้ค าปรึกษาเชิงลึก NPD (New Product Development) จ านวน ๓๙ โครงการ (ราย) และร่วม
ด าเนินการกับเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. (Food Innopolis) พัฒนาผลิตภัณฑ์ NPD จ านวน ๖ ผลิตภัณฑ์ และ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ (Clinical trial)  ๑๔ ผลิตภัณฑ์ รวมเป็น ๒๐ ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการเข้าร่วม ๒๐ ราย 

(๒) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบโดยการขยายตลาดสู่สากล ( Internationalization Model)  
ให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ พัฒนา Business and Marketing Strategy ในการขยายตลาดไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฮ่องกง ท า Workshop และ Coaching รวมถึงให้ค าปรึกษาออนไลน์ทุก 
๒ สัปดาห์ ด าเนินการศึกษาตลาดยุโรปและอเมริกา วางกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างทีมขายต่างประเทศที่
เข้มแข็ง โดยมีผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมโครงการพัฒนาเชิงลึกระยะยาว ๒ ราย ปัจจุบันด าเนินโครงการ 
เสร็จสิ้นในระยะที่ ๑ แล้ว และก าลังด าเนินโครงการในระยะที่ ๒ เพ่ือเปิดตลาดในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ 



 
 

๑๖๐ 

 

ยังได้มีการส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการที่มีความต้องการส่งออกอีก ๔๓ 
ราย โดยอยู่ระหว่างการท าความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือ
ด าเนินโครงการผลักดันผู้ประกอบการที่มีศักยภาพต่อไป ตัวอย่างความส าเร็จของ
ผลการด าเนินการตามกลไกขยายตลาดสู่สากล เช่น บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์และจ าหน่ายไอศกรีมเกรดพรีเมียม ภายใต้ชื่อแบรนด์ 
“BUANO”ที่สามารถขยายตลาดเข้าสู่ประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา และฮ่องก่งได้
ส าเร็จ  

(๓) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้โดยใช้ดิจิทัลโซลูชัน (Digitalization Model) ร่วมกับ 
FINLAB-UOB, Singapore มีการด าเนินการ (๑) ด าเนินโครงการเฟส ๒ ปี ๒๕๖๓ ร่วมกับ FINLAB-UOB, 
Singapore โดยรับโจทย์ปัญหาจากผู้ประกอบการ และประสานผู้เชี่ยวชาญประเมินแนวทางการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ ๑๕ ราย และ (๒) ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ธุรกิจเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปรับรูปแบบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ จ านวน ๖ ราย นอกจากนี้ยัง
ร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพ่ือด าเนินโครงการสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว ๕ ราย  ตัวอย่าง
ความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามกลไกพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้ดิจิทัลโซลูชัน 
เช่น บริษัททีผ่ลิตและจ าหน่ายภัณฑ์เครื่องหนัง กระเป๋าและรองเท้า ภายใต้ชื่อแบรนด์
“Artty Exotic”ที่สามารถเพ่ิมยอดขายจากการน าดิจิทัลมาใช้ได้เป็นผลส าเร็จ ท าให้
เพ่ิมยอดขายไดถ้ึง ๑๐ ล้านบาท  

(๔) กลไกการสร้างเครือข่ายการอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 
(Hi-FI consortium) จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ด าเนินการร่วมจัดท าหลักสูตร
มาตรฐานของคณะให้มีระบบพัฒนาก าลังคนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยด าเนินการ (๑) วิเคราะห์โจทย์จาก
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเข้าวินิจฉัยปัญหา ๓๔ โจทย์ (๒) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ๓๔ คน และ (๓) ให้ค าปรึกษาและนักศึกษาเข้าปฏิบัติการ ณ บริษัท จ านวน ๓๔ โครงการ สามารถดู
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 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.ให้แก่ผู้ประกอบการ



 
 

๑๖๑ 

 

แล้ว ๒๐ รายครบตามเป้าหมาย ท าให้ผู้ประกอบการได้รับทราบสถานภาพของโรงงานในการพัฒนาเข้าสู่ 
Industry 4.0  และได้ Priority Matrix ที่ชี้ให้เห็นความส าคัญของประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อน และแนวทาง
การพัฒนาขั้นต่อไป อย่างไรก็ตามพบว่าประเทศไทย มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรผู้ประเมิน SIRI 
ในประเทศ เพ่ือพัฒนาเป็น Lead Assessor ให้สามารถเป็นผู้น าการประเมิน SIRI เองให้ได้ จึงน ามาสู่การจัดท า
ข้อเสนอเพ่ือด าเนินโครงการ โดยยื่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานผู้ให้ทุนต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาทุน 

๓.๕.๔ การพัฒนากลไกใหม่เพื่อประเมินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ และเพิ่มโอกาส
ในการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน (Financial Model) และมิใช่การเงิน (Non-Financial Model) 

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ (Thailand Technology Rating 
Support and Service Center; TTRS) สวทช. ให้บริการประเมินศักยภาพและจัดอันดับเทคโนโลยีให้กับ
ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจากระบบกลไกการจัดอันดับเทคโนโลยี
กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม น ากลไกการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการโดย TTRS 
Model มาช่วยวิเคราะห์และประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการประเมินศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย เพ่ือน าไปสู่โอกาสในการได้รับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับ
เทคโนโลยีของประเทศ (TTRS) ให้บริการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ และให้การสนับสนุนในการประเมินจัด
อันดับเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ/หน่วยงานแล้ว จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๙ โครงการ จากเป้าหมาย ๑๐๐ โครงการ 
และได้ด าเนินงานร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุน
ผู้ประกอบการในพันธกิจต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้บริการประเมินศักยภาพทางธุรกิจเทคโนโลยีแก่
ผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทางด้านการเงิน/แหล่งเงินทุน (Financial Model) และกลไก
ทางด้าน Non-Finance Model การด าเนินการกิจกรรมที่ผ่านมาได้แก่  

(๑) โครงการบูรณาการความร่วมมือ MOU TTRS (KOTEC-NSTDA-OSMEP-TCG) เพ่ือสร้างกรอบ
ความร่วมมือร่วมกันระหว่างองค์กร และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติในการสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Tech-Startups และ SMEs ผ่าน
กลไกการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการโดย TTRS Model อย่างต่อเนื่อง  

(๒) โครงการ Innobiz-TTRS โดยได้ด าเนินงานร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม หรือ บสย. เพ่ือสนับสนุนการค้ าประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการประเมินศักยภาพโดย 
TTRS Model และยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์พันธมิตร ในวงเงินค้ าประกันทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ ล้านบาท   

(๓) โครงการ Exim-TTRS Mobile Clinic ที่ด าเนินการร่วมกับ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank เพ่ือให้ค าปรึกษาและประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ ที่ต้องการประกอบ
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ธุรกิจด้านการส่งออกและน าเข้าสินค้าให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นครอบคลุมในทุก
ภูมิภาคของประเทศ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้มากข้ึน 

(๔) โครงการความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ได้แก่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
(EXIM Bank) เพ่ือร่วมกันด าเนินโครงการและจัดท ามาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการสมาชิก สอท.  

นอกจากนี้ TTRS ยังได้ด าเนินงานตามพันธกิจทางด้านการพัฒนาโมเดลการประเมินและจัดอันดับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบูรณาการและความสอดคล้องต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบท
ในประเทศไทย สร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI & Big Data 
Management Model เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลที่มีนัยส าคัญ โดยเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนข้อมูล
ให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และยั่งยืน ซึ่งได้พัฒนาโมเดลส าหรับ ๔ อุตสาหกรรม ได้แก่ (๑) Medical Industry Model (๒) Food Industry 
Model (๓) Agricultural Industry Model และ (๔) IOT Industry Model 

 

๓.๕.๕ การพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยมีแนวคิด “เสริมสร้างทักษะใหม่ให้คนไทยเท่าทันโลก” คือ ออกแบบหลักสูตรและเตรียมพร้อมรองรับความ
ต้องการก าลังคนทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Matching Demand and Supply) ตาม New S-Curves โดยเปิดหลักสูตรทั้ง 
Reskill และ Upskill เพ่ือยกระดับศักยภาพก าลังคนในประเทศไทย 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ออกแบบหลักสูตรส าหรับอาชีพใหม่ ๒๗ อาชีพ 
ตัวอย่างเช่น นักช านาญการออกแบบระบบยานยนต์ นักช านาญการออกแบบวัสดุยานยนต์สมัยใหม่ เจ้าหน้าที่
ช านาญการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม นักช านาญการออกแบบผลิ ตภัณฑ์อาหาร 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักช านาญการ AI ผู้ช านาญการด้านความปลอดภัยข้อมูล นักช านาญการสื่อดิจิตอล  
นักช านาญการบริการดิจิตอลส าหรับองค์กรสมัยใหม่ นักช านาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่ 
ผู้ช านาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน นักออกแบบนวัตกรรมบริการ นักช านาญการระบบ
อินเทอร์เน็ตออฟธิงค์  นักเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่  วิศวกรหุ่นยนต์  เจ้าหน้าที่ช าน าญการหุ่นยนต์   
นักบริหารธุรกิจ ๔.๐ เกษตรกรช านาญการ  เจ้าหน้าที่ช านาญการเดินรถและซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า ช่างติดตั้งและ
บ ารุงรักษาระบบ Solar Cell  นักช านาญการสถานีประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  นักออกแบบสถานีรถไฟ  
วิศวกรระบบราง เป็นต้น โดยจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น จ านวน ๑๔๕ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ านวน 
๒,๘๓๘ คน (คิดเป็น ๖,๗๑๖ คน-วัน) โดยมีตัวอย่างหลักสูตรที่มีการจัดฝึกอบรม โดยมีตัวอย่างหลักสูตรที่ มีการ 
จัดฝึกอบรม ดังนี้ 
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 หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง (Railway Engineering Course: REC): เพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจพ้ืนฐานทางวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเกี่ยวกับงานโยธา (Civil Work) งานทางรถไฟ (Track Work) และ

ระบบควบคุมการเดินรถ (Train Control) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

ระบบรางของประเทศไทย และเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมระบบราง เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศในอนาคต ในการฝึกอบรม สถาบันฯ ได้น าคณะผู้เข้าร่วมอบรม 

เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป (Guideway Beam) โครงการรถไฟฟ้าสายชมพูและสีเหลือง 

ณ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  ศึกษาดูงานโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง และศึกษาดูงานการ

ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีกลางบางซื่อ และอบรม ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ถึง ๔ กันยายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมจ านวน 

๒๐ คน 

 

 

 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security 
Incident Management: CSM) : เพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ไซเบอร์ การปฏิบัติตาม 
ให้สอดคล้องกับ พรบ. ไซเบอร์ มาตรการที่จ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรฐาน ISO 
ที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งทีมบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการจัดท าแผนบริหารจัดการภัยคุกคามทาง  
ไซเบอร์ ตลอดจนฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นกับการวิเคราะห์และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงทักษะการ
จัดเก็บหลักฐานด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์จนถึงการกู้คืนระบบกลับคืน มากกว่า ๑๐ 
Workshop ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑ – ๔ กันยายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา จ านวน ๑๘ คน 

 

 



 
 

๑๖๔ 

 

 

 หลักสูตร วิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีค านวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การล้าของ
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานส าหรับอุปกรณอ านวยความสะดวกส าหรับผูสูงอายุและผูพิการ (Standardization for 
Elderly and Disabilities) : เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประเมินอายุของผลิตภัณฑ์ และ
ทราบถึงภาวะแรงแบบต่างๆ ที่ส่งผลกับอายุของผลิตภัณฑ์รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฏี Stress-Life และ Strain-Life 
ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีศึกษาในส่วนของทฤษฎีและการน าทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์ 
ไฟไนต์เอลิเมนต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลิเมนต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๑๐ คน 

 

 
 

 หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept And Standard In 

Railway Station Design: RSD) : เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและมาตรฐานการ

ออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design) โดยการฝึกอบรมจะให้ความรู้ทั้ง 

ด้านวิชาการ และเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในเรื่องการออกแบบสถานีและมาตรฐานการออกแบบ 

และการพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ในสถานีและโดยรอบสถานี เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

และต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในการฝึกอบรม สถาบันฯ ได้น าคณะผู้เข้าร่วมอบรม ไป

ศึกษาดูงานการก่อสร้างและการออกแบบสถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ และ อบรม ณ 

โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ  เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๓๐ คน 

 
 



 
 

๑๖๕ 

 

๓.๕.๖ บัญชีนวัตกรรมไทย 
รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก าหนดแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรม
ไทยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบาย โดยใช้กลไกการจัดท า “บัญชีนวัตกรรมไทย” เป็น
มาตรการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้น
ผู้ประกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงกว่าแบบ
ดั้งเดิม สู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เดิม) โดย สวทช. มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทย และมอบหมายส านักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจ
คุณสมบัติแล้ว พร้อมทั้งจัดท าและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาสูงสุด ๘ ปี หน่วยงานรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อ
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการด าเนินงาน (สะสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) ดังนี้ 
มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบค าขอฯ มายัง สวทช. รวมแล้วทั้งสิ้น ๘๖๒ ผลงาน ผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการฯ แล้ว จ านวน ๔๖๘ ผลงาน ส านักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๔๓๙ ผลงาน 
ประกอบด้วย ด้านการแพทย์ ๒๕๘ ผลงาน ด้านการเกษตร ๓๑ ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์ ๙ ผลงาน ด้านก่อสร้าง 
๔๗ ผลงาน ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคง ๘ ผลงาน ด้านการศึกษา ๑ ผลงาน ด้านส านักงาน ๒ ผลงาน 
ด้านโฆษณาและเผยแพร่ ๑ ผลงาน ด้านโรงงาน ๒ ผลงาน ด้านยานพาหนะและขนส่ง ๑๐ ผลงาน ด้านไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ๔๐ ผลงาน และด้านอื่นๆ ๓๐ ผลงาน 

ทั้งนี้ ได้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ 
จากการสอบถามผู้ประกอบการ ๑๔๘ ราย จ านวน ๓๔๒ ผลงาน ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทย (มกราคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๒) ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับจ านวน ๘๗ ราย จ านวน ๒๓๕ ผลงาน 
(คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๑ ของผลงานที่สอบถาม) พบว่า ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งสิ้น ๔,๖๔.๙๔ ล้านบาท (จาก
หน่วยงานภาครัฐ ๓,๙๒๘.๕๘ ล้านบาท และจากภาคเอกชน ๗๑๕.๓๖ ล้านบาท) คิดเป็นมูลค่าผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ๑,๖๙๕.๙๐ ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ๒๐๐.๙๒ ล้านบาท (การจ้างงานที่
เพ่ิมข้ึน ๑๗.๕๘ ล้านบาท และการลงทุนภาคเอกชน ๑๘๓.๓๔ ล้านบาท) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบค าขอฯ 
มายัง สวทช. จ านวน ๑๘๒ ผลงาน ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้วจ านวน ๑๐๐ ผลงาน และ 
ส านักงบประมาณประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๑๑๐ ผลงาน (รวมผลงานต่อเนื่องจากปีก่อน) 

โดยมตีัวอย่างผลงานวิจัยที่ สวทช. มีส่วนร่วม และช่วยสนับสนุน ซึ่งสามารถข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทยได้ส าเร็จ เช่น ผลงาน เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Catamaran) ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูป



 
 

๑๖๖ 

 

โดยแม่พิมพ์ ของ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง ผลิตด้วยกระบวนการ  
ปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ (Catamaran Aluminum passenger boat Produced from stamping 
and extrusion molding) หรื อ ชื่ อ ท า งก า ร ค้ า  Sakun.C : Catamaran Ferry Boat รุ่ น  F180EC1 เ ป็ น 
เรือโดยสารที่มีท้องเป็นลอน ๒ ท้อง (Multi-Hull boats หรือ Catamarans) ซึ่งจะท าให้รู้สึกนิ่มนวลเวลาที่แล่น
มากกว่าเรือท้อง V (รูปตัว วี) ทั่วไป โดยผลิตด้วยการใช้แม่พิมพ์ปั๊ม (Pressing) ขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนกระดูกงูของเรือ 
ร่วมกับการฉีด (Extrude) ล าเรือแบบชิ้นเดียวยาวตลอดโครงสร้างด้วยการน าอลูมิเนียมเกรด ๕๐๘๓ ที่มีความ
แข็งแรง ร่วมกับเกรด ๖๐๖๑ ที่ยืดหยุ่นและบิดตัวได้เล็กน้อย มาใช้ท าเรือโดยสารที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และ
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีกว่าไฟเบอร์กลาส อีกทั้งยังสามารถ recycle ซากที่เหลือได้ โดยเป็นการวิจัยพัฒนา
ของบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด (บริษัทที่เกิดจากการร่วมลงทุนของ สวทช.) ที่ได้ออกแบบชิ้นส่วนโดยใช้
โปรแกรม 3D ร่วมกับมาตรฐานการผลิตรถยนต์สู่นวัตกรรมเรืออลูมิเนียม ซึ่งได้ศึกษาออกแบบปัจจัยการขับเคลื่อน
ของเรือด้วย HOGGARD-JONES METHOD และ SAVITSKY-BROWN METHOD เพ่ือศึกษาค านวณประสิทธิภาพ
การตอบสนองของเรือที่ความเร็วต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเดินเรือโดยสารในล าน้ า ซึ่งการออกแบบดังกล่าว 
กรมเจ้าท่า ได้ออกใบส าคัญรับรองการตรวจอนุมัติแบบแปลนเรือให้ใช้ได้แล้ว ในด้านมาตรฐานและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ผลงานนี้จัดเป็นยานพาหนะทางน้ า ประเภทเรือโดยสาร ซึ่งได้รับการตรวจตามข้อก าหนดของ  
กฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในประเภทเรือ-เรือกลล าน้ า ประเภท
การใช้-บรรทุกคนโดยสาร และ ได้รับ “ใบอนุญาตใช้เรือ” และ “ใบทะเบียนเรือ” จากกรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคม เรียบร้อยแล้ว สามารถเดินเรือในเขตล าน้ าไทยได้ 

 

 
 
๓.๕.๗ การรับรองงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
กระทรวงการคลังได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และต่อมาได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ก าหนดให้มีการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีที่มีรายจ่าย  



 
 

๑๖๗ 

 

ที่ได้จ่ายไปเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศก าหนด เป็นจ านวนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๒๐๐ เป็นร้อยละ ๓๐๐ (มาตรการภาษี ๓๐๐ 
เปอร์เซ็นต์) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชน 
จัดให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ส าหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (วิธีการ 
pre-approval) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นต้นมาและได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ (๑) เปิดให้บริการระบบ RDC Online ยื่นขอรับรองโครงการวิจัยผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือสร้างความสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบติดตามผลได้
ง่าย  (๒) เพ่ิมช่องทาง Fast Track ซึ่งสามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นมาตรการภาษีเพ่ืองานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจทั่วไป และ สวทช. ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ  
ตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Technology 
Development and Innovation Management System : RDIMS)  ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ 
RDIMS และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิกับ สวทช. นั้น สามารถรับรองตนเองส าหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 
๓ ล้านบาทได้ โดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นรายโครงการ แล้วยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการภาษี 
๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ (วิธีการ self-declaration) ได้อีกช่องทางหนึ่ง  

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน ๔๔๓ โครงการ (รวมมูลค่าโครงการ ๒,๔๑๔ ล้านบาท) จากผู้ประกอบการ 
จ านวน ๑๑๒ ราย (เป็นรายใหม่ ๒๐ ราย) และมีโครงการวิจัยฯ ที่ยกยอดการด าเนินงานมาจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๙๖ โครงการ ทั้งนี้ มีโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว จ านวน ๔๔๓ โครงการ (มูลค่า
โครงการ ๑,๘๙๑ ล้านบาท) ทั้งนี้ จากข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรการภาษี 
๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ เบื้องต้น (เฉพาะช่วงระหว่างปี ๒๕๕๘ – ปี ๒๕๖๑ กรณีศึกษา จ านวน ๓ บริษัท โดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก สวทช. ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมาตรการภาษีฯ พบว่ามูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อต้นทุนรวมของบริษัท
ที่ภาครัฐให้การลดหย่อนภาษี หรือ  BC Ratio (กรณีคิดผลประโยชน์ ๓ ปี) ได้ถึง ๑๙.๔ เท่า แสดงให้เห็นถึงความ
คุ้มค่าของมาตรการดังกล่าว  และ สวทช. ได้เริ่มด าเนินการโครงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนต่อเนื่อง เพ่ือให้ครอบคลุมจ านวนผู้ประกอบการภาพรวมที่ได้รับ
ผลประโยชน์และช่วงเวลาของมาตรการภาษีตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา (ช่วงระหว่างปี ๒๕๕๘ – ปี ๒๕๖๒) 
โดยความคืบหน้า ณ ปัจจุบัน มีการส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการได้เพ่ิมเติมตามจ านวนเป้าหมาย ๓๐ บริษัท 
คงเหลือการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท ารายงานสรุปผลเป็นขั้นตอนสุดท้าย 



 
 

๑๖๘ 

 

และเพ่ือให้มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ยังคงเป็นกลไกที่ส าคัญในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของ
ภาคเอกชนและของประเทศ ดังนั้นทาง สวทช. จึงได้จัดท าข้อเสนอให้แก่กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร (หนังสือ
กระทรวง อว. เลขที่ อว ๖๐๐๑/๒๔๒๙  ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) พิจารณาด าเนินการขยายเวลามาตรการ
ภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพ่ือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ และให้
ผู้ประกอบการสามารถยื่นเสนอทุกโครงการ โดยไม่จ ากัดมูลค่าโครงการที่  ๓ ล้านบาท ส าหรับวิธีการ 
Self-Declaration ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีการประชุมติดตามผลการพิจารณาเป็นครั้งที่ ๒ 
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร และ สวทช. ซึ่งกรมสรรพากรขอสอบถามข้อมูลและหารือประเด็น
เพ่ิมเติมกับ สวทช. เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าบทสรุปนโยบายภาษีและร่างกฎหมาย ก่อนจะน าเรียนเสนอให้ 
รมว.คลัง และ ครม. พิจารณาตามล าดับต่อไป  

 

๓.๕.๘ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย 

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และคู่แข่งสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยี ได้ ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการไทยจ านวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและน า  
องค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้
สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี 
การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ กระตุ้นให้
ภาคเอกชนลงทุนด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP 
(Innovation and Technology Assistance Program) เป็นกลไกหนึ่งที่ สวทช. สร้างขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ 
SMEs โดยเป็นคนกลางที่ช่วยบริหารโครงการ และประสานระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัยไปสู่ผู้ประกอบการให้
เหมาะสมกับความต้องการ ศักยภาพ และสามารถน าองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 

ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย เพ่ือ
ให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข่าย จ านวน ๑๙ เครือข่าย และมีที่ปรึกษา
เทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ให้บริการจ านวน ๑๑๖ คน การให้บริการของ ITAP 
ประกอบด้วย บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ  วินิจฉัยปัญหา
ทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ เสาะหา
เทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ และบริการจับคู่เจรจาธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ สนับสนุน
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการบางส่วน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ITAP ได้วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและให้ค าปรึกษาเบื้องต้นไปแล้ว 
๑,๙๔๓ ราย และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ 



 
 

๑๖๙ 

 

จ านวน ๑,๔๘๒ โครงการ (ใหม่) คิดเป็นมูลค่าโครงการ ๙๓๙.๔๖ ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนการลงทุน
ภาคเอกชนต่อภาครัฐ ๖๕ : ๓๕ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต (ร้อยละ ๓๖) ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ ๑๘) และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๑๙)  ซึ่งเมื่อจ าแนกตามราย
อุตสาหกรรมแล้ว อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ ITAP ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด 
(ร้อยละ ๓๘) ล าดับถัดไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ ๑๔) และอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง (ร้อยละ ๖) ซึ่ง 
ITAP ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs เสร็จสิ้นแล้ว จ านวน ๑,๔๗๒ โครงการ  
มีตัวอย่างผลงานที่ ITAP เข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้ผู้ประกอบการ และช่วยสนับสนุน
เทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน BCG Model ดังนี้ 

(๑) ทุเรียนพรีเมี่ยมมาตรฐาน ThaiGAP จ.ชุมพร  ของ สวนทวีทรัพย์ 

เนื่องด้วยสวนทวีทรัพย์ ต้องการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานให้แก่สินค้า ซึ่งคือทุเรียนให้ได้การ
รับรองมาตรฐาน ThaiGAP ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย เพ่ือให้สามารถเพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจ ITAP จึงช่วยยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของผู้ประกอบการสวนทุเรียน โดยการ
จัดหาผู้เชี่ยวชาญช่วยฝึกอบรมและให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ ใช้เทคโนโลยี Freeze Dried ในการท าแห้ง
เยือกแข็งแบบสุญญากาศ เพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า ผลักดันให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP และ GMP สร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าต่อผู้บริโภค และยังสามารถส่งจ าหน่ายยังต่างประเทศได้ ส่งผลดี 
หลายประการให้แก่ผู้ประกอบการ ท าให้สินค้ามีมูลค่าเพ่ิม ๑.๕ – ๒ เท่า สร้างยอดขายได้เพ่ิมขึ้น ๑.๕ ล้านบาท  
มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึน ๔๐ คน 

 
 
(๒) การใช้ Robot ช่วยยกระดับการผลิตพาเลทไม้ 
จากปัญหาในหลายด้านของผู้ประกอบการซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไม้พาเลทไม่สามารถควบคุม

มาตรฐานการผลิต การประกอบ การจัดวางอุปกรณ์ และการขนย้ายสินค้าได้ ประกอบกับใช้แรงงานคนเป็นหลัก 
จึงเกิดความเหนื่อยล้า และเกิดอุบัติเหตุขณะท างาน และมีต้นทุนการผลิตด้านแรงงานที่สูง ผู้ประกอบการจึง
ต้องการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาช่วย ITAP จึงช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการในขั้นตอนการประกอบ ยิงตะปู และ เคลื่อนย้าย ส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถลดระยะเวลาในการประกอบพาเลทลงถึง ๓๐%  ลดคนงานลง ๗๕% และต้นทุนแรงงานใน
กระบวนการประกอบ ลดลงถึง ๘๘% เพ่ิมยอดขายได้ ๒ ล้านบาท 



 
 

๑๗๐ 

 

 
 

๓.๕.๙ 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 าไปสู่การ
เป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เป็นรากฐานที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS) : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
ด้านเทคโนโลยี โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด าเนินโครงการ SUCCESS 2020 ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการฯ ๔๖ ราย (ประกอบด้วยผู้ประกอบรายใหม่จ านวน ๒๓ ราย และผู้ประกอบการรายต่อเนื่องจ านวน ๒๓ 
ราย) โดยเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นต้น และยังมีกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร เป็นต้น  

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ อาทิ (๑) จากเดิม นายศิเวก เคยเป็นกรรมการ
ผู้อ านวยการ บริษัท OMG Experience จ ากัด ซึ่งเป็น General Sales Agent ของสายการบิน  Bhutan Airlines 
แต่ด้วยสถานการณ์โควิด ๑๙ ที่ผ่านมา และมาตราการ LOCKDOWN ท าให้การท่องเที่ยวลดลง ส่งผลกระทบกับ
บริษัทเป็นอย่างมาก นายศิเวกจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๓ (SUCCESS 2020) 
โดยได้น าผลงานระบบบริหารงานซ่อมบ ารุงอาคารเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งหลังจากเข้ารับค าปรึกษาด้านการปรับ
โมเดลธุรกิจและพัฒนาฟังก์ชั่นของระบบบริหารงานซ่อมบ ารุงอาคาร ก็สามารถพัฒนาระบบบริหารงานซ่อมบ ารุง
อาคาร สู่การเป็นระบบบริหารงานอาคารในรูปแบบออนไลน์ หรือ Software as- a Service (SaaS) ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบคลาวด์ โดยเพ่ิมฟังก์ชั่นต่างๆให้รองรับกับความต้องการของลูกค้า ในชื่อ ServiceMind และนอกจากนี้



 
 

๑๗๑ 

 

โครงการฯยังช่วยเพ่ิมพ่ืนที่ประชาสัมพันธ์ให้ ServiceMind เป็นที่รู้จักในตลาดมากยิ่งขึ้น น ามาสู่การจัดตั้งบริษัท 
ไทย อินฟอร์เมติก ซิสเต็มส์ จ ากัด สามารถสร้างรายได้ค่าบริการรายเดือนจากการให้บริการระบบบริหารซ่อม
บ ารุงอาคาร ๑๐ ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า ๑๐๐ ราย 

 
 
 (๒) โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher 2020) : เพ่ือเสริมสร้าง

ขีดความสามารถด้านการด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สนับสนุนด้านการเงินให้ผู้ประกอบการ
สามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพ่ิมรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโต  โดยใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๕ ราย ประกอบด้วย กลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรม
ดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมการศึกษา และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งในจ านวนนี้มี ๔ บริษัทได้ขอกู้
และรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารออมสิน ในโครงการสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ Startup ช่วงโควิด ๑๙  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับทุนด าเนินกิจกรรมและส่งรายงาน พร้อมให้ สวทช. ติดตามประเมินผล  โดยมีตัวอย่าง
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ประสบความส าเร็จ เช่น บริษัทมัมมี้ลิเชียส จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ 
น้ าหัวปลีพร้อมดื่ม เพ่ือสตรีในระยะให้นมบุตร โดย สวทช. ได้สนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์
ส าหรับขยายตลาดในประเทศ และใช้ในการ
ออกบูทเพ่ือขยายตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้
บริษัท สามารถสร้ างรายได้ ในช่วงเดื อน 
มิถุนายน ถึง กรกฎาคม เป็นจ านวน ๓.๑ ล้าน
บาท เติบโตประมาณ ๓.๗ เท่าจากเดิม 

 
 (๓) โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food 

Accelerate 2020) : เพ่ือเร่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาด
และโอกาสขยายธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการผ่าน
เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๔ ราย กระบวนการในโครงการ คือ วินิจฉัยธุรกิจเพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดภายในโครงการ รับค าปรึกษาธุรกิจจ านวน ๖๐ ชั่วโมง/ราย รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือด าเนินกิจกรรม
การขยายตลาด จัดสัมนาสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมอาหารในเศรษฐกิจยุคใหม่ ได้แก่ Future Food Tech, 



 
 

๑๗๒ 

 

Food Fast Track สนับสนุนการรับรองมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ มาตรฐาน BRC (British Retail Consortium)  
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ส าหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร มาตรฐาน Organic EU ,GMP,HALAL, HACC 
ออกบูธนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ Anuga2019 ประเทศเยอรมนี Gulf Food 2019 ประเทศสหรัฐ
อาหรั บ อิ มิ เ รตส์  ASEAN-JAIF ABINetCO-INCUBATION  PROGRAM INDONESIA 2020– INOTEK และงาน 
THAIFEX  World of Food Asia 2019 โดยมตีัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการในโครงการ เช่น 

(๑) บริษัท สวนผึ้งหวาน จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายสินค้า
มะขามแปรรูป ในชื่อแบรนด์ “บ้านมะขาม”โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม
เป็นส่วนเสริมในการบรรจุและเก็บรักษาอายุสินค้า คือ เครื่องก าจัดมอด
มะขามด้วยคลื่นความถี่วิทยุ โดยความต้องการของบริษัทฯต้องการขยาย
ต่อยอดธุรกิจ เพ่ิมมูลค่าสินค้าจากการรับรองมาตรฐานสินค้าระดับสากล
เพ่ือรองรับตลาดส่งออก สวทช. ได้ช่วยเหลือโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
จากโครงการในการท ากิจกรรมการขยายตลาด การทดสอบมาตรฐาน จน
บริษัทสามารถได้รับการรับรองตามมาตรฐานมาตรฐาน ISO9001:2015 ในการจ าหน่ายใน Supermarket 
Trader Joe’s ส่งผลให้รายได้เพ่ิมขึ้น ๒ ล้านบาท/๑ ตู้ ในการส่งออกสินค้าไปประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งแรก 
สร้างโอกาสในการจ าหน่ายแบบ B2B กับต่างประเทศ สนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่และไลน์สินค้าซอส
มะขามในกลุ่มตลาดใหม่ เพ่ือจ าหน่ายสินค้าใหม่ใน 7-11 และจ าหน่ายที่บูธนิทรรศการงาน THAIFEX-ANUGA 
ASIA 2020 เพ่ิมรายได้ประมาณ ๔ ล้านบาท 

(๒) บริษัท ขนมไทยเก้าพ่ีน้อง จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนมไทย ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ขนม
ไทยเก้าพ่ีน้อง” ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตโดยการการยืดอายุลูกชุบด้วยระบบ blast เพ่ือให้รสชาติและ
เนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับที่เพ่ิงผลิต และพัฒนาเครื่องปั้นลูกชุบและระบบการผลิตลูกชุบกึ่งอัตโนมัติ โดยความ
ต้องการของบริษัทฯต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม B2B B2C กลุ่มส่งออกและกลุ่ม OEM 
เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายทางแพลทฟอร์มออนไลน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ 
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าจากการรับรองมาตรฐานระดับสากล และที่ปรึกษาธุรกิจในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การบริหารทีมขาย สวทช.ได้ช่วยเหลือในการสนับสนุนที่ปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญแบบ one on one จ านวน ๖๐ 
ชั่วโมง แนะน าแนวทางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การพิจารณาจ้าง Sale เพ่ือให้สามารถขยายงานและเพ่ิม
ยอดขายได้อย่างรวดเร็ว  กลยุทธ์การตลาดในกลุ่มโรงแรมต่อ
ยอดไปที่โรงแรมเมืองท่องเที่ยวและต่างจังหวัด ที่สร้างความ
ชัดเจนของตราสินค้าและการวาง position ของแบรนด์ใน
ระดับ premium ให้เป็นที่น่าจดจ า และการวางแผนธุรกิจใน
ระยะกลางและระยะยาวสร้าง DNA Brand จนสามารถ
ขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มโรงแรม เป็นกลุ่มโรงเรียนเอกชนนานาชาติ หรือโรงพยาบาล โดยได้รับค าสั่งซื้อจากกลุ่ม



 
 

๑๗๓ 

 

โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติ มีอัตราการเติบโตของยอดขายที่ ๑๒% เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
เปิดสาขาให้ตรงกับ position ของตราสินค้า โดยเปิดหน้าร้านที่ห้างสยามพารากอน เริ่มจ าหน่ายออนไลน์บน
แพลทฟอร์มออนไลน์ Get และ Grab ในสาขา อตก และสาขาทาวน์อินทาวน์ สามารถสร้างรายได้ในช่วงเดือน 
เมษายนถึงกันยายน ๒๕๖๓ เป็นจ านวน ๕๘ ล้านบาท 
 

๓.๕.๑๐ การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) 

สวทช. ส่งเสริมศักยภาพก าลังคนด้าน วทน. ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งผู้ประกอบการด้าน วทน. เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ตรงต่อ
ความต้องการ และสอดคล้องกับความช านาญของ สวทช. เชื่อมโยงนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติเข้ามาเป็นวิทยากร 
สร้างสมดุลระหว่างหลักสูตรวิชาการและด้านการผลิต นอกจากนี้ สวทช. ยังพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือภาคอุตสาหกรรมผ่านการด าเนินงานของ “เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย” หรือ 
Software Park Thailand (SWP) ที่ให้บริการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพ่ือยกระดับ 
ขีดความสามารถ ด้าน วทน. ของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส่งเสริม และ
กระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. ของประเทศผ่านกลไกการเชื่อมโยงส่งต่องาน
ด้าน วทน. ของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีก าลังคนด้าน วทน. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพศักยภาพ 
และตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา จ านวน ๓,๙๖๕ คน (หรือคิด
เป็น ๗,๖๑๗ คน-วัน) หลักสูตรเพ่ือการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ ๗๗ 
หลักสูตร จ านวนการจัด ๑๕๐ ครั้ง ด้วยสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ระบาด ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม
อบรมและสัมมนาผ่านออนไลน์ โดยมีตัวอย่างกิจกรรม/หลักสูตรที่ให้บริการฝึกอบรม ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเทคนิค ดังนี้  

 หลักสูตร โครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐาน
ระดับสากล เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เ พ่ื อ
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ให้มีปริมาณมากขึ้นใน
ตลาดแรงงาน และเท่ากันกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยได้ด าเนินการจัดอบรม ภายใต้หลักสูตร  
๓ หลักสูตร ๗ รุ่น หลักสูตรละ ๔ วัน/๒๔ ชั่วโมง  



 
 

๑๗๔ 

 

ประกอบด้วยหลักสูตร ๑) CompTIA Security+  (SEC+)  จ านวน ๕ รุ่น ๒) CompTIA 
Cybersecurity Analyst (CySA+) จ านวน ๑ รุ่น และ ๓) CompTIA Advanced Security 
Practitioner+ (CASP+) จ านวน ๑ รุ่น ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรที่มีทักษะด้านความ
ปลอดภัยไอที จ านวน ๒๑๔ คน จากหน่วยงานของผู้เข้าอบรมทั้งหมด จ านวน ๑๓๑ หน่วยงาน 
และมีผู้ที่สอบผ่านได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยไอที จ านวน ๒๐๑ คน 
จากหน่วยงานของผู้ที่สอบผ่านฯ ทั้งหมด จ านวน ๑๒๔ หน่วยงาน โดยจัดอบรมในช่วงตั้งแต่
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ และสอบแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รวมระยะ
โครงการทั้งสิ้น ๑๕ เดือน โดยโครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบในเดือนกันยายน 
๒๕๖๓  ที่ผ่านมา 

 กิจกรรม ROBOINNOVATOR CHALLENGE 2020 เป็นกิจกรรมร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะขั้นสูง 
ของบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะสู่เชิงพาณิชย์ (ARI Advanced Skill 
Development Project) เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ 
ผ่านช่องทางการอบรม และเปิดเวทีการแข่งขันประลองความสามารถด้านหุ่นยนต์ โดยประเดิม
การแข่งขันแรกของประเทศในนาม “RoboInnovator Challenge 2020 by Software Park 
Thailand” ในรูปแบบ Self Driving Car+Logistic คือ เป็นรถยนต์/หุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ไร้การบังคับจากมนุษย์ ที่ต้อง
ปฏิบัติภารกิจส่งของให้ถูกต้องและท าเวลาได้ดีที่สุด อีกทั้งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง/อุปสรรคได้อีก
ด้วย โดยภารกิจเหล่านี้ค านึงถึงความปลอดภัย น าไปสู่ความมั่นคงในอนาคตต่อไป จัดเมื่อวันที่ 
๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน ๑๘๐ คน 
  

 
 
 



 
 

๑๗๕ 

 

 กิจกรรมเสวนาหารือเรื่อง Open Source: Odoo กับความท้าทาย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ของธุรกิจ ร่วมกับ Odoo Community Association : OCA สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศไทย:ATCI และ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย (ATSI) ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุม

หารือ ถอดบทเรียนภาครัฐสู่เชิงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือความต้องการ มาตรฐาน ของ 

Open Source: Odoo ERP ในเมืองไทย โอกาส หรือความเป็นไปได้ที่จะรวมกลุ่ม เพ่ือ สร้าง 

Odoo Community และโอกาสทางธุรกิจจาก Odoo ERP โดยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค โดยได้รับความสนใจผู้ประกอบการจ านวน  

๕๘ ราย  ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่หน่วยงานภาครัฐ สมาคมและภาคเอกชนรายใหญ่จะเริ่ม

ผลักดัน Odoo Community Association ให้เกิดข้ึนในประเทศไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 

 
 
นอกจากนีเ้ขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศ

ไทย สวทช. ได้ด าเนินกิจกรรมด้านการผลักดันให้เกิดการ
จับคู่และลงทุนในธุรกิจ เช่น โครงการ Thailand's MICE 
Startup 2020 ซึ่งเป็นเวทีในการพัฒนาธุรกิจ น าไปสู่การ
แบ่งปันความรู้ความเข้าใจในธุรกิจไมซ์กับเครือข่ายด้าน
นวัตกรรมทั้ งภาครัฐและเอกชน ในการผสานการใช้
นวัตกรรมร่วมกับการจัดงานไมซ์ โดยภายในงานมีส่วน
นิทรรศการของผู้ประกอบการเทคโนโลยีจ านวน ๒๔ ราย 
กิจกรรมน าเสนอผลงาน (Pitching) และกิจกรรมการเจรจา
ธุรกิจ พร้อมทั้ง product showcase โดยจัดเมื่อวันที่ ๒ 
กันยายน  ๒๕๖๓ ณ Royal Paragon Hall, Siam Paragon 

 

๓.๕.๑๑ Technology Financing เพื่อการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 

สวทช. ได้จัดตั้งโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชนขึ้น เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ า 
ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การปรับปรุงเทคโนโลยี



 
 

๑๗๖ 

 

กระบวนการผลิต หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการจัดตั้งหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีสถาบันการเงิน ๘ แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ และมีเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ดังนี้  (๑) วงเงินให้กู้
สูงสุด ๓๐ ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของงบประมาณโครงการ (๒) อัตราดอกเบี้ยต่อปี เท่ากับครึ่งหนึ่งของ 
(อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าหนึ่งปี +๒.๒๕) และ (๓) ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้น
ไม่เกิน ๒ ปี) 

นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  มี
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๕๖๙โครงการ ซึ่งในจ านวนนี้ได้รับอนุมัติให้การสนับสนุนเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ าจ านวน ๓๒๗ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๘๙๕.๐๐ ล้านบาท ( แบ่งเป็น สวทช. ๓,๒๖๓.๓๓ ล้านบาท 
และสถาบันการเงิน ๑,๖๓๑.๖๗ ล้านบาท) จากงบประมาณการลงทุนรวม ๙,๑๗๑.๔๙ ล้านบาท ดังตารางที่ ๒ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  ซึ่งจ านวนเงินให้กู้ในส่วนของ สวทช.นั้นได้มีการเบิกจ่ายแล้ว 
๒,๔๘๕.๙๒ ล้านบาท และได้รับช าระคืนเงินกู้แล้ว ๒,๑๒๗.๐๓ ล้านบาท โดยยังมีลูกหนี้คงค้าง ๓๕๘.๘๙  
ล้านบาท 

 

 

ตารางที่ ๒ สรุปผลการด าเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๓๑-๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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 

๒๕๔๔ ๑๔ ๘๐.๗๙ ๔๐.๔๐ ๑๒๑.๑๙ ๓๐๖.๕๐ 



 
 

๑๗๗ 

 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล้านบาท) 

งบประมาณการ
ลงทุน  

สวทช. ธนาคาร รวม (ล้านบาท) 

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  ๑๐ ๑๑๓.๖๔ ๕๖.๘๒ ๑๗๐.๔๖ ๓๗๙.๒๕ 

รวม ๓๒๗ ๓,๒๖๓.๓๓ ๑,๖๓๑.๖๗ ๔.๘๙๕.๐๐ ๙,๑๗๑.๔๙ 



 
 

๑๗๘ 

 

ตัวอย่างบริษัทผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ อาทิ บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จ ากัด ด าเนิน

กิจการผลิตและจ าหน่ายผ้าดิสก์เบรกส าหรับรถยนต์   และรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติสนับสนุน

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า จากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า สวทช. เป็น

จ านวนเงิน ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าเบรกชนิด High-performance ส าหรับ Racing 

Car และ ชนิด Non Steel–Non Copper ส าหรับรถยนต์ทั่วไป บริษัทฯ เริ่ม

ด าเนินโครงการเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การจัดเตรียมพ้ืนที่ 

การสรรหา การคัดเลือกเครื่ อง การจัดซื้อเครื่ อง Friction Standards 

Dynamometer การศึกษา การพัฒนาสูตร การหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิตผ้าเบรก การทดลองผลิต 

ผ้าเบรก รวมไปถึงการทดสอบสูตรผ้าเบรกด้วยเครื่อง Friction Standards Dynamometer โดยในปี ๒๕๖๒ 

บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากสินค้าดังกล่าว มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (เริ่มจ าหน่ายช่วงปลายปี) และมีมูลค่าการจ้างงาน

เพ่ิมข้ึน ๑๐๐,๕๐๐ บาท ทั้งนี้คาดการณ์ว่ายอดขายสินค้าจะเพ่ิมข้ึนเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายในปี  ๒๕๖๓ 

๓.๕.๑๒ ร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี 
สวทช. ได้จัดตั้งศูนย์ลงทุนในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นผู้ใช้กลไกการร่วมทุนในการ

ผลักดันการน าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ของ สวทช. ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialization) 
ตามพันธกิจของ สวทช. รวมทั้งท าหน้าที่บริหารจัดการการลงทุน ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการลงทุนของ 
สวทช.ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนที่ส าคัญของ สวทช. คือ สวทช. จะลงทุนในธุรกิจที่มีผลประโยชน์แก่การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และมีผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจน ได้แก่ ธุรกิจที่บุกเบิก
ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจาก สวทช. หรือเอกชน หรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ธุรกิจวิจัยและพัฒนา โดยจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่ตั้งใหม่ (startup) ที่มีศักยภาพในช่วงเริ่มต้นของ
การด าเนินงานเชิงพาณิชย์ (Early commercialized stage) ทั้งนี้ สวทช. จะไม่ลงทุนในธุรกิจที่ต้องการการ
สนับสนุนทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาบทบาทของ สวทช. ในการพัฒนาและสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีเป็นส าคัญ 

ณ กันยายน ๒๕๖๓ สวทช. ลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมทั้งสิ้น ๖ บริษัท โดยในไตรมาสที่  ๔ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถสรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุนดังตารางที่ ๓ ส าหรับสถานะการ

ลงทุนของบริษัทร่วมทุน ทั้ง ๖ บริษัท ที่ปรากฎในตารางที่ ๔  นั้น มีการอนุมัติวงเงินร่วมทุนจาก สวทช. รวมทั้งสิ้น 

๓๑๒.๕๐ ล้านบาท เรียกช าระแล้ว ๒๙๓.๐๐ ล้านบาท และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจ่าย ๑๙.๕๐ ล้านบาท ส าหรับ

ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมทุนปี ๒๕๖๒ (ตามรอบบัญชีบริษัท) มีก าไรสุทธิ ๓ บริษัท คือ (๑) บมจ.

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) มีก าไรสุทธิ ๑๖๙.๑๘ ล้านบาท (๒) บจ.เทรดสยาม (TS) มีก าไรสุทธิ ๑๙.๑๘ 

ล้านบาท และ (๓) บจ.ไมโครอินโนเวต (MICRO) มีก าไรสุทธิ ๒.๖๑ ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ ๒ บริษัท คือ 



 
 

๑๗๙ 

 

(๑) บจ.เลิร์นเทค (LT) มีขาดทุนสุทธิ ๖.๑๗ ล้านบาท และ (๒) บจ.สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น (SAKUN C) มีขาดทุนสุทธิ 

๒๒.๙๔ ล้านบาท (สวทช. ได้รับอนุมัติเข้าร่วมทุนเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ในขณะที่ สวทช. อนุมัติการร่วม

ลงทุนเพ่ิมเติมในปี ๒๕๖๓ ในบริษัท ฟิวเจอร์ ออร์โธปิดิกส์ จ ากัด โดยช าระเงินลงทุนเต็มจ านวนแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๓  

ตารางที่ ๓  สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกช าระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

๑ INET ให้บริกำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต และ
ให้บริกำรสื่อสำรครบ
วงจรที่เกี่ยวขอ้งกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

๑๗๐.๐๐ 
(เป็นเงินสดท่ี 
สวทช.จ่ำย
จ ำนวน 
๑๓๒.๙๔ 
ลบ. ส่วนท่ี
เหลือได้จำก
แปลงเงินปัน
ผลมำเพิ่มทุน
ในบริษัท) 

๑๗.๐๐ 
(จ ำนวน ๘๕ 
ล้ำนหุ้น จำก
จ ำนวนหุ้น
ท้ังหมด 

๕๐๐.๐๔ 
ล้ำนหุ้น) 

๑. ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ภำคเอกชนในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในเชิง
พำณิชย ์
๒. กระตุ้นภำคเอกชนให้มีกำรลงทุนในกำรวิจยั
และพัฒนำวิศวกรรม เพื่อสร้ำงศักยภำพและ
เกื้อหนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 
๓. เอื้ออ ำนวยต่อกำรวิจัยและพัฒนำเกีย่วกบั Big 
Data และ Data Analytics ของประเทศ 

คงสถำนะ 
กำรลงทุน 

๒ TS ให้บริกำรแลกเปลีย่น
ข้อมูลกำรค้ำแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตำม
มำตรฐำน EDIFACT 
และ มำตรฐำน 
ebXML gateway 

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑. ท ำให้กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล EDI/ebXML เป็น
ระบบของกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ศักยภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ ซ่ึงนอกจำกจะมีควำมรวดเร็ว 
ถูกต้องแล้ว ยังสำมำรถช่วยลดต้นทุนได้ 
๒. เพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของรัฐท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ท ำให้ลงทุนน้อยแต่
สำมำรถให้บริกำรที่มีควำมสะดวก คล่องตัว
เช่นเดียวกับภำคเอกชน 
๓. ส่งเสริมกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
ประเทศไทย 

คงสถำนะ 
กำรลงทุน 

๓ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย์และ
อำหำรสัตวห์มัก
ชีวภำพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑. เป็นโรงงำนผลิตจุลินทรีย์ในระดับอุตสำหกรรม 
ที่ใช้เทคโนโลยีของไทยเป็นแห่งแรก 
๒. เป็นโครงกำรน ำร่องซ่ึงจะน ำไปประยุกต์สู่กำร
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ ำ พ  ใ น
อุตสำหกรรมอื่น ๆ  

คงสถำนะ 
กำรลงทุน 

๔ LT เป็นที่ปรึกษำและ
ให้บริกำรทำงกำร
ศึกษำ กำรฝึกอบรม 
และกำรพัฒนำสื่อ
กำรสอนออนไลน์
แบบครบวงจร (e-
Learning Total 
Solutions) โดย
ให้บริกำร e-
Learning และระบบ
ที่เกี่ยวขอ้งกับ
กำรศึกษำทั้งใน
รูปแบบเบ็ดเสร็จ 

๒๕๕๓ ๘.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๑.๖๐ ๒๐.๐๐ ๑ .  ส ำ ม ำ ร ถ ข ย ำ ย ฐ ำ น ผู้ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี   
e-Learning ได้กว้ำงขวำงและรวดเร็วขึ้นจำก
ควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำน  
๒ .  ก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด ก ำ รพัฒนำ เทค โน โลยี   
e-Learning ไ ด้ อ ย่ ำ ง ร ว ด เ ร็ ว ขึ้ น จ ำ ก ก ำ ร
ด ำเนินงำนในรูปแบบเอกชนเพื่อรักษำควำม
ได้เปรียบในกำรแข่งขัน 
๓. ช่วยสร้ำงตลำด e-Learning ให้เพิ่มมำกขึ้น 
ส่ ง เสริมให้ เกิดกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม         
e-Learning อย่ ำ งมีประสิทธิ ภ ำพ  เกิ ดกำร
กระจำยควำมรู้ในหลำยสำขำวิชำผ่ำนระบบ      
e-Learning ไปสู่ผู้เรียนได้อย่ำงกว้ำงขวำง 

ถอน 
กำรลงทุน 

 
(กวทช. ครั้งที่ 

๘/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓๐ 

กันยำยน 
๒๕๖๓ อนุมัติ

ถอนกำร
ลงทุน โดย

ขำยหุ้นให้กับ
นำยมนตรีฯ ผู้
ถือหุ้นเดิม ใน
รำคำมูลค่ำ



 
 

๑๘๐ 

 

ล าดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกช าระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

(Turnkey) และให้
เช่ำใช้บริกำร 
(Application 
Service Provider) 

ตำมบัญชี ณ 
๓๐ มิถุนำยน 

๒๕๖๓) 

๕ SAKUN C ให้บริกำรด้ำนกำร
วิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
นวัตกรรม โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ โดย
เน้นงำนที่เป็นโลหะ 
ใช้กำรขึ้นรูป พัฒนำ
กระบวนกำรผลิต
แบบ manual ให้
เป็น mass 
production เน้นกำร
ท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ 
ยำนยนต์สมยัใหม่ 
เช่น เรือและรถ
โดยสำร เป็นต้น 

๒๕๖๒ ๔๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑. เกิดบริษัทที่ท ำงำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม 
รวมทั้งได้โรงงำนผลิตยำนยนต์สมัยใหม่อย่ำงครบ
วงจรโดยใช้เทคโนโลยีของประเทศ ด้วยทีมงำน
คนไทยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตอบสนอง
และรองรับงำนวิจัยพัฒนำเพื่อกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ในประเทศ 
๒. เป็นโครงกำรน ำร่อง สำมำรถใช้เป็นต้นแบบใน
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ ที่มี
กำรใช้เทคโนโลยีหลำยๆ ด้ำน ทั้งกำรเปลี่ยน
โครงสร้ำงจำกเหล็กเป็นอลูมิเนียม พัฒนำกำร
แปรรูปอลูมิเนียมโดยกำรปั๊ม ฉีด ขึ้นรูปชิ้นส่วน
ขนำดใหญ่แบบไร้รอยต่อ รวมถึงกำรพัฒนำกำร
ประกอบตัวถังอลูมิเนียม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
ช่ ว ย เพิ่ มมู ล ค่ ำของผลิ ตภัณฑ์ และ เพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดโลก 

คงสถำนะ 
กำรลงทุน 

๖ FO ท ำกำรวจิัยและ
พัฒนำ ผลิตและ
จ ำหน่ำยข้อเทียม 
(Artificial Joint) ใน
ประเทศไทย และมี
แผนจ ำหนำ่ยไปยัง
ต่ำงประเทศใน
อนำคต โดยมี
ผลิตภัณฑ์ตั้งต้น คือ 
ข้อเข่ำเทียม 
(Artificial Knee 
Joint) รุ่น Future 
Knee ที่ได้วิจัยและ
พัฒนำร่วมกัน
ระหว่ำง สวทช. และ 
Teijin Nakashima 
Medical Co., Ltd. 
(TNC)   

๒๕๖๓ ๑๐๐.๐๐
(๑๐๐%) 

๒๕.๙๐ ๒๕.๙๐ ๑. เกิดกำรรับถ่ำยทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจำก TNC 
อย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึงจะช่วยสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อต่อ
ยอด กำรวิจัยและพัฒนำข้อเข่ำเทียมและวัสดุฝัง
ในที่ เกี่ยวข้อง เพื่อที่ประเทศไทยจะได้มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรวิจัย พัฒนำ และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองผู้บริโภคในภูมิภำคได้ใน
อนำคต 
๒. เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตไปสู่
ผู้ประกอบกำรไทยเพื่อเป็นผู้รับจ้ำงผลิต (Thai 
OEM) จะช่วยให้ประเทศสำมำรถผลิตข้อเข่ำ
เทียม รวมถึงวัสดุฝังในอื่นๆ ที่ เหมำะสมกับ
ประชำกรส่วนใหญ่ในภูมิภำค (Technology 
Localization) ซ่ึ งจะช่ วยลดกำรน ำ เข้ ำ จำก
ต่ำงประเทศในอนำคต 

คงสถำนะ 
กำรลงทุน 

(อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

จัดตั้งบริษัท) 

 รวม  - ๑,๑๕๘.๐๔ ๒๙๓.๐๐ - - - 

หมายเหตุ : /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงร้อยละของทุนท่ีเรียกช าระแล้วเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนบริษัทยกเว้นกรณี INET ที่เป็น

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว (๕๐๐.๐๔ ล้านบาท) 



 
 

๑๘๑ 

 

ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เจเนพูติก ไบโอ 

จ ากัด เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียนจ านวน ๒๐๐ ล้านบาท 

หรือคิดเป็นจ านวนเงิน ๒๐ ล้านบาท เพ่ือจัดตั้งโรงงานผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบ าบัด (CAR T-cell) 

ส าหรับการรักษาโรคมะเร็ง ที่เกี่ยวกับเลือด โดย CAR T-cell immunotherapy เป็นการผสมระหว่างการรักษาด้วย

ยีนบ าบัดและการรักษาด้วยเซลล์ ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดในการรักษามะเร็ง โดยท าการตัดต่อพันธุกรรม ซึ่ง T cells ที่

ตัดต่อทางพันธุกรรมแล้วจะมี TCR จับจ าเพาะได้กับโปรตีนที่พบได้มากบน B cells ที่เป็นมะเร็ง ซึ่งมีลักษณะเป็น

โปรตีนลูกผสม (Chimeric Antigen Receptor  หรือ CAR) จากนั้นท าการเพ่ิมจ านวน CAR T-cells ให้เพียงพอเพ่ือ

น ากลับไปใช้เป็นยาให้กับผู้ป่วย เพ่ือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยให้สามารถฆ่าเซลล์มะเร็ง  ซึ่งโครงการนี้

สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนโดยเป็นโครงการที่มีการบุกเบิกเทคโนโลยีของประเทศ มีการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขั้นสูงจากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ผลักดันการถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม่ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย

ตลอดช่วงชีวิต ส่งเสริมให้เป็น Medical Hub ในภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

 



 
 

๑๘๒ 

 

ตารางที่ ๔ สถานะการลงทุนและผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมทุน 

 

  

 (หน่วย: ล้านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร่วมทุน INET TS MICRO LT SAKUN C * FO *
ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ ก.ย. ๖๓
ทุนจดทะเบียนบริษัท ๕๐๐.๐๔ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐ ๔๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ๕๐๐.๐๔ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘.๐๐ ๔๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
สัดส่วนการเรียกช าระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%
วงเงินอนุมัติร่วมทุนของ สวทช. ๑๗๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐ ๔๐.๐๐ ๒๕.๙๐
เงินลงทุนผูกพันรอจ่าย - ๑๙.๕๐ - - - -
จ านวนเงินลงทุนท่ี สวทช. ช าระค่าหุ้นแล้ว ๑๗๐.๐๐ ๖.๕๐ ๔๙.๐๐ ๑.๖๐ ๔๐.๐๐ ๒๕.๙๐
สัดส่วนการถือหุ้นของ สวทช. ๑๗% ๑๓% ๔๙% ๒๐% ๑๐% ๒๕.๙%

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการด าเนินงาน INET TS MICRO LT SAKUN C FO *
รอบบัญชีของบริษัทปี ๒๕๖๒ ต้ังแต่ ๑ ม.ค.๖๒ ถึง     ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒

รายได้จากการขายและบริการ ๑,๘๘๑.๙๓ ๖๒.๐๗ ๑๒๔.๙๓ ๑๔.๔๖ ๑๑๙.๒๐ -
ต้นทุนขาย ๑,๓๖๓.๕๑ ๒๙.๙๖ ๑๑๕.๓๓ ๑๒.๖๐ ๑๐๒.๙๐ -

ก าไรข้ันต้น ๕๑๘.๔๒ ๓๒.๑๑ ๙.๖๐ ๑.๘๖ ๑๖.๓๐ -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ๓๕๙.๘๙ ๙.๒๕ ๗.๗๒ ๘.๖๔ ๓๒.๘๗ -
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษี ๒๙๔.๐๗ ๒๔.๒๐ ๒.๖๒ (๖.๑๐) (๑๔.๕๑) -
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ๑๖๙.๑๘ ๑๙.๑๘ ๒.๖๑ (๖.๑๗) (๒๙.๖๒) -
* หมายเหตุ :

(หน่วย: ล้านบาท)
ฐานะการเงิน INET TS MICRO LT SAKUN C FO *
ณ วันท่ี  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒  ๓๑ ธ.ค.๖๒

ทรัพย์สินรวม ๖,๓๗๗.๑๕ ๘๑.๗๘ ๑๑๑.๒๑ ๑๓.๐๐ ๔๘๕.๔๕ -
หน้ีสินรวม ๔,๔๘๑.๒๙ ๗.๗๘ ๖.๙๖ ๑๐.๕๗ ๓๓๗.๖๖ -
ก าไร (ขาดทุน) สะสม ๖๒๖.๐๖ ๒๔.๐๐ ๑.๖๔ (๕.๗๘) (๕๒.๒๑) -
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ๑,๘๙๕.๘๖ ๘๑.๗๘ ๑๐๔.๒๕ ๒.๔๓ ๑๔๗.๗๙ -

ความสามารถในการท าก าไร INET TS MICRO LT SAKUN C FO *

อัตราก าไรข้ันต้น (Gross Profit Margin) ๒๗.๕๕% ๕๑.๗๓% ๗.๖๘% ๑๒.๘๖% ๑๓.๖๗% -
อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ๘.๙๙% ๓๐.๙๐% ๒.๐๙% -๔๒.๖๗% -๒๔.๘๕% -
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) ๒.๖๕% ๒๓.๔๕% ๒.๓๕% -๔๗.๔๖% -๖.๑๐% -
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ๘.๙๒% ๒๓.๔๕% ๒.๕๐% -๒๕๓.๙๑% -๒๐.๐๔% -

* หมายเหตุ :

- SAKUN C  กวทช. คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ SAKUN C เพ่ือคงสัดส่วน 
การถือหุ้นเดิม โดย สวทช. ได้ช าระเงินเพ่ิมทุนเรียบร้อยแล้วเม่ือ ๓ เม.ย. ๒๕๖๓
- FO  กวทช. คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติการร่วมลงทุนใน FO โดย TNC และ สวทช. ช าระเงินลงทุนเรียบร้อยแล้วเม่ือ ๕ มิ.ย. และ
 ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ ตามล าดับ และ บจ.นีโอฟาร์ม จะช าระเงินลงทุนในวันท่ี ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓

- FO อยู่ระหว่างด าเนินการจัดต้ังบริษัท



 
 

๑๘๓ 

 

๓.๖ ผลการด าเนินงานกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน 

สวทช. โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร หรือ สท. (Agricultural Technology and 
Innovation Management Institute: AGRITEC) ด าเนินงานให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร 
(One Stop Service) ภายใต้การท างานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิด “การปฏิรูปภาค
เกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ า เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น” โดยน าผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู่การทดสอบเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานในพ้ืนที่ได้
จริง และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน วทน. สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและชุมชนให้ก้าว
ทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและชุมชน รวมทั้ง
สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไกการท างานตั้งแต่รับโจทย์ความ
ต้องการของชุมชน มีการประเมินพื้นที่ร่วมกับนักวิจัย/นักวิชาการ มีกระบวนการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ มีรูปแบบกลไกการถ่ายทอดแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาแผนเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนในระยะยาว  

ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ AGRITEC มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชุมชน 
จ านวน ๖๓๒ ชุมชน ใน ๕๑ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี จ านวน ๑๒,๙๒๐ คน พัฒนา
ทักษะเกษตรกรแกนน า จ านวน ๑,๐๓๙ คน นอกจากนั้นยังมีการด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในพื้นที่พัฒนาพื้นที่น าร่อง Smart Tambon Model ๗ พ้ืนที่ใน ๕ จังหวัด โดยมีการทดสอบเทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ถ่ายทอดสู่ชุมชน ๑๑ รายการ (เป้าหมาย ๑๐ รายการ) ได้แก่ เทคโนโลยีเซนเซอร์วัดความชื้นดิน เทคโนโลยี
โรงเรือนอัจฉริยะ เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกส าหรับการผลิตพืชผักสดคุณภาพ เทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือจัดการน้ า ระบบควบคุมการให้น้ า ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายและควบคุมอัตโนมัติ (Farm 
WiMaRC) กล่องควบคุมการให้น้ าบัวหลวง ระบบติดตามแจ้งเตือนสภาพบ่อเพาะเลี้ยงทั้งทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพด้วยเทคโนโลยีไอโอที (Aqua-IoT) ชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพา แอพพลิเคชั่น Smart NPK ส าหรับการจัดการ
ดินและปุ๋ย เพ่ือการพืชแปลงใหญ่ และ แอพพลิเคชั่น All-Rice1 เพ่ือใช้จัดการดินและปุ๋ยแบบแม่นย าส าหรับข้าว 
รวมทั้งได้ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร (Training Hub) จ านวน ๕๓ แห่ง (เป้าหมาย ๑๐ แห่ง) 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการขยายผลเกษตรอัจฉริยะ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร และจากสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จึงได้มีการปรับแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนเป็นสื่อออนไลน์ โดยมี 
ผลการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 



 
 

๑๘๔ 

 

 
 

๓.๖.๑ การพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) AGRITEC มีกลไกการพัฒนาชุมชน
เกษตรอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) เทคโนโลยีด้านการเกษตร (Agriculture 
Technology) ไปยังเกษตรกรแกนน า หรือชุมชน โดยมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง ๔ ศูนย์
แห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) มหาวิทยาลัยเครือข่าย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน โดยมีการ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาให้เกิดการต่อยอด สร้างความรู้ ลดความเหลื่อมล้ า เกิดการขยายผล
ในวงกว้าง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป ทั้งนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปตามศักยภาพของแต่ละ
ฟาร์ม แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับต้น คือ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) เพ่ือการวางแผนและบริหารจัดการ เช่น โรงเรือนพลาสติก และการใช้แอปพลิเคชัน เป็นต้น  
(๒) ระดับกลาง คือ สามารถใช้ วทน. และระบบไอโอที หรือ Internet of Things ติดตามข้อมูลเพ่ือวางแผนและ
จัดการการผลิต เช่น สถานีตรวจวัดอากาศ เป็นต้น และ (๓) ระดับสูง คือ สามารถใช้ไอโอที เพ่ือควบคุมและ 
สั่งการผลิต เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ และระบบควบคุมการให้น้ า เป็นต้น โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
เกษตรอัจฉริยะแล้วจ านวน ๑๔๔ ชุมชน (เป้าหมาย ๑๕๐ ชุมชน) และพัฒนาบุคลากรเกษตรอัจฉริยะจ านวน 
๒๒๖ คน (เป้าหมาย ๒๐๐ คน) โดยมีตัวอย่างการด าเนินงานดังนี้ 

 กล่องควบคุมการให้น้ า (Water FiT Simple) AGRITEC ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้กับเกษตรกรที่จะ
เป็นผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร (Agriculture System Integrators หรือ 
ASI) จ านวน ๑๘ ท่าน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีควบคุมการให้น้ า ซึ่งมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน 
และถังวัดน้ าฝน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้น้ า  เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟนผ่าน 
บลูทูธ ส าหรับตั้งช่วงเวลาให้น้ า และสามารถตั้งช่วงเวลาให้น้ าได้มากกว่า ๑๐๐ ช่วงเวลา ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร
สะดวกในการให้น้ าพืชได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงควบคุมคุณภาพผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 



 
 

๑๘๕ 

 

 
 

นอกจากนี้ AGRITEC ได้มีความร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน (Smart Tambol Model) เพ่ือพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ๕ ด้าน 
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 กลุ่มเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์ 
อุปกรณ์เครื่องจักรที่น าไปช่วยภาคการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ า เทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีการ
ผลิตยางธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีด้านสัตว์ โดยมีบุคลากรจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 
และบุคลากรจากบริษัท เบทาโกร จ ากัด ร่วมจัดกิจกรรม โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๕๘ คน และผู้น า
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๑ คน 

๓.๖.๒ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(Biobank : Bioeconomy & Community Base Tourism) ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์หรือต้น
พันธุ์ และเก็บเป็นฐานข้อมูลในชุมชน สามารถน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาองค์ความรู้ต่อ
ยอดภูมิปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน  เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน ๔๐๔ ชุมชน  (เป้าหมาย ๓๐๐ ชุมชน) และสร้างเกษตรกรแกนน า จ านวน ๒๓๔ คน 
(เป้าหมาย ๑๐๐ คน) โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ดังนี้  

 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกองด้วยผักตบชวา เนื่องจากบริเวณเขื่อนสิรินธร  
ต.นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และเขื่อนปากมูล  เป็นบริเวณที่มีผักตบชวาปริมาณ
หนาแน่นประมาณ ๔,๒๐๐ ตันต่อปี ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของน้ าเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ าและ
ท าให้เสียทัศนียภาพในด้านการท่องเที่ยว AGRITEC อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) จึงร่วมจัดอบรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้ผักตบชวาที่บริเวณใกล้เคียง



 
 

๑๘๖ 

 

เขื่อนสิรินธร มาผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง หรือ ผักตบบ ารุงดิน ที่มีวิธีการท าที่ง่าย ต้นทุนต่ า และ ได้ปุ๋ยที่
มีคุณภาพ ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีส าหรับเพาะปลูก อีกท้ังยังส่งผลให้คุณภาพดินเพาะปลูกในชุมชนดีขึ้น และยังช่วย
สร้างรายได้จากการจ าหน่ายปุ๋ยหมักเป็นสินค้าของชุมชนได้  โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจ านวน ๔๐ คน  
ซึ่งสามารถประหยัดค่าปุ๋ยเคมีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

 
  



 
 

๑๘๗ 

 

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 โดยให้บริการพ้ืนที่เช่าแก่

เอกชนผู้สนใจท าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด าเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ให้ภาคเอกชนเข้าใช้เป็น
ส านักงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อันจะน าไปสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ภาคสังคมและ
อุตสาหกรรม รวมถึ งสามารถน าผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ ได้อย่ าง เป็นรูปธรรม  โดย  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ให้บริการพ้ืนที่เช่าเพ่ือท าวิจัยและพัฒนาในอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทยแก่ผู้ประกอบการ จ านวน ๑๐๘ ราย (ไม่รวมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต) หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๘๓ ของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เช่าทั้งหมด และบริการพ้ืนที่ส านักงานห้องฝึกอบรมสัมมนาในเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยแก่ผู้ประกอบการ จ านวน ๔๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของการใช้
ประโยชน์พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด โดยมีจ านวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี แสดงดังรูปที่ ๕ 
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๑๘๘ 

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.สร้าง Ecosystem 
ให้แก่ผู้เช่าพ้ืนที่ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมโยง ระหว่างกันตามภารกิจ (๑) Connecting the 
Dot : Economic Impact Driver โดยเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค อุทยานวิทยาศาสตร์ เฉพาะทาง 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้าง Pipeline ของ อวท. เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้าง
เครือข่าย ให้สมาชิกสามารถสร้าง Economic Impact ให้กับประเทศร่วมกัน (๒) Innovation Hub : R&D hub 
of the Nation & EECi soft Landing Zone จะ เน้ น  Soft infrastructure ที่ สอดคล้ องกับส่ วนที่  ส วทช .  
มีศักยภาพในการด าเนินการ เพ่ือให้เอกชนสามารถสร้างนวัตกรรมได้เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น และเพ่ือท าให้เกิดเป็น
โมเดลธุรกิจเชิงพาณิชย์ในอนาคต รวมทั้งต้องการให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างร าบรื่น 
แล ะ เป็ น  Soft landing ของ  EECi ใ นช่ ว ง เ ริ่ ม โ ค ร ง ก า ร  แล ะ  ( ๓ )  Creating “new” Value : Most 
comprehensive R&D Supporting Platform โดยให้ความส าคัญกับการสร้างผู้ประกอบการมีศักยภาพและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของ สวทช. อย่างเป็นระบบและสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีการช่วยเหลือ
ด้านธุรกิจ โดยการส่งเสริมและเชื่อมโยงในด้านการตลาดและการหาคู่ค้า ด้วยกลไกต่าง ๆ เป็นต้น 

ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีตัวอย่างความส าเร็จของประชาคมในอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ดังนี้ 

(๑) บริษัท ที-เน็ต จ ากัด ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรที่
ครบวงจร มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  และ 
ลดความเสี่ยงต่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มีส่วนร่วมในงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ระดับประเทศมาเป็นเวลานาน (ก่อตั้งโดย สวทช. จากการแปรรูปหน่วยงานวิจัยเป็นบริษัทตาม
กลไการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคธุรกิจเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙) โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลมากมาย 
ได้แก่ (๑) รางวัล SME ดีเด่น ในกลุ่มให้บริการด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
จากการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที ่๑๒ จากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) (๒) รางวัล SME ดีเด่น ในกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จาก
การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ จาก สสว. (๓) ประกาศเกียรติคุณ
จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (๔) 
ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (กระทรวง
พาณิชย์) ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (S) (๕) ผลงาน Drone Detector ของบริษัทฯ ผ่านการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนอันดับหนึ่ง ด้าน R & D ของประเทศไทย โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล หรือ depa เข้าร่วมประกวดในโครงการ “ASEAN ICT Awards 2020”เพ่ือเข้าสู่รอบ
น าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ก่อนเข้าประกวดรอบชิง ณ ประเทศมาเลเซีย ในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ (๖) บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทของคนไทย เข้าน าเสนอ
ผลงานเพ่ือสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กับสาธารณรัฐเชก 



 
 

๑๘๙ 

 

 
 

(๒) บริษัทเอวีเอส อินโนเวชัน จ ากัด ผู้ให้บริการวิจัยและพัฒนาเซนเซอร์ส าหรับงานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล ๓ รายการ จากการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 
“2020 International Invention Innovation Competition in Canada, ICAN Toronto, 
ณ ประเทศแคนนาดา ดังนี้ (๑) รางวัลเหรียญทอง และรางวัล TOP 10 BEST INVENTION 
AWARD ใ น ผ ล ง า น ชื่ อ  PHUM PHLAI SPRAY (Muscle Pain Relief Spray from 
PhlaiMicroexcapsules) (๒) รางวัลเหรียญเงิน ในผลงาน BESUTO-12, Non-alcohol hand 
sanitizer gel with thin film forming technology และ (๓) รางวัลเหรียญเงิน ในผลงานชื่อ 
KAO VEE PLUS, Probiotic Fermented Houttuyniacordatafor Diabetes   

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

ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ด าเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา EECi ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 



 
 

๑๙๐ 

 

(๑) การเตรียมความพร้อมเชิงกายภาพ การก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Phase 1A มีความคืบหน้า 
การก่อสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๕ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕) ซึ่งช้ากว่าแผนเล็กน้อย เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่อง 
ในพ้ืนที่ และผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้แรงงานต่างชาติจ านวนหนึ่งไม่สามารถกลับมาท างาน 
ในพ้ืนที่ก่อสร้างได ้

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

พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของไทย และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เพ่ือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ
ระบบอัจฉริ ยะใน อุตสาหกรรมเ พ่ือสนับสนุน เศรษฐกิจ  BCG (Bio-Circular-Green Economy)  มี ผล 
การด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๒.๑) การพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี 
(Biorefinery Pilot Plant) ได้จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อน
การจัดตั้งโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี  ร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๘ ท่านจาก ๔ มหาวิทยาลัย โดยอยู่ระหว่างจัดท าแผนการ
พัฒนาก าลังคน (Re-skill, Up-skill) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ 
แห่ง มีการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาและให้ความเห็นต่อ
โครงการจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี พร้อม
ทั้งได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรี ไฟเนอรีผ่านกระบวนการทางพัสดุ  
จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
ความก้าวหน้าด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๒ (เป้าหมายร้อยละ ๑๒) โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ 
และเปิดด าเนินการได้ในปี ๒๕๖๖ 

(๒.๒) จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ได้
น าข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ SMC เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (กพข.) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และบอร์ด สศช. เมื่อวั นที่ 



 
 

๑๙๑ 

 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามล าดับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อการจัดตั้งศูนย์ SMC 
พร้อมกับได้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิจารณาอนุมัติจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว โดยจัดตั้งภายใต้เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ในเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ARIPOLIS) ด้วยงบประมาณ ๕,๔๐๘.๗๗ ล้านบาท (๒๕๖๔-๒๕๖๘) เพ่ือ
เป็นศูนย์สาธิตด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะ พัฒนาแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผู้พัฒนาระบบ 
(SI) นวัตกร นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่
จัดเตรียมไว้ ทั้งในรูปแบบการสาธิต การเรียนรู้ และการทดลองปฏิบัติจริง โดยมีความคืบหน้าการด าเนินงาน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

(๓) การเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (BIOPOLIS) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเป้าหมายในการท าวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือน าไปขยายผลในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน ๑ ต้นแบบ และ ๑ ชุดข้อมูล โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๓.๑) โครงการพัฒนาชุดต้นแบบบ่อสาธิตการเลี้ยงกุ้ง ในบ่อกลางแจ้งท่ีเป็นระบบปิดกึ่งอัตโนมัติ 
พร้อมระบบเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรค  ได้ท าบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ 
ฟาร์มสาธิตมีนเกษตร “สองน้ า” มูลนิธิชัยพัฒนา โดยทีมวิจัยได้ปรับปรุง TOR (Terms of Reference) ออกเป็น 
๔ TOR เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานมากขึ้น ได้แก่ (๑) งานปรับปรุงบ่อเลี้ยงกุ้ง อยู่ระหว่างประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding (๒) ระบบเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้ง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
(๓) ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้ง และ (๔) ระบบผลักดันน้ าและสะพานในบ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งอยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ความก้าวหน้าการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

 



 
 

๑๙๒ 

 

(๓.๒) โครงการพัฒนาชุดข้อมูลสรีรวิทยาการตอบสนองของพืชเป้าหมายต่อปัจจัย และ
สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและติดตามการตอบสนองด้วยระบบอัตโนมัติของเทคโนโลยีฟีโนมิกส์ ได้ชุดข้อมูลการ
ให้น้ าตามความต้องการของพืช (Water requirement) จ านวน ๒ ชุดข้อมูล ได้แก่ (๑) ชุดข้อมูลความต้องการน้ า
ของใบบัวบก ซึ่งต้องการน้ าอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของความจุความชื้นสนาม (Field Capacity) ที่จะท าให้ 
ใบบัวบกเจริญเติบโตและสังเคราะห์แสงสูง และ (๒) ชุดข้อมูลความต้องการน้ าของฟ้าทะลายโจร ที่ต้องการน้ า
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของความจุความชื้นสนาม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตท าให้มีศักยภาพการสังเคราะห์
แสงสูง ทั้งนี้การให้น้ าอย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชนอกจากจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิต
แล้ว ยังช่วยในด้านการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่าตามความต้องการของพืชอย่างแท้จริง ความก้าวหน้า  
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

(๔) การเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบ
อัจฉริยะ (ARIPOLIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเป้าหมายในการท างานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือน าผลที่ได้ไป
ขยายผลในพ้ืนที่ EEC จ านวน ๒ รายการ โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๗ และ 
มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๔.๑) การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิจัยการผลิตอัจฉริยะ ประกอบด้วย 

 การพัฒนาต้นแบบระบบสายการผลิตตัวอย่าง (เวอร์ชัน ๑) เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างครุภัณฑ์ระบบสายการผลิตตัวอย่าง โดยได้จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งครุภัณฑ์ระบบ
สายการผลิตตั วอย่างบริ เวณอาคาร Pilot Plant เรียบร้อยแล้ว โดยมีความก้าวหน้า 
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

 การพัฒนาระบบโรงงานสาธิตปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจักรสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ได้ลงนามความร่วมมือกับ ๑๒ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เพ่ือยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยผลักดันแพลตฟอร์ม IDA หรือ 
Industrial IoT and Data Analytics Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT และระบบวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรการผลิต และน าข้อมูล  
มาวิเคราะห์เ พ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและอนุรักษ์พลังงานให้ดีที่สุด โดยได้มี 
การคัดเลือกบริษัท/โรงงานน าร่องเข้าร่วมโครงการ (IDA พลังงาน) และจัด Kick off ไปเมื่อวันที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยระยะแรกเมื่อติดตั้งระบบได้ครบจะช่วยให้บริษัท/โรงงาน สามารถ 
เห็นข้อมูลการใช้พลังงานได้ตลอดเวลา ความก้าวหน้าการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



 
 

๑๙๓ 

 

(๔.๒) การศึกษาวิจัยการจัดท าระบบน้ าอัจฉริยะ และระบบประมงอัจฉริยะ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ได้พัฒนาและติดตั้งต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ หรือ Handy Sense ในพ้ืนที่เกษตรกรต้นแบบ (Smart 

Farmer) โดยคัดเลือกเกษตรกรและโรงเรียนต้นแบบ ๓๔ แห่ง ได้ตามเป้าหมาย ในพ้ืนที่ ๑๑ อ าเภอ

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเกษตรกรสามารถน าข้อมูลที่ได้จาก Handy Sense ไปช่วยในการตัดสินใจ

ในกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนเพ่ิมขึ้น คุณภาพของ

สินค้าสูงขึ้น นอกจากนี้ได้มีการขยายผลต้นแบบเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เช่น กองบังคับการ

ต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ และมูลนิธิชัยพัฒนาอีกด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

(๕) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ มีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้กับ ๕๐ 

ชุมชน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนแล้ว ๗๑ ชุมชน (เป้าหมาย ๕๐ ชุมชน) ใน

พ้ืนที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และระยอง มีเกษตรกรได้รับการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด ๑,๒๖๙ คน โดยมีเทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอด ๗ กลุ่มเทคโนโลยี มีความก้าวหน้า 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ นอกจากนี้ได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรแกนน า แกนน าชุมชน และ 

Young Smart Farmer ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๖๐ คน) 



 
 

๑๙๔ 

 

(๖) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่ออุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดแผนงานการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs และ Startup ในพ้ืนที่ EEC 

จ านวน ๑๐๐ ราย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs 

ทั้งสิ้น ๑๐๑ ราย ได้แก่ (๑) การให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีเชิงลึก โดย ITAP จ านวน ๖๕ ราย (๒) การบ่มเพาะเพ่ือ

ยกระดับศักยภาพของ Startups จ านวน ๓๓ ราย (๓) การถ่ายทอดเทคโนโลยี/อนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัย จ านวน 

๑ ราย (๔) Research Gap Fund จ านวน ๒ ราย โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐ ของเป้าหมาย 

(๗) การจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ITRM) คณะวิจัยได้จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็น (Public Hearing) จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ
เตรียมจัดประชุมหารือแนวทาง/รูปแบบความร่วมมือและพัฒนาโครงการน าร่อง เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อน  
แผนแม่บท EECi ด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ความก้าวหน้าการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
๘๐ (เป้าหมาย ITRM จ านวน ๑ เรื่อง) 

(๘) การพัฒนาคอนซอร์เทียมในบริบทของ EECi ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความก้าวหน้า
กา รด า เ นิ น ง าน ในภ าพรวมคิ ด เป็ น ร้ อยล ะ  ๑๐๐  โดย ได้ มี ก า ร พัฒนาคว ามร่ ว มมื อ ในลั ก ษ ณะ 
คอนซอร์เทียมที่มีข้อตกลงความร่วมมือระดับ L5 แล้ว ๑๒ คอนซอร์เทียม (เป้าหมาย ๙ คอนซอร์เทียม) ได้แก่  
(๑) ความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (AV) ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ส าหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ เพ่ือสร้าง Pre-competitiveness Platform ส าหรับการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (๒) ความร่วมมือด้านการทดสอบและให้บริการยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (AV) ใน
พ้ืนที่ปิด (พ้ืนที่ส่วนบุคคล) (๓) ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ในโครงการ 
การจัดท า Industry-Technology Roadmap (ITRM) การวิจัย การทดสอบ การมาตรฐาน และการผลักดันออก 
สู่ตลาดเชิงพาณิชย์ (๔) ความร่วมมือด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระดับต้นแบบสาธิตบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า ในโครงการพัฒนา
ระบบการเลี้ยงกุ้งน้ าหมุนเวียนในบ่อกลางแจ้งด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ (๕) ความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ 
Smart Industry Readiness Index (SIRI) ในประเทศไทยและการพัฒนาบุคลากรผู้ประเมิน (๖) ความร่วมมือ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระหว่าง สวทช. กับบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (๗) ความ
ร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมด้วย IDA Platform (Industrial IoT and Data Analytics Platform) เพ่ือ
ช่วยปรับปรุงกระบวนการการผลิตให้มีศักยภาพและแม่นย ามากขึ้น (๘) ความร่วมมือในการด าเนินการพัฒนา
ทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Innovation JumpStart) (๙) ความร่วมมือกับบริษัทสยามคูโบต้า
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่สาธิตเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ (๑๐) ความร่วมมือกับสมาคม
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thai-BISPA) ในโครงการศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์ม 
การส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ



 
 

๑๙๕ 

 

ภาคตะวันออก (๑๑) ความร่วมมือพัฒนาหุ่นยนต์ (RoboInnovator) และ (๑๒) ความร่วมมือการจัดการ 
องค์ความรู้ดิจิทัลการรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (AI Academy Alliance) 

 
๓.๗.๓ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด 
ด้วยสภาวการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคที่โลกมุ่งสู่ 
“อุตสาหกรรม ๔.๐” และการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ 
SDGs) ซึ่งจัดท าขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโลกแบบพลิกโฉมฉับพลัน หรือ “Disruptive Change” และเร่งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ สวทช. ตระหนักถึงความส าคัญของการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตรและอาหาร โดยส่งเสริมและยกระดับการผลิตอาหารของประเทศด้วย วทน. ผ่านโครงการพัฒนาเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis : FI) ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมอาหาร 
รวมถึงสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ( Innovation Ecosystem) ที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการ โดยจัดให้มี 
(๑) “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service หรือ OSS)” ซึ่งเป็นศูนย์การบริการแบบครบวงจรด้านการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริษัทอาหารในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 
มีการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลไกการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโจทย์ วิจัยหรือความต้องการของ
ผู้ประกอบการกับผู้ ให้บริการในด้านต่าง ๆ และ (๒) แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมด้านนวัตกรรมอาหาร 
(Comprehensive Food Innovation Platform) จ านวน ๙ แพลตฟอร์ม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
อาหารของผู้ประกอบการ ดังรูปหน้าถัดไป 



 
 

๑๙๖ 

 

 
โดยผลการด าเนินงานที่ส าคัญของเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ๖ หัวข้อ ตามภารกิจหลักดังนี้ 

(๑)  การสร้างระบบนิเวศส าหรับนวัตกรรมอาหาร 

- จัดท าแผนที่น าทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Roadmap) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายแต่ละแห่ง 
เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานและบูรณาการความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมอาหารในภาพรวมของประเทศ 

- จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Service (OSS)  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริหารจัดการโครงการและสนับสนุนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน) ในการจัดตั้ง OSS และ Future Food Lab (FFL) ขึ้นในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
ปรับปรุงโรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงการ  
ขยายขนาดการผลิต และการผลิตในระดับ OEM ที่ได้มาตรฐาน GMP นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลบริการ 
โรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและบริการการวิเคราะห์ทดสอบจากหน่วยงานเมืองนวัตกรรมอาหาร
ส่วนขยายต่าง ๆ น ามาพัฒนาให้อยู่ในระบบออนไลน์เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ  
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

- ด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้ง Future Food Lab (FFL) 
เพ่ือสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมอาหารแก่ SMEs ในพ้ืนที่ ๗ มหาวิทยาลัย 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย  
อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และเตรียมความพร้อมด าเนินงาน 

 

 



 
 

๑๙๗ 

 

(๒) การอ านวยความสะดวกการลงทุนและกิจกรรม RDI ในอุตสาหกรรมอาหาร 
- ให้ค าแนะน าปรึกษาและประสานงานเชื่อมโยงบริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือ 

ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกระดับ จ านวน ๒๖๙ ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการใหม่ Startup จ านวน ๒๗ 
ราย SMEs จ านวน ๘๖ ราย บริษัทขนาดใหญ่ จ านวน ๑๑ ราย และนิติบุคคล จ านวน ๔ ราย)   

- สนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยในการด าเนินงานโครงการระดับ Translational Research  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านนวัตกรรมอาหารให้แก่ SMEs จ านวน ๕ โครงการ โดยมีมหาวิทยาลัยร่วมด าเนินงาน 
จ านวน ๔ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

บูรณาการความร่วมมือใน สวทช. เพ่ือสร้าง“New FoodTech Company” และ“New Corporate Solution” 
ผ่าน Acceleration Program และการสนับสนุนของระบบนิเวศนนวัตกรรมอาหารของประเทศ ในเฟส ๑ สร้าง
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ จ านวน ๒๐ ราย และในเฟส ๒ ให้การ Coaching การออกแบบ
งานวิจัย Regulation และการส่งออก ให้แก่ผู้ประกอบการ จ านวน ๑๐ ราย 

 - ร่วมกับ 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 โครงการอบรม และอบรมออนไลน์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปรับตัวส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารในช่วงหลังโควิด ๑๙ รวมถึงให้ค าปรึกษาผ่าน Online และสนับสนุน
ผู้ประกอบการในโครงการ PADTHAI ตั้งแต่รุ่น ๑ – ๕ เพ่ือปรับแผนธุรกิจในช่วงการระบาดของโควิด ๑๙ และ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการ Food SMEs จากโครงการ PADTHAI กับพันธมิตร Moern trade ให้มีโอกาสในการขยาย
ตลาดภายในประเทศมากขึ้น ให้แก่ผู้ประกอบการ ๑๔๕ ราย 

(๔) การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง 
- เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารก่อนการทดสอบตลาด (Minimum Viable Product หรือ MVP) 

จากการจัดการประกวดโครงการ “Food Innopolis Innovation Contest 2020” จ านวน ๓๑ ต้นแบบ และเกิด
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ MVP จากผู้ประกอบการใช้บริการ OSS จ านวน ๑๐ ต้นแบบ รวมทั้งสิ้น ๔๑ ต้นแบบ  
ตัวอย่างต้นแบบผลิตภัณฑ์ก่อนทดสอบตลาด ตัวอย่างเช่น ปูเค็มฉายรังสี ซอสกะเพราเอนกประสงค์  
ซุปไก่ผักรวม เป็นต้น และเกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมทดสอบตลาด จ านวน ๗ ต้นแบบ ตัวอย่างเช่น 
ข้าวเหนียวนึ่งพร้อมบริโภค กาแฟบรรจุขวดพร้อมดื่มสูตร Honey และ ชากุหลาบมิ้นท์ เป็นต้น 

 



 
 

๑๙๘ 

 

(๕) การส่งเสริมให้เกิดผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารที่มีทักษะและความสามารถสูง 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “วิทยาศาสตร์พื้นฐานของกลิ่นรส (Flavor 101 และ 102 Workshop : 

Fundamental of Flavor Sciences)” มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนรวมทั้งสิ้น ๖๒ คน 
- อบรมสัมมนา Frontier in Food ผ่านระบบออนไลน์ ๒ กิจกรรม คือ “โอกาสและการพัฒนา

อาหารฟังก์ชั่นสู่ตลาดโลก” ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มียอดวิวรวมทั้งสิ้น ๘,๔๐๐ views และ “Ohmic 
Heating for the Food and Beverage Industry : A Potential Technology to Develop High Value-
Added Foods” ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มียอดวิวรวมทั้งสิ้น ๕,๑๐๐ views 

(๖) การเพิ่มการรับรู้ของเมืองนวัตกรรมอาหารในวงกว้าง 
- กิจกรรม Food Talks และ Speacial Food Talk ผ่านระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น จ านวน ๘๐ ราย และยอดวิวรวมทั้งสิ้น ๙๖๗ views 
- 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 

- จัดประชุม Food Innopolis International Symposium 2020 (FIIS2020) เพ่ือสร้าง VISIBILITY 
ระดับนานาชาติ โดยรวมวิทยากรชั้นน าด้านนวัตกรรมอาหารจากทั่วโลก เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก สร้างโอกาส 
ต่อยอดธุรกิจ  ภายใต้หั วข้อ “The Quest for Sustainable Food System”(Online Conference) เสนอ 
ผลกระทบและการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ต้องปรับตัวอย่างฉับพลัน เพ่ือให้โลกมีระบบอาหารที่ยั่งยืนได้ในอนาคต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
๙ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

 
 

 



 
 

๑๙๙ 

 

๓.๘ ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย 

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย มีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ  

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัย โดยอาศัยกลไก

การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่จ าเป็นและ  

มีความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ ยังขยายกลไกการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอด วทน. ของครู 

รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 

การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการประกวด และการสนับสนุน

ให้นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัยและนักวิทยาศ าสตร์ของต่างประเทศ  

โดยมีการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๘.๑ การเพิ่มจ านวนบุคลากรวิจัย ผ่านกลไกการให้ทุนการศึกษาในสาขา วทน. ที่จ าเป็นและ 

มีความต้องการในอนาคต ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย รวมทั้งผลักดันให้มีบุคลากรท างาน

วิจัยร่วมกับ สวทช. เ พ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศสู่  ประเทศไทย ๔.๐ โดย ในไตรมาสที่ ๔ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่-ต่อเนื่อง) ประกอบด้วยทุนใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา 

(ปริญญาโท-เอก) ที่มีการท างานร่วมกับ สวทช. จ านวน ๒๒๒ คน (เป้าหมาย ๒๒๐ คน) และ ทุนต่อเนื่อง ๔๘๖ คน รวม

จ านวน ๗๐๘ คน ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 

เด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีชั้นสูงแห่งประเทศไทยกับสถาบัน เทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) โครงการ Thailand 

Alliances of Institutions of Science and Technology-Japan Advanced Institutes of Science and 

Technology (TAIST-JAIST) โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โครงการทักษะ

วิศวกรรมอาหาร (FEPs) โครงการทุนความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระหว่าง สวทช. กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นน า  ดังรูปที่ ๖ รวมทั้งยังสนับสนุน ดึงดูดนักวิจัย 

นักศึกษา เข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ รวม ๕๖๙ คน เป็นนักศึกษาร่วมวิจัย ๕๑ คน  

นักวิจัยร่วมวิจัย ๖๙ คน และผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ๔๔๙ คน 
 

 
 
 
 
 



 
 

๒๐๐ 

 

 
 

รูปที่ ๖ จ านวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่ - ต่อเนื่อง) ผ่านโครงการต่าง ๆ 

๓.๘.๒ การดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน  
หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ จ านวน ๕๖ ครั้ง  
มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๔,๙๗๑ คน รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ได้เข้ามาท ากิจกรรมและโครงงานวิจัยกับนักวิจัยของ สวทช. สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถและ 
มีศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด ๑๙  จึงได้มีการปรับกิจกรรมบางส่วนมาเป็นออนไลน์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีตัวอย่าง
กิจกรรม อาท ิ

 ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย (Thailand Food Innovation: Junior 
Bootcamp ๒๐๒๐) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ 
ความต้องการของตลาด แนวทางสร้างนวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร (Food Heritage Innovation)  
และนวัตกรรมอาหารส าหรับการใช้ชีวิตแห่งอนาคต (Future Lifestyle Food Innovation) ณ บ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธร วันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศระดับชั้นมัธยมปลายจ านวน ๑๘๐ คน 
จ านวน ๓๐ ทีม ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจาก
ตัวอย่างความส าเร็จจาก Food Innopolis Innovation Contest การให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร วิธีการสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงแออกแบบ แนวทางการ  
วางโมเดลธุรกิจนวัตกรรมอาหาร และการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ในโครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2020/21 หรือโครงการประกวด

TAIST, ๑๖๘

TAIST-JAIST, ๑๖

TGIST, ๒๙๑

NSTDA-สถาบันฯ, ๗๙

FEPs, ๑๘
YSTP, ๗๕

JSTP, ๖๑



 
 

๒๐๑ 

 

แนวคิดนวัตกรรมอาหาร ภายใต้การด าเนินงานโดย Food Innopolis Accelerator แพลทฟอร์มเร่งรัดพัฒนา
ผู้ประกอบการอาหาร สวทช.   

 

 
 

 ค่ายออนไลน์นักประดิษฐ์น้อย “สร้างเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ” จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านการสร้างสรรค์เครื่องมือ หรือนวัตกรรมต่างๆ เช่น ระบบ
อัตโนมัติ ระบบกลไกในการเคลื่อนไหว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น พร้อมทั้งได้ฝึกฝนทักษะการเป็นนักนวัตกร 
รุ่น เยาว์  ผ่ านการหาข้อมูล การคิดวิ เคราะห์  การออกแบบ และการพัฒนา  ท าให้นักเรียนเข้าใจถึง 
ความอันตรายของไวรัสและวิธีการป้องกัน โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาผสมผสานกับเทคโนโ ลยีเพ่ือสร้าง 
เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ระบบอัตโนมัติ โดยใช้เซนเซอร์อินฟาเรดส่งสัญญาณ 
ให้วงจรรีเลย์เพ่ือท าการสั่งงานปั๊มน้ าแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงการอ่านแบบทางวิศวกรรม รวมไปถึงการใช้ทักษะ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาพัฒนา ต่อยอด ออกแบบ และตกแต่งสร้างเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ   
ในแบบฉบับของตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา
ตอนต้นจ านวน ๑๐ คน 

 



 
 

๒๐๒ 

 

 

 
  



 
 

๒๐๓ 

 

๓.๙ ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง 

กลุ่มบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ (๑) กลุ่มภารกิจสายงาน 
กลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ และการติดตามและรายงานความก้าวหน้า  
การด าเนินงาน พัฒนาแผนและเป้าหมายระยะยาวขององค์กร พร้อมเผยแพร่และสื่อสารถึงบุคคลภายนอก  
บริการฐานข้อมูลออนไลน์ บริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้องค์กร พัฒนาระบบและติดตามประเมินผลความเสี่ยง 
สื่อสารภายในและภายนอกองค์กร และ (๒) กลุ่มภารกิจสายงานบริหาร มีภารกิจเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการหลัก
ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และคล่องตัว เกิดประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในมาตรฐานความ
ถูกต้อง และความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยพัฒนาและวางระบบการบริหารงานตามภารกิจหลักขององค์กร  
ให้บรรลุเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ เหมาะสม เป็นไปตามประมวลจริยธรรม  สร้าง
สภาพแวดล้อมให้องค์กรให้เกิดความคล่องตัวเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจตามมาตรฐานการให้บริการที่ตกลงร่วมกัน 
น าองค์กรสู่ การเป็น High Efficiency & High Productivity Organization สร้างให้องค์กรเป็นต้นแบบให้กับ
องค์กรภาครัฐโดยพัฒนาองค์กรสู่ Modern Organization  

โดยในไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มภารกิจสายงานกลยุทธ์องค์กร มีตัวอย่างผลการ
ด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑)  บริหารกลยุทธ์และนโยบาย การติดตามประเมินผลและการบริหารความเสี่ยง  ได้แก่ จัดท า
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๔  (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) ก าหนดตัวชี้วัดภายในองค์กร คือ BSC KPI และ 
Strategic Initiative ปี ๒๕๖๓  และผลักดันการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว สนับสนุนการขับเคลื่อน BCG in 
action  จัดท าคู่มือ TRL version 2.2 พัฒนาและบริหารระบบบริหารงานตามตัวชี้วัด (NSTDA Monitoring 
dashboard) จัดท าแนวทางการประเมินผลกระทบเชิงลึก และปรับปรุงคู่มือการติดตามและรายงานผลลัพธ์ 
ทางเศรษฐกิจของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประเมินหน่วยงาน/โครงการ ๓ แห่ง/โครงการ จัดท าฐานข้อมูล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผล บริหารจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๓ และวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปี ๒๕๖๔ 

(๒)  การบริการความรู้ทาง วทน. และการจัดการความรู้ของ สวทช.  ได้แก่ สนับสนุนให้เกิด
Microsite ระบบ OER & MOOC จ านวน ๗ หน่วยงาน พัฒนาสื่อ OER จ านวน ๒๕,๘๘๐ รายการ จัดท าคู่มือ 
แนวปฏิบัติการด้าน OER และการพัฒนาบทเรียน  MOOC  พัฒนา website ใหม่ของ สวทช.  ให้บริการ 
World Class S&T Database เ พ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยมี จ านวนบทความที่ถูกดาวน์ โหลด 
๔๐๖,๘๐๘ รายการ จัดท าระบบการจัดการความรู้ภายใน สวทช. โดยใช้ระบบ WIKI และ MyPerformance 

(๓)  การจัดท าสื่อ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ผลงานสื่อน าเสนอ 
TraffyWaste ได้รับรางวัล Merits Award สาขา Public Sector -Digital Government Category ที่ประเทศ
เวียดนาม และด าเนินกิจกรรมท าสื่อ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กรออนไลน์ ทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรรูปแบบใหม่ในยุค New normal เป็นต้น 
 



 
 

๒๐๔ 

 

 

โดยในไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มภารกิจสายงานบริหาร มีตัวอย่างผลการด าเนินการ
ต่าง ๆ ดังนี้  

(๑)  สร้าง สวทช. ให้เป็น ต้นแบบองค์กรภาครัฐ  โดย สวทช. ได้รับรางวัล“องค์กรโปร่งใส”  

ครั้งที่ ๙ (NACC Integrity Awards) จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้รับการรองตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 และ องค์กร

ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรอง ISO45001 และได้รับการรับรองตามมาตรฐานด้าน ICT :  

ISO/IEC 27001:2013 และ ISO/IEC 27017:2015  

(๒)  สร้าง Platform เพื่อสนับสนุนองค์กร เช่น Simplify Support Service by ICT Platform 
ให้แก่พนักงานในองค์กรในรูปแบบการบริการสนับสนุนแบบใหม่ ที่สะดวกและง่ายในจุดเดียว ด้วยระบบ
สารสนเทศ และระบบ NSTDA Connect รองรับสถานการณ์ BCP และ Work from home โดยมีแพลตฟอร์ม
การสื่อสารแบบองค์รวม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและการท างานในยุคดิจิทัล ช่วยให้ความห่างไกล 
ของระยะทาง ความแตกต่างของเวลาและสถานที่ไม่เป็นอุปสรรคในการท างานร่วมกัน 

(๓)  การพัฒนาบุคลากร และการเติบโตของบุคลากรในองค์กร โดยการพัฒนา Learning 
platform เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคลากรที่เข้าถึงง่ายและสามารถเชื่อมโยงสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
บุคลากรทุกระดับ เช่น หลักสูตร All Access Plus หลักสูตร Micro Learning กลุ่ม Team Lead และหลักสูตร 
Micro Learning เป็นต้น รวมถึงสร้างแนวทางส าคัญมอบโอกาสการเติบโตและสับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างาน 

(๔)  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดย สวทช. ได้รับรางวัลรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ
โครงการ“อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ าเสีย” จาก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓  ได้รับประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินต์ของ
องค์กร และใบประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) หรือ อบก. เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
           



 
 

๒๐๕ 

 

 

๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

สวทช. ได้รับอนุมัติแผนรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ จาก กวทช. (การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  
วันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๙,๕๗๗.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นงบบุคลากร ๒,๔๐๖.๐๐ ล้านบาท  
งบด าเนินงาน ๔,๙๗๑.๐๐ ล้านบาท งบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท และได้รับ
อนุมัติแผนรายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน Holding Company และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่าย
ส ารองฉุกเฉิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท รวมทั้งแผนรายจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓๔๖.๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 
๑๐,๒๒๓.๐๐ ล้านบาท 

ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบบุคลากร ๒,๔๖๓.๙๑ ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๒.๔๑ ของแผน มีผลการใช้จ่ายงบด าเนินงาน ๓,๗๕๔.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๔ ของแผน และ
มีผลการใช้จ่ายงบก่อสร้างและครุภัณฑ์ อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
ของแผน รวม สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๘,๔๑๘.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๑ ของแผนรายจ่าย 
๙,๕๗๗.๐๐ ล้านบาท ดังตารางที่ ๕ 
ตารางท่ี ๕ การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนรายจ่ายงบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ แผน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการใช้
จ่าย งปม. 
เทียบแผน 

(%) จ่ายจริง ผูกพัน รวม 

๑. รายจา่ยเพื่อการด าเนินงาน ๗,๓๗๗.๐๐ ๕,๘๕๑.๘๑ ๓๖๗.๐๕ ๖,๒๑๘.๘๖ ๘๔.๓๐% 
   ๑.๑ รายจ่ายงบบุคลากร ๒,๔๐๖.๐๐ ๒,๔๖๓.๙๑ -                 ๒,๔๖๓.๙๑* ๑๐๒.๔๑% 
   ๑.๒ รายจ่ายงบด าเนินงาน ๔,๙๗๑.๐๐ ๓,๓๘๗.๙๐ ๓๖๗.๐๕ ๓,๗๕๔.๙๕ ๗๕.๕๔% 
       - การวิจัย วทน. ๒,๕๗๒.๐๐ ๑,๔๖๖.๘๗ ๒๓๗.๗๓ ๑,๗๐๔.๖๑ ๖๖.๒๘% 

       - การบริหาร RDI ๔๔๕.๐๐ ๒๙๗.๘๙ ๑.๑๒ ๒๙๙.๐๑ ๖๗.๑๙% 

       - การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๖๓๕.๐๐ ๕๕๔.๐๙ ๑๖.๓๑ ๕๗๐.๔๐ ๘๙.๘๓% 
       - การสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ๑๒๐.๐๐ ๔๓.๘๕ ๑.๖๖ ๔๕.๕๑ ๓๗.๙๒% 
       - การพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ๓๓๐.๐๐ ๑๙๕.๘๑ ๑๓.๗๖ ๒๐๙.๕๗ ๖๓.๕๑% 
       - การบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม ๓๖๔.๐๐ ๓๖๗.๖๑ ๓๔.๐๕ ๔๐๑.๖๖ ๑๑๐.๓๕% 
       - การบริหาร สนับสนุน และ Shared Services ๕๐๕.๐๐ ๔๖๑.๗๘ ๖๒.๔๓ ๕๒๔.๒๐ ๑๐๓.๘๐% 
๒.รายจ่ายงบก่อสร้างและครภุัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๒๐๐.๐๐ ๑,๓๕๕.๑๐ ๘๔๔.๙๐ ๒,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐% 

รวมงบประมาณรายจ่าย ๙,๕๗๗.๐๐ ๗,๑๔๙.๐๐ ๑,๒๑๑.๙๕ ๘,๔๑๘.๘๖ ๘๗.๙๑% 

๓. รายจา่ยเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน Holding Company 
และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๒๐๐.๐๐ - - - - 

๔. รายจา่ยงบส ารองฉุกเฉิน ๑๐๐.๐๐ - - - - 
๕. รายจา่ยเงินเพิ่มพิเศษ ๓๔๖.๐๐ ๑๗๔.๐๑ - ๑๗๔.๐๑** ๕๐.๒๙% 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๒๒๓,๐๐ ๗,๓๘๐.๙๓ ๑,๒๑๑.๙๕ ๘,๕๙๒.๘๘ ๘๔.๐๕% 

หมายเหต:ุ *ใช้งบประมาณส่วนที่เกิน จากรายจ่ายงบส ารองฉุกเฉิน 
             **เงินเพิ่มพิเศษ ๑ เดือน 
  

๔. ผลการด าเนินงานดา้นทรัพยากร 
 



 
 

๒๐๖ 

 

๔.๒ ผลการหารายได้จากการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

สวทช. ไม่มีพันธกิจที่จะต้องมุ่งหารายได้หรือท าก าไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม
รายได้จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. อีกทั้งสามารถน ารายได้กลับมาช่วยพัฒนา
งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนไทยต่อไป 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กวทช. เท่ากับ 
๒,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ สวทช. จึงได้ปรับเป้าหมายรายได้ลดลงเป็น 
๑,๗๐๐.๐๐ ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ สวทช. มีรายได้ทั้งสิ้น จ านวน ๑,๗๗๗.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๔.๕๓ ของแผน  

ตารางท่ี ๖ รายได้แยกตามประเภท 

รายรับแยกตามประเภท 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) ผลรายได้เทียบ

แผน (%) แผน ผล 

๑. กิจกรรมพื้นฐาน ๑,๒๘๐.๐๐ ๑,๔๒๘.๓๕ ๑๑๑.๕๙% 

อุดหนุนรับ ๕๐๐.๐๐ ๗๒๖.๖๒ ๑๔๕.๓๒% 

รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๒๒๐.๐๐ ๑๕๕.๔๐ ๗๐.๖๔% 

ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน ์ ๔๐.๐๐ ๔๗.๙๕ ๑๑๙.๘๘% 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๒๐๐.๐๐ ๒๕๐.๕๒ ๑๒๕.๒๖% 

ฝึกอบรม/สมัมนา/นิทรรศการ ๑๐๐.๐๐ ๔๙.๗๖ ๔๙.๗๖% 

ค่าเช่าและบริการสถานท่ี ๒๒๐.๐๐ ๑๙๘.๑๐ ๙๐.๐๕% 

๒. นโยบายรัฐ / สวทช. ๑,๑๔๐.๐๐ ๓๗๒.๒๘ ๓๒.๖๖% 

เงินสนับสนุนการพัฒนา ว และ ท เพื่อการ
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวตักรรม  

๒๐๗.๙๕ ๒๗๑.๓๕ ๑๓๐.๔๙% 

หน่วยภาครัฐ (Block Grant) 
๑๓๒.๐๕ ๑๐๐.๙๓ ๗๖.๔๓% 

งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี

รวมรายได้จากความสามารถ (๑)+(๒) ๑,๖๒๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๖๓ ๑๑๑.๑๕% 

๓.  อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด ๘๐.๐๐ -๒๓.๕๗ -๒๙.๔๖% 

รวมรายได้ทั้งสิ้น (๑)+(๒)+(๓) ๑,๗๐๐.๐๐ ๑,๗๗๗.๐๖ ๑๐๔.๕๓% 

 

 

 



 
 

๒๐๗ 

 

๔.๓  สถานภาพด้านบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
ของสังคมและประเทศชาติ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สวทช. มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้น ๓,๐๙๖ คน 
ดังรูปที่ ๗ 

 
 

รูปที่ ๗ อัตราบุคลากร สวทช. ตามปีงบประมาณ 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า สวทช. ได้เตรียมความพร้อม 
ของบุคลากร เพ่ือสร้างงานวิจัย พัฒนา และงานทางด้านเทคนิคเป็นส าคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 
จ านวน ๒,๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๕ ของบุคลากรทั้งหมด และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จ านวน 
๙๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๕ ของบุคลากรทั้งหมด 

  

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

๓ ๐๙๖



 
 

๒๐๘ 

 

เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนสายวิจัยและวิชาการต่อสายสนับสนุนเท่ากับ ๓.๐๖ : ๑ ดังรูปที่ ๘  

 

 
รูปที่ ๘ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน่วยงาน และกลุ่มต าแหน่ง 

 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว่า สวทช. มีบุคลากรในระดับ  
ปริญญาเอก และปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปที่ ๙ 

 
รูปที่ ๙ อัตราก าลังคนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

๗๑๐

๑ ๓๔๕

๔๐๒

๒๕๐

๑๗๕

๓๔

๑๗๔

๖

๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ ๑ ๐๐๐ ๑ ๒๐๐ ๑ ๔๐๐ ๑ ๖๐๐

สนับสนุน

วิจัย พั นาและวิศวกรรม

สนับสนุนการวิจัยและพั นา

ธุรกิจ

พั นาและถ่ายทอดความร ้

บริหารระดับส ง

บริหาร

บริหารโปรแกรม
วิจัยและพั นา

สนั
บ

สนุ
น

วิจั
ยแ

ละ
วิช

าก
าร

บริ
หา

ร

จ านวนบุคลากร  คน 

กลุ่
มต

 าแ
หน

่ง

๒๓%

๔๔%

๓๓%



 
 

๒๐๙ 

 

นอกจากนี้ หากจ าแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจ้าง (พนักงานและพนักงานโครงการ) 
พบว่า สวทช. มีพนักงานจ านวนทั้งสิ้น ๒,๗๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐  และพนักงานโครงการจ านวนทั้งสิ้น ๓๑๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ดังรูปที่ ๑๐ 

 

 
รูปที่ ๑๐ อัตราก าลังคนจ าแนกตามประเภทการจ้าง 

ส าหรับ turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ณ ไตรมาสที่  ๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๓.๑๐  ดังรูปที่ ๑๑  

เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ในระยะเวลาเดียวกัน พบว่า Turnover rate ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลดลง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ Turnover rate ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลดลง เท่ากับ ๑๐%  

 
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 ๓,๐๙๖

๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒๗ ๑๒๒ ๑๐๒ ๑๐๔ ๙๖

๗.๕๙

๕.๙๐
๖.๓๘

๕.๖๕
๕.๕๖

๔.๖๑
๔.๓๐

๓.๕๕
๓.๔๖

๓.๑๐

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 านวนบุคลากร จ านวนบุคลากรพ้นสภาพ turnover rate



 
 

๒๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

  



 
 

๒๑๑ 

 

ก. รายช่ือบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จ านวน ๖๙๑ ฉบับ 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๑ 3 Biotech In vitro analysis of the anticancer activity of Lysinibacillus sphaericus 

binary toxin in human cancer cell lines 
๑.๗๙ 

๒ Accountability in Research-Policies 
and Quality Assurance 

First meeting in Asia of the Asia Pacific Research Integrity network ๑.๔๖ 

๓ ACM Transactions on Knowledge 
Discovery from Data 

Framework for Inferring Following Strategies from Time Series of 
Movement Data 

๒.๕๔ 

๔ ACM Transactions on Parallel 
Computing 

Pagoda: A GPU runtime system for narrow tasks ๑.๗๒ 

๕ ACS Applied Materials & Interfaces Flexible and Hydrophilic Copolyamide Thin-Film Composites on Hollow 
Fiber Membranes for Enhanced Nanofiltration Performance 

๘.๔๖ 

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

๒.๕๘ 

๗ ACS Omega Synergistic Effects of Co-Doping on Photocatalytic Activity of Titanium 
Dioxide on Glucose Conversion to Value-Added Chemicals 

๒.๘๗ 

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

๐.๗๐ 

๙ Acta Physiol Testosterone deprivation intensifies cognitive decline in obese male rats 
via glial hyperactivity, increased oxidative stress, and apoptosis in both 
hippocampus and cortex 

๕.๙๓ 

๑๐ Acta Physiologica The effects of acetylcholinesterase inhibitors on the heart in acute 
myocardial infarction and heart failure: From cells to patient reports 

๕.๒๑ 

๑๑ Acta Tropica Serratia marcescens secretes proteases and chitinases with larvicidal 
activity against Anopheles dirus 

๒.๕๖ 

๑๒ Advanced Materials Interfaces Nanonetwork Composite Coating for Sensing and Corrosion Inhibition ๔.๙๕ 

๑๓ AIP Advance Surface evolution of native silicon oxide layer and its effects on the 
growth of self-assisted VLS GaAs nanowires 

๑.๕๘ 

๑๔ ALTEX-Alternatives to Animal 
Experimentation 

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

๖.๑๘ 

๑๕ Alytes Habitat, distribution and life history of the polytypic Panha’s Crocodile 
Newt, Tylototriton panhai in northeastern Thailand 

๐.๕๗ * 

๑๖ Am J Physiology Gastrointestinal 
Liver Physiology 

Gut leakage enhances sepsis susceptibility in iron-overloaded -thalassemia 
mice through macrophage hyperinflammatory responses 

๓.๗๖ 

๑๗ Analytical and Bioanalytical 
Chemistry 

Dengue NS1 detection in pediatric serum using microfluidic paper-based 
analytical devices 

๓.๖๔ 

๑๘ Analytical Sciences Proteomics for Toxicological Pathways Screening: A Case Comparison of 
Low Concentration Ionic and Nanoparticulate Silver 

๑.๖๒ 

๑๙ Annals of Microbiology Evaluation of in vitro alpha-glucosidase inhibitory, antimicrobial, and 
cytotoxic activities of secondary metabolites from the endophytic fungus, 
Nigrospora sphaerica, isolated from Helianthus annuus 

๑.๕๓ 

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

๒.๒๘ 

๒๑ Antioxidants (Basel) N-acetylcysteine attenuates the increasing severity of distant organ liver 
dysfunction after acute kidney injury in rats exposed to bisphenol A 

๔.๕๒ 



 
 

๒๑๒ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๒๒ Appl. Mater. Interfaces Virtual Loudspeaker Effect of Graphene-Based Hybrid Material To Improve 

Low-Frequency Acoustic Performance 
๘.๗๖ 

๒๓ Applied Catalysis A: General Preparation of MCM-41-supported Pd–Pt catalysts with enhanced activity 
and sulfur resistance for partial hydrogenation of soybean oil-derived 
biodiesel fuel 

๕.๐๑ 

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

๔.๖๓ 

๒๕ 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 

๑๔.๒๓ 

๒๖ Applied Clay Science Clay/au nanoparticle composites as acetylcholinesterase carriers and 
modified-electrode materials: A comparative study 

๔.๖๑ 

๒๗ Applied Optics Temperature-compensated infrared-based low-cost mobile platform 
module for mass human temperature screening 

๑.๙๗ 

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

๒.๒๒ 

๒๙ Applied Sciences Finite Element Analysis of Grain Size Effects on Curvature in Micro-
Extrusion 

๒.๔๗ 

๓๐ Applied Sciences Separation Process and Microstructure-Chemical Composition Relationship 
of Cenospheres from Lignite Fly Ash Produced from Coal-Fired Power 
Plant in Thailand 

๒.๔๗ 

๓๑ Applied Sciences-Basel Effect of Calcination Temperature on Photocatalytic Activity of 
Synthesized TiO2 Nanoparticles via Wet Ball Milling Sol-Gel Method 

๒.๒๒ 

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

๕.๑๖ 

๓๓ Applied Surface Science Different sources of silicon precursors influencing on surface characteristics 
and pore morphologies of mesoporous silica nanoparticles 

๖.๑๘ 

๓๔ Applied Surface Science Effects of functional group concentration, type, and configuration on their 
saturation of methanol adsorption on functionalized graphite 

๖.๑๘ 

๓๕ Applied Surface Science Effects of reduced graphene oxide loading on gas-sensing characteristics of 
flame-made Bi2WO6 nanoparticles 

๕.๑๖ 

๓๖ Applied Surface Science High coverage H2O adsorption on CuAl2O4 surface: A DFT study ๕.๑๖ 

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

๕.๑๖ 

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

๕.๑๖ 

๓๙ Applied Surface Science Internal magnetic driven self-assembly of gold-nickel nanowires as SERS 
substrate for thiram fungicide detection using handheld Raman 
spectrometer 

๖.๑๘ 

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

๕.๑๖ 

๔๑ Applied Surface Science Revealing the effect of N-content in Fe doped graphene on its catalytic 
performance for direct oxidation of methane to methanol 

๕.๑๖ 

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

๕.๑๖ 



 
 

๒๑๓ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๔๓ Applied Surface Science Tailor-made porous striped gold-silver nanowires for surface enhanced 

Raman scattering based trace detection of β-hydroxybutyric acid 

๕.๑๖ 

๔๔ Aquacultural Engineering Use of an internal fibrous biofilter for intermittent nitrification and 
denitrification treatments in a zero-discharge shrimp culture tank 

๒.๖๔ 

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

๓.๐๒๒ * 

๔๖ Aquaculture Experimental infection reveals transmission of tilapia lake virus (TiLV) from 
tilapia broodstock to their reproductive organs and fertilized eggs 

๓.๐๒๒ * 

๔๗ Aquaculture Genetic diversity of tilapia lake virus genome segment 1 from 2011 to 2019 
and a newly validated semi-nested RT-PCR method 

๓.๐๒๒ * 

๔๘ 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 * 

๔๙ Aquaculture Rapid visualization in the specific detection of Flavobacterium columnare, 
a causative agent of freshwater columnaris using a novel recombinase 
polymerase amplification (RPA) combined with lateral flow dipstick (LFD) 
assay 

๓.๒๒ 

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

๓.๐๒๒ * 

๕๑ Archives of Biochemistry and 
Biophysics 

Necroptosis in renal ischemia/reperfusion injury: A major mode of cell 
death 

๓.๕๙ 

๕๒ Archives of Biochemistry and 
Biophysics 

Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitor exerts 
greater efficacy than atorvastatin on improvement of brain function and 
cognition in obese rats 

๓.๕๙ 

๕๓ Archives of Biochemistry and 
Biophysics 

The effects of iron overload on mitochondrial function, mitochondrial 
dynamics, and ferroptosis in cardiomyocytes 

๓.๕๙ 

๕๔ Archives of Microbiology Nonomuraea phyllanthi sp. nov., an endophytic actinomycete isolated 
from the leaf of Phyllanthus amarus 

๑.๘๘ 

๕๕ Archives of Oral Biology Juberg-Hayward syndrome and Roberts syndrome are allelic, caused by 
mutations in ESCO2 

๑.๙๓ 

๕๖ Archives of Virology Comparative analysis of a Thai congenital Zika syndrome associated virus 
with a Thai Zika fever associated virus 

๒.๒๓ 

๕๗ Archives of Virology Genome sequences of chikungunya virus isolates from an outbreak in 
southwest Bangkok in 2018 

๒.๒๓ 

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

๑.๒๕ 

๕๙ Asian Biomedicine Changes in protein patterns of Staphylococcus aureus and Escherichia coli 
by silver nanoparticles capped with poly (4-styrenesulfonic acid-co-maleic 
acid) polymer 

๐.๓๒ 

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

๑.๐๖ 

๖๑ Beilstein Journal of Organic 
Chemistry 

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

๒.๕๙๕ * 

๖๒ Biochemical Genetics Identification of a Growth-Associated Single Nucleotide Polymorphism 
(SNP) in Cyclin C of the Giant Tiger Shrimp Penaeus monodon 

๒.๐๓ 



 
 

๒๑๔ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๖๓ Biochimica et Biophysica Acta - 

Biomembranes 
Formation of aggregates, icosahedral structures and percolation clusters of 
fullerenes in lipids bilayers: The key role of lipid saturation 

๓.๔๑ 

๖๔ Bioelectrochemistry An ultrasensitive immunosensor based on manganese dioxide-graphene 
nanoplatelets and core shell Fe3O4@Au nanoparticles for label-free 
detection of carcinoembryonic antigen 

๔.๔๗ 

๖๕ BioEnergy Research Investigation of Alkaline Hydrogen Peroxide in Aqueous Organic Solvent to 
Enhance Enzymatic Hydrolysis of Rice Straw 

๒.๒๐ 

๖๖ BioEnergy Research Sequential fractionation of sugarcane bagasse using liquid hot water and 
formic acid-catalyzed glycerol-based organosolv with solvent recycling 

๒.๒๐ 

๖๗ Biogeosciences Forest aboveground biomass stock and resilience in a tropical landscape 
of Thailand 

๓.๔๘ 

๖๘ Biology Metabolic Responses of Carotenoid and Cordycepin Biosynthetic Pathways 
in Cordyceps militaris under Light-Programming Exposure through Genome-
Wide Transcriptional Analysis 

๓.๘๐ 

๖๙ Biomass Conversion and Biorefinery Fe2O3/CaO-Al2O3 multifunctional catalyst for hydrogen production by 
sorption-enhanced chemical looping reforming of ethanol 

๒.๑๕๐ 

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

๒.๑๕๐ 

๗๑ Biomass Conversion and Biorefinery Microwave-assisted acid pretreatment for enhancing enzymatic 
saccharification of sugarcane trash 

๒.๑๕๐ 

๗๒ Biomass Conversion and Biorefinery Optimization of pretreatment process of cassava rhizome for bio-succinic 
fermentation by Actinobacillus succinogenes 

๒.๑๕๐ 

๗๓ Biomed Research International Association between Vitamin D Receptor Single-Nucleotide Polymorphisms 
and Colorectal Cancer in the Thai Population: A Case-Control Study 

๒.๑๔๐ 

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

๒.๑๔๐ 

๗๕ Biomedicine & Pharmacotherapy Acute metformin treatment provides cardioprotection via improved 
mitochondrial function in cardiac ischemia / reperfusion injur 

๓.๘๓ 

๗๖ Biomolecules Apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated 3 (AIFM3) protein 
level in the sera as a prognostic marker of cholangiocarcinoma patients 

๔.๐๘ 

๗๗ Biomolecules Immune Regulation, but Not Antibacterial Activity, is a Crucial Function of 
Hepcidins in Resistance Against Pathogenic Bacteria in Nile Tilapia 
(Oreochromis Niloticus Linn.) 

๔.๐๘ 

๗๘ Biomolecules Levansucrase from Bacillus amyloliquefaciens KK9 and its Y237S variant 
producing the high bioactive levan-type fructooligosaccharides 

๔.๐๘ 

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

๔.๐๘ 

๘๐ Bioorganic and Medicinal Chemistry 6-Hydrophobic aromatic substituent pyrimethamine analogues as potential 
antimalarials for pyrimethamine-resistant Plasmodium falciparum 

๒.๘๐๒ * 

๘๑ Bioscience Reports Extracts of Thai Perilla frutescens nutlets attenuate tumour necrosis 

factor-α-activated generation of microparticles, ICAM-1 and IL-6 in human 
endothelial cells 

๒.๙๔ 

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

๒.๑๕๔ * 



 
 

๒๑๕ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๘๓ Biotechnology reports CRISPR-Cas fluorescent cleavage assay coupled with recombinase 

polymerase amplification for sensitive and specific detection of 
Enterocytozoon hepatopenaei 

๔.๔๗ * 

๘๔ BMC Bioinformatics Discovery of Significant Porcine SNPs for Swine Breed Identification by a 
Hybrid of Information Gain, Genetic Algorithm, and Frequency Feature 
Selection Technique 

๓.๒๔ 

๘๕ BMC Cancer Clinical outcomes and prognostic factors to predict treatment response in 
high risk neuroblastoma patients receiving topotecan and 
cyclophosphamide containing induction regimen: a prospective 
multicenter study 

๓.๐๓ 

๘๖ BMC Cancer Clonal relationship of synchronous head and neck cancer and esophageal 
cancer assessed by single nucleotide polymorphism-based loss of 
heterozygosity analysis 

๓.๐๓ 

๘๗ BMC Cancer Evaluation of NID2 promoter methylation for screening of Oral squamous 
cell carcinoma 

๓.๐๓ 

๘๘ BMC Infectious Diseases The geno-spatio analysis of Mycobacterium tuberculosis complex in hot 
and cold spots of Guangxi, China. 

๒.๖๙ 

๘๙ BMC Molecular and Cell Biology Revealing the key point of the temperature stress response of Arthrospira 
platensis C1 at the interconnection of C- and N- metabolism by proteome 
analyses and PPI networking 

๓.๔๘๕ * 

๙๐ BMC Veterinary Research Identification of bacterial pathogens in cultured fish with a custom peptide 
database constructed by matrix-assisted laser desorption/ionization time-
of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) 

๑.๘๖ 

๙๑ BMC Veterinary Research In-gel digestion coupled with mass spectrometry (GeLC-MS/MS)-based 
salivary proteomic profiling of canine oral tumors 

๑.๘๖ 

๙๒ Brazilian Journal of Microbiology Genetic variation in the cag pathogenicity island of Helicobacter pylori 
strains detected from gastroduodenal patients in Thailand 

๒.๔๓ 

๙๓ Brazilian Journal of Poultry Science Characterization of Breast Meat Collected from Spent Lohmann Brown 
Layers in Comparison to Commercial Ross Broilers 

๐.๖๐๗ * 

๙๔ Cancer Chemotherapy and 
Pharmacology 

In vitro drug sensitivity (IDS) of patient?derived primary osteosarcoma cells 
as an early predictor of the clinical outcomes of osteosarcoma patients 

๒.๙๗ 

๙๕ 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 * 

๙๖ Carbohydrate Polymers Fabrication and physical properties of a novel macroporous poly(vinyl 
alcohol)/cellulose fibre product 

๖.๒๓ 

๙๗ Carbohydrate Polymers Quaternized chitosan-coated nanoemulsions: A novel platform for 
improving the stability, anti-inflammatory, anti-cancer and transdermal 
properties of Plai extract 

๖.๒๓ 

๙๘ Carbohydrate Polymers Silver nanoparticle/bacterial nanocellulose paper composites for paste-
and-read SERS detection of pesticides on fruit surfaces 

๖.๒๓ 

๙๙ Cardiovasc Diabetol Acute dapagliflozin administration exerts cardioprotective effects in rats 
with cardiac ischemia/reperfusion injury 

๕.๙๑ 

๑๐๐ Catalysis Science & Technology Coking-resistant dry reforming of methane over BN-nanoceria interface-
confined Ni catalysts 

๕.๗๓ 



 
 

๒๑๖ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๑๐๑ Catalysis Today Performances of mesoporous silica-supported nickel phosphide 

nanocatalysts in the one-pot transformation of cellobiose to sorbitol 
๔.๙๕ 

๑๐๒ Catalysis Today Thermally double coupled reactor coupling aqueous phase glycerol 
reforming and methanol synthesis 

๔.๙๕ 

๑๐๓ Catalysts Effect of water molecule on photo-assisted nitrous oxide decomposition 
over oxotitanium porphyrin: A theoretical study 

๓.๕๒ 

๑๐๔ Catalysts Hydrocarbon production from catalytic pyrolysis-GC/MS of sacha inchi 
residues using SBA-15 derived from coal fly ash 

๓.๕๒ 

๑๐๕ Catalysts Palm Oil Conversion to Bio-Jet and Green Diesel Fuels over Cobalt 
Phosphide on Porous Carbons Derived from Palm Male Flowers 

๓.๕๒ 

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

๓๘.๖๓๗ 

๑๐๗ Cells Spirulina-in Silico-Mutations and Their Comparative Analyses in the 
Metabolomics Scale by Using Proteome-Based Flux Balance Analysis 

๓๘.๖๓๗ 

๑๐๘ Cellular and Molecular Life 
Sciences 

Mechanisms and potential interventions associated with the cardiotoxicity 
of ErbB2 targeted drugs: Insights from in vitro, in vivo, and clinical studies 
in breast cancer patients 

๖.๕๐ 

๑๐๙ Cellulose Chemistry and 
Technology 

Adsorption kinetics and thermodynamic studies of lac dye on 
polydopamine-coated silk yarn 

๐.๘๖ 

๑๑๐ Ceramics International Giant dielectric permittivity with low loss tangent and excellent 
non−Ohmic properties of the (Na+, Sr2+, Y3+)Cu3Ti4O12 ceramic system 

๓.๘๓ 

๑๑๑ Ceramics International Improvement in dielectric properties of poly(vinylidene fluoride) by 
incorporation of Au–BiFeO3 hybrid nanoparticles 

๓.๘๓ 

๑๑๒ Ceramics-Silikáty Effect of Ni doping and synthesis temperature on the properties of NIR-
reflective ZnFe2O4 black pigments 

๐.๒๔ 

๑๑๓ Ceramics-Silikáty Influence of the addition of pore foaming agent on mechanical and 
thermal properties of porcelain tiles 

๐.๒๔ 

๑๑๔ Chem Asian J. Simultaneous Delamination and Rutile Formation on the Surface of Ti3C2Tx 
MXene for Copper Adsorption 

๓.๗๐ 

๑๑๕ ChemCatChem Beyond Artificial Photosynthesis: Prospects on Photobiorefinery ๔.๕๐ 

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

๔.๕๐ 

๑๑๗ Chemical Communications Engineering zirconium-based UiO-66 for effective chemical conversion of d-
xylose to lactic acid in aqueous condition 

๖.๑๖ 

๑๑๘ Chemical Engineering & Technology Hydrogen Production by Steam Reforming of Fusel Oil Using a CeCoOx 
Mixed-Oxide Catalyst 

๒.๔๒ 

๑๑๙ Chemical Engineering Journal Deactivation of the preferential oxidation of CO in packed bed reactor by 
3D modelling and near-infrared tomography 

๑๐.๖๕๒ 

๑๒๐ Chemical Engineering Journal Effects of nitrogen and oxygen functional groups and pore width of 
activated carbon on carbon dioxide capture: Temperature dependence 

๑๐.๖๕๒ 

๑๒๑ Chemical Engineering Journal Elastic rubber-containing multifunctional binder for advanced Li-S batteries ๑๐.๖๕๒ 

๑๒๒ Chemical Engineering Journal Liquid?Liquid Phase Equilibria of Aqueous Biphasic Systems Based on 
Glycerol Formal: Application on Tetracycline Recovery from Water 

๑๐.๖๕๒ 

๑๒๓ Chemical Engineering Journal Unraveling the effects of the coordination number of Mn over α-MnO2 
catalysts for toluene oxidation 

๑๐.๖๕๒ 



 
 

๒๑๗ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๑๒๔ Chemical Engineering Science Metal organic framework-integrated chitosan/poly(vinyl alcohol) (PVA) 

nanofibrous membrane hybrids from green process for selective CO2 
capture and filtration 

๓.๓๗ 

๑๒๕ Chemistryselect Aryl Ethynylpyrene as Fluorescent Sensors for Cyanide Ions in Aqueous 
Media 

๑.๗๒ 

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

๑.๗๒ 

๑๒๗ ChemistrySelect The Role of Metal Species on Aldehyde Hydrogenation over Co13 and Ni13 

Supported on γ‐Al2O3(110) Surfaces: A Theoretical Study 

๑.๗๒ 

๑๒๘ ChemMedChem Synthetic Peroxides Promote Apoptosis of Cancer Cells by Inhibiting P‐
Glycoprotein ABCB5 

๓.๑๒ 

๑๒๙ ChemphotoChem Syntheses and Characterizations of Aza‐BODIPYs with Push‐Pull Effect 

Towards Application in NIR‐II Photothermal Therapy 

๒.๘๔ 

๑๓๐ ChemSusChem A Ladder‐like Dopant‐free Hole‐Transporting Polymer for Hysteresis‐less 

High‐Efficiency Perovskite Solar Cells with High Ambient Stability 

๗.๙๖ 

๑๓๑ Chiang Mai Journal of Science A Growth Regulating Factor (EgGRF1) Associated with Height in Oil Palm ๐.๑๔๘ 

๑๓๒ Chiang Mai Journal of Science BMP-2 Incorporation into 3D Printed Porous Hydroxyapatite by Rapid 
Biomimetic Co-Precipitation Technique Using Accelerated Calcium 
Phosphate Solution 

๐.๑๔๘ 

๑๓๓ Chiang Mai Journal of Science Clindamycin Hydrochloride-loaded Composite Hydrogel of Polyethylene 
glycol) dimethacrylate-glycidyl methacrylate) and Mesoporous Silica 
Nanoparticles for Bacterial Infection Treatment 

๐.๑๔๘ 

๑๓๔ Chiang Mai Journal of Science Dry sliding wear behavior of sintered ss316l-sn containing mos2 solid 
lubricant 

๐.๑๔๘ 

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

๐.๑๔๘ 

๑๓๖ Chiang Mai Journal of Science Influence of Vacuum Annealing Temperature on Structural, Optical and 
Electrical of Nanocolumnar AZO Films for TCO Application 

๐.๑๔๘ 

๑๓๗ Chiang Mai Journal of Science Low Temperature Fabrication of Brushite by Powder- Based Three 
Dimensional Printing Coupled with Phase Transformation Process 

๐.๑๔๘ 

๑๓๘ Chiang Mai Journal of Science Phase transformation temperature behaviour of NiTi alloys on varied Ni 
contents prepared by micro metal injection moulding 

๐.๑๔๘ 

๑๓๙ Chiang Mai Journal of Science Pitting corrosion of type 304 stainless steel in high chloride-containing 
water under hydrodynamic condition 

๐.๑๔๘ 

๑๔๐ Chiang Mai Journal of Science Surface Modification of Nanosilica from Sugarcane Bagasse Waste Ash Using 
Methyltrichlorosilane (MTCS), Triethoxymethylsilane (TEMS) and 
Triethoxyvinylsilane (TEVS) to Produce a Hydrophobic Surface on Glass 
Substrate 

๐.๑๔๘ 

๑๔๑ Chiang Mai Journal of Science Synthesis and Optical Band Gap Study of MgO&CaO;- and Al2O3-Doped 
CoFe2O4 NIR-Reflective Black Pigments 

๐.๑๔๘ 

๑๔๒ 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 

๐.๑๔๘ 

๑๔๓ Clinical Infectious Diseases Quantity and Quality of Antibodies After Acellular Versus Whole-cell 
Pertussis Vaccines in Infants Born to Mothers Who Received Tetanus, 

๙.๑๒ 



 
 

๒๑๘ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
Diphtheria, and Acellular Pertussis Vaccine During Pregnancy: A 
Randomized Trial 

๑๔๔ Clinical Otolaryngology Treacher Collins syndrome: a novel TCOF1 mutation, and monopodial 
stapes 

๒.๒๐ 

๑๔๕ Coatings Heat Transfer Enhancement by Shot Peening of Stainless Steel ๒.๔๔ 

๑๔๖ Coatings Mechanical Investigations of ASTM A36 Welded Steels with Stainless Steel 
Cladding 

๒.๔๔ 

๑๔๗ Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering 
Aspects 

Characteristics of flexible supramolecular assembly of 
dioleyldimethylammonium ion confined in a two dimensional nanospace 
studied by the host-guest reactions 

๓.๑๓ 

๑๔๘ Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering 
Aspects 

Effects of colloidal TiO2 and additives on the interfacial polymerization of 
thin film nanocomposite membranes 

๓.๑๓ 

๑๔๙ Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces 

Active targeting liposome-PLGA composite for cisplatin delivery against 
cervical cancer 

๔.๐๔ 

๑๕๐ Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces 

Fabrication of functional hollow magnetic polymeric nanoparticles with 
controllable magnetic location 

๔.๐๔ 

๑๕๑ Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces 

Improvement of the Multi-performance Biocharacteristics of Cordycepin 
using BiloNiosome-core/chitosan-shell Hybrid Nanocarriers 

๔.๐๔ 

๑๕๒ Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces 

PEGylation of shellac-based nanocarriers for enhanced colloidal stability ๔.๐๔ 

๑๕๓ Comparative Biochemistry and 
Physiology - Part C: Toxicology & 
Pharmacology 

Embryotoxicity evaluation of atractylodin and β-eudesmol using the 
zebrafish model 

๒.๘๙ 

๑๕๔ Computer Applications in 
Engineering Education 

An educational software suite for comprehensive learning of Computer-
Aided Engineering 

๑.๔๔ 

๑๕๕ Construction and Building Materials Physical and mechanical properties of natural rubber modified cement 
paste 

๔.๔๒ 

๑๕๖ Construction and Building Materials Shear strength properties and stress–strain behavior of waste foundry sand ๔.๔๒ 

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

๒.๐๑ 

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

๑.๕๙๕ * 

๑๕๙ Data in Brief Dataset on plot inventories of species diversity and structural parameters 
of natural and rehabilitated mangrove forest in the Trat province of 
Thailand 

๑.๕๐ 

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

๑.๔๒ 

๑๖๑ Developmental and Comparative 
Immunology (DCI) 

Structure, gene expression, and putative functions of crustacean heat 
shock proteins in innate immunity 

๓.๑๙ 

๑๖๒ Diabetes Necrostatin-1 Mitigates Cognitive Dysfunction in Prediabetic Rats With No 
Alteration in Insulin Sensitivity 

๗.๒๗ 



 
 

๒๑๙ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๑๖๓ Diamond and Related Materials Preparation of activated carbon via acidic dehydration of durian husk for 

supercapacitor applications 
๒.๒๙ 

๑๖๔ 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 * 

๑๖๕ DNA Research Evolutionary selection against short nucleotide sequences in viruses and 
their related hosts 

๔.๐๑ 

๑๖๖ Dyes and Pigment Solvatochromic triazaborolopyridinium probes toward ultra-sensitive trace 
water detection in organic solvents 

๔.๐๒ 

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

๔.๐๒ 

๑๖๘ Ecological Modelling The MANgrove–GroundwAter feedback model (MANGA) – Describing 
belowground competition based on first principles 

๒.๗๕ 

๑๖๙ Ecosphere An assessment of the niche centroid hypothesis: Pteropus lylei (Chiroptera) ๒.๘๘ 

๑๗๐ electroanalysis Choline oxidase based composite ZrO2@AuNPs with Cu2O@MnO2 
platform for signal enhancing the choline biosensors 

๒.๕๔ 

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

๕.๓๘ 

๑๗๒ Electrophoresis Study on the discrete dielectrophoresis for particle–cell separation ๓.๐๘ 

๑๗๓ Emerging Microbes & Infections Genetic manipulation of porcine deltacoronavirus reveals insights into NS6 
and NS7 functions: a novel strategy for vaccine design 

๖.๒๑๒ * 

๑๗๔ Energy Investigation on thermal efficiency of LPG cooking burner using 
computational fluid dynamics 

๖.๐๘ 

๑๗๕ Energy reports Phenol-derived products from fast pyrolysis of organosolv lignin ๓.๖๐ 

๑๗๖ Engineering Analysis with Boundary 
Elements 

Analysis of the equivalent dipole moment of red blood cell by using the 
boundary element method 

๒.๒๔ 

๑๗๗ Environmental Engineering 
Research 

Design and function of a nitrogen and sediment removal system in a 
recirculating aquaculture system optimized for aquaponics 

๑.๔๔ 

๑๗๘ Environmental Engineering 
Research 

Optimization of bio-succinic fermentation process from crude glycerol by 
Actinobacillus succinogenes 

๑.๔๔ 

๑๗๙ Environmental Science & 
Technology 

Boosting Toluene Combustion by Engineering Co–O Strength in Cobalt 
Oxide Catalysts 

๗.๘๖๔ 

๑๘๐ Environmental Science & 
Technology 

Poisoning-Resistant NOx Reduction in the Presence of Alkaline and Heavy 
Metals over H-SAPO-34-Supported Ce-Promoted Cu-Based Catalysts 

๗.๘๖๔ 

๑๘๑ Environmental Science & 
Technology 

Unraveling the Unexpected Offset Effects of Cd and SO2 Deactivation over 
CeO2-WO3/TiO2 Catalysts for NOx Reduction 

๗.๘๖๔ 

๑๘๒ Enzyme and Microbial Technology Metabolic engineering of Pichia pastoris for production of isopentanol (3-
Methyl-1-butanol) 

๓.๕๕๓ * 

๑๘๓ e-Polymers Synthesis of flexible poly(L-lactide)-b-polyethylene glycol-b-poly(L-
lactide)bioplastics by ring-opening polymerization in the presence of chain 
extender 

๑.๖๘ 

๑๘๔ Estuarine, Coastal and Shelf 
Science 

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

๒.๗๖ 

๑๘๕ Estuarine, Coastal and Shelf 
Science 

Partial canopy loss of mangrove trees: Mitigating water scarcity by physical 
adaptation and feedback on porewater salinity 

๒.๗๖ 



 
 

๒๒๐ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๑๘๖ Estuarine, Coastal and Shelf 

Science 
Silvicultural options for the transformation of even-aged Rhizophora 
apiculata stands to irregular and diverse mangroves – A simulation 
experiment 

๒.๗๖ 

๑๘๗ European Journal of Medicinal 
Chemistry 

Flexible diaminodihydrotriazine inhibitors of Plasmodium falciparum 
dihydrofolate reductase: Binding strengths, modes of binding and their 
antimalarial activities 

๕.๕๗ 

๑๘๘ European Journal of Nutrition The roles of resveratrol on cardiac mitochondrial function in cardiac 
diseases 

๔.๐๙ 

๑๘๙ European Journal of Orthodontics Juberg-Hayward syndrome is a cohesinopathy, caused by mutation in 
ESCO2 

๑.๘๔๑ * 

๑๙๐ European Journal of Pharmacology Acute administration of metformin prior to cardiac ischemia/reperfusion 
injury protects brain injury 

๓.๒๔ 

๑๙๑ European Journal of Pharmacology Effects of doxorubicin on the heart: From molecular mechanisms to 
intervention strategies 

๓.๒๔ 

๑๙๒ European Journal of Pharmacology Inhibition of CFTR-mediated intestinal chloride secretion by a fungus-
derived arthropsolide A: Mechanism of action and anti-diarrheal efficacy 

๓.๒๔ 

๑๙๓ European Journal of Pharmacology PCSK9 inhibitor effectively attenuates cardiometabolic impairment in 
obese-insulin resistant rats 

๓.๒๔ 

๑๙๔ European Journal of Plant 
Pathology 

Identification and detection of chili anthracnose using three new species-
specific PCR primers 

๑.๕๘ 

๑๙๕ European Polymer Journal Processing and antibacterial application of biodegradable sponge nano-
composite materials of silver nanoparticles and silk sericin 

๓.๖๒ 

๑๙๖ European Polymer Journal Silk sericin as a bio-initiator for grafting from synthesis of polylactide via 
ring-opening polymerization 

๓.๖๒ 

๑๙๗ EXCLI Journal Bioinformatics and experimental studies of anti-leukemic activity from 6-
gingerol demonstrate its role in p53 mediated apoptosis pathway 

๒.๘๔ 

๑๙๘ Experimental Gerontology D-galactose-induced aging does not cause further deterioration in brain 
pathologies and cognitive decline in the obese condition 

๓.๐๓ 

๑๙๙ Experimental Gerontology Exercise with calorie restriction improves cardiac function via attenuating 
mitochondrial dysfunction in ovariectomized prediabetic rats 

๓.๐๓ 

๒๐๐ Experimental Mechanics Determination of crack-tip opening displacement in stress corrosion 
cracking specimen 

๒.๔๙๖ 

๒๐๑ Experimental Neurology Doxorubicin and cisplatin induced cognitive impairment: The possible 
mechanisms and interventions 

๔.๕๖ 

๒๐๒ FEBS Journal The Structure of Plasmodium falciparum Hydroxymethyldihydropterin 
Pyrophosphokinase-Dihydropteroate Synthase Reveals the Basis of Sulfa 
Resistance 

๔.๓๙ 

๒๐๓ FEMS Yeast Research Real-time detection of changes in yeast plasma membrane potential using 
genetically encoded voltage indicator proteins 

๓.๑๙ 

๒๐๔ Ferroelectrics Surface modification of superparamagnetic iron oxide nanoparticles and 
methyl methacrylate molecularly imprinted polymer for gluten detection 

๐.๗๐ 

๒๐๕ Fibers and Polymers Application of Natural Dye Extracted from Cassia Fistula Ripe Pods for 
Dyeing of Silk Fabric 

๑.๘๐ 

๒๐๖ Fibers and Polymers Azoic Deep Dyeing of Silk and UV Protection Using Plant Polyphenols and 
Diazonium Coupling 

๑.๘๐ 



 
 

๒๒๑ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๒๐๗ Fish and Shellfish Immunology A SNP of the hemocyanin gene (LvHc) is a marker for high growth and 

ammonia-tolerance in Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei 
๓.๓๗ 

๒๐๘ Fish and Shellfish Immunology Enhanced efficacy of immersion vaccination in tilapia against columnaris 
disease by chitosan-coated “pathogen-like” mucoadhesive nanovaccines 

๓.๓๗ 

๒๐๙ Fish and Shellfish Immunology Metagenomics in bioflocs and their effects on gut microbiome and 
immune responses in Pacific white shrimp 

๓.๓๗ 

๒๑๐ Fish and Shellfish Immunology Transcriptome analysis identifies immune-related genes and antimicrobial 
peptides in Siamese fighting fish (Betta splendens) 

๓.๓๗ 

๒๑๑ Fitoterapia Chromanones and aryl glucoside analogs from the entomopathogenic 
fungus Aschersonia confluens BCC53152 

๒.๕๓ 

๒๑๒ Folia Microbiologica Evaluation of antagonistic activity and mechanisms of endophytic yeasts 
against pathogenic fungi causing economic crop diseases 

๑.๗๓ 

๒๑๓ Food Additives and Contaminants - 
Part A 

Aflatoxin B1-degrading activity from Bacillus subtilis BCC 42005 isolated 
from fermented cereal products 

๒.๓๔ 

๒๑๔ Food and Bioproducts Processing Identification of carotenoids and chlorophylls from green algae 
Chlorococcum humicola and extraction by liquefied dimethyl ether 

๓.๗๓ 

๒๑๕ Food Control MALDI-TOF mass spectrometry typing for predominant serovars of non-
typhoidal Salmonella in a Thai broiler industry 

๔.๒๖ 

๒๑๖ Food Control Preservation of chilled Asian sea bass (Lates calcarifer) steak by whey 
protein isolate coating containing polyphenol extract from ginger, 
lemongrass, or green tea 

๔.๒๖ 

๒๑๗ Food Packaging and Shelf Life Poly(lactic acid)/poly(butylene-succinate-co-adipate) (PLA/PBSA) blend 
films containing thymol as alternative to synthetic preservatives for active 
packaging of bread 

๔.๒๔ 

๒๑๘ Food Packaging and Shelf Life Quality preservation of Fresh-Cut Durian cv. ‘Monthong’ Using Micro-
Perforated PET/PE Films 

๔.๒๔ 

๒๑๙ Food Technology and 
Biotechnology 

Lovastatin Production by Aspergillus sclerotiorum Using Agricultural Waste ๑.๕๕ 

๒๒๐ 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 

๓.๑๓ 

๒๒๑ Front. Pharmacol Stimulation of GLP-1 Receptor Inhibits Methylglyoxal-Induced 
Mitochondrial Dysfunctions in H9c2 Cardiomyoblasts: Potential Role of 
Epac/PI3K/Akt Pathway 

๓.๘๖ 

๒๒๒ Frontiers in Bioengineering and 
Biotechnology 

Global Reprogramming of Gene Transcription in Trichoderma reesei by 
Overexpressing an Artificial Transcription Factor for Improved Cellulase 
Production and Identification of Ypr1 as an Associated Regulator 

๓.๖๔ 

๒๒๓ Frontiers in Bioengineering and 
Biotechnology 

KITSUNE: A Tool for Identifying Empirically Optimal K-mer Length for 
Alignment-Free Phylogenomic Analysis 

๓.๖๔ 

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

๓.๐๘๖ * 

๒๒๕ 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 * 



 
 

๒๒๒ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๒๒๖ Frontiers in Pharmacology Genetic Diversity of HLA Class I and Class II Alleles in Thai Populations: 

Contribution to Genotype-Guided Therapeutics. 
๓.๘๔๕ * 

๒๒๗ Frontiers in Physiology Knockdown of Death-Associated Protein Expression Induces Global 
Transcriptome Changes in Proliferating and Differentiating Muscle Satellite 
Cells 

๓.๓๖๗ 

๒๒๘ Frontiers in Physiology Transcriptional Profiles of Skeletal Muscle Associated with Increasing 
Severity of White Striping in Commercial Broilers 

๓.๓๖๗ 

๒๒๙ 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 * 

๒๓๐ Frontiers in Veterinary Science Editorial: Emerging Swine Viruses ๒.๐๒๙ * 

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

๔.๕๑ 

๒๓๒ Fungal Diversity Culturable mycobiota from Karst caves in China II, with descriptions of 33 
new species 

๑๕.๓๙ 

๒๓๓ Gastroenterology Artificial intelligence for characterization of focal liver lesions in 
ultrasonographic images: A validation study 

๑๙.๒๓ 

๒๓๔ Genes Induction of ZCCHC6 expression in peripheral blood mononuclear cells by 
HNSCC secretions 

๓.๓๓๑ * 

๒๓๕ Genes 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 

๓.๓๓๑ * 

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

๓.๓๓๑ * 

๒๓๗ Genomics A single segment substitution line population for identifying traits relevant 
to drought tolerance and avoidance 

๓.๑๖ 

๒๓๘ Genomics Characterization of centromeric satellite DNAs (MALREP) in the Asian 
swamp eel (Monopterus albus) suggests the possible origin of repeats from 
transposable elements 

๖.๒๑ 

๒๓๙ Genomics Editorial: Special issue on the dissection of quantitative trait loci in a 
chromosome segment substitution line population of rice 

๖.๒๑ 

๒๔๐ Geotextiles and Geomembranes Interface shear strength properties of geogrid-reinforced steel slags using a 
large-scale direct shear testing apparatus 

๓.๔๐ 

๒๔๑ GeroScience Aging induced by D-galactose aggravates cardiac dysfunction via 
exacerbating mitochondrial dysfunction in obese insulin-resistant rats 

๔.๓๖ 

๒๔๒ Global Ecology and Conservation Abundance estimation from multiple data types for groupliving animals: 
An example using dhole (Cuon alpinus) 

๒.๕๓ 

๒๔๓ Global Ecology and Conservation Composition of frugivores of Baccaurea ramiflora (Phyllanthaceae) and 
effects of environmental factors on frugivory in two tropical forests of 
China and Thailand 

๒.๕๓ 

๒๔๔ Global Ecology and Conservation Density and movements of mainland clouded leopards (Neofelis 
nebulosa) under conditions of high and low poaching pressure 

๒.๕๓ 

๒๔๕ Global Ecology and Conservation Distribution modelling of the endangered spotted Greenshank (Tringa 
guttifer) in a key area within its winter range 

๒.๕๓ 

๒๔๖ Gut Microbes Additional Candida albicans administration enhances the severity of 
dextran sulfate solution induced colitis mouse model through leaky gut-

๗.๘๒๓ * 



 
 

๒๒๓ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
enhanced systemic inflammation and gut-dysbiosis but attenuated by 
Lactobacillus rhamnosus L34 

๒๔๗ Heat and Mass Transfer Experimental investigation of the heat transfer and pressure drop 
characteristics of SiO2/water nanofluids flowing through a circular tube 
equipped with free rotating swirl generators 

๔.๙๑ 

๒๔๘ Heat and Mass Transfer Heat transfer and fluid flow characteristics in a plate heat exchanger filled 
with copper foam 

๔.๙๑ 

๒๔๙ Heliyon Application of film-forming solution as a transdermal delivery system of 
piperine-rich herbal mixture extract for anti-inflammation 

๑.๖๕ 

๒๕๐ Heliyon Cross-sectional investigation and risk factor analysis of community-
acquired and hospital-associated canine viral infectious respiratory disease 
complex 

๑.๖๕ 

๒๕๑ Heliyon The potential of industrial waste: using foundry sand with fly ash and 
electric arc furnace slag for geopolymer brick production 

๑.๖๕ 

๒๕๒ Horticulture Research Mining and validation of novel genotyping-by-sequencing (GBS)-based 
simple sequence repeats (SSRs) and their application for the estimation of 
the genetic diversity and population structure of coconuts  
(Cocos nucifera L.) in Thailand 

๕.๔๐ 

๒๕๓ IEEE Access A Risk Analysis Based on a Two-Stage Model of Fuzzy AHP-DEA for 
Multimodal Freight Transportation Systems 

๔.๖๔ * 

๒๕๔ IEEE Access Communication Pattern Based Data Authentication (CPDA) Designed for Big 
Data Processing in a Multiple Public Cloud Environment 

๔.๖๔ * 

๒๕๕ IEEE Access Counting and classification of malarial parasite from giemsa-stained thin 
film images 

๔.๖๔ * 

๒๕๖ IEEE Access Image Denoising With Deep Convolutional Neural and Multi-Directional 
Long Short-Term Memory Networks Under Poisson Noise Environments 

๔.๖๔ * 

๒๕๗ IEEE Access Mapping the Physical and Dielectric Properties of Layered Soil Using Short-
Time Matrix Pencil Method-Based Ground Penetrating Radar 

๔.๖๔ * 

๒๕๘ IEEE Access Recognizing Traffic Black Spots from Street View Images Using 
Environment-aware Image Processing and Neural Network 

๔.๖๔ * 

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

๓.๓๙ 

๒๖๐ IEEE Sensors Journal Low-Cost and Disposable Electrowetting-on Dielectric Lab on a Chip With 
an Integrated Electrochemical Detector Fabricated by Screen-Printing 
Process 

๓.๐๘ 

๒๖๑ IEEE Sensors Journal Single-Nozzle Flame Synthesis of Spinel Zn₂SnO₄ Nanoparticles for 
Selective Detection of Formic Acid 

๓.๐๘ 

๒๖๒ IEEJ Transactions on Electrical and 
Electronic Engineering 

Sensing Layer Combination of Vertically Aligned ZnO Nanorods and 
Graphene Oxide for Ultrahigh Sensitivity IDE Capacitive Humidity Sensor 

๐.๖๙ 

๒๖๓ IEEJ Transactions on Electrical and 
Electronic Engineering 

Switched Reluctance Motor and Induction Machine for E-Scooter Based on 
Driving Cycles Design Comparisons 

๐.๖๙ 

๒๖๔ IEICE Transactions on 
Fundamentals of Electronics, 
Communications and Computer 
Sciences 

High Performance Application Specific Stream Architecture for Hardware 
Acceleration of HOG-SVM on FPGA 

๐.๓๓ 



 
 

๒๒๔ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๒๖๕ IEICE Transactions on Information 

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

๐.๕๘ 

๒๖๖ IEICE Transactions on Information 
and Systems 

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

๐.๕๘ 

๒๖๗ IET Intelligent Transport Systems Unsupervised hybrid anomaly detection model for logistics fleet 
management systems 

๒.๔๘ 

๒๖๘ International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology 

Torulaspora nypae sp. nov., a novel yeast species isolated from nipa 
(Nypa fruticans Wurmb.) inflorescence sap in southern Thailand 

๒.๑๖๖ * 

๒๖๙ Indian Journal of Fibre & Textile 
Research 

Additive effects on cotton dyeing with dye extract from achiote seeds ๐.๕๑ 

๒๗๐ Industrial Crops and Products Electron beam radiation curing of natural rubber filled with silica-graphene 
mixture prepared by latex mixing 

๔.๒๔ 

๒๗๑ Infection, Genetics and Evolution An optimized genomic VCF workflow for precise identification of 
Mycobacterium tuberculosis cluster from cross-platform whole genome 
sequencing data 

๒.๗๗ 

๒๗๒ Informatics in Medicine Unlocked Stretch Profile: A pruning technique to accelerate DNA sequence search ๒.๑๑ 

๒๗๓ International Journal of Energy 
Research 

Identification and cultivation of hydrogenotrophic methanogens from palm 
oil mill effluent for high methane production 

๓.๗๔ 

๒๗๔ Integrated Environmental 
Assessment and Management 

Updating and Road-testing Life Cycle Inventory Data Review Criteria: 
Toward Global Consensus and Guidance On Data Quality Assessment 

๓.๔๔ 

๒๗๕ International Communications in 
Heat and Mass Transfer 

Effect of saturation temperature and vapor quality on the boiling heat 
transfer and critical heat flux in a microchannel 

๓.๙๗ 

๒๗๖ International Journal of Agriculture 
and Biological 

Physiological mechanisms of the seedling stage salt tolerance of near 
isogenic rice lines with the 'KDML105 ' genetic background 

๐.๘๒ 

๒๗๗ International Journal of Air-
Conditioning and Refrigeration 

Experimental Investigation on the Performance of the Air-based Standing 
Wave Thermoacoustic Refrigerator using Heat Pipe as Heat Exchangers 

๒.๕๐ 

๒๗๘ International Journal of Biological 
Macromolecules 

Cationic cassava starch and its composite as flocculants for microalgal 
biomass separation 

๕.๑๖๒ 

๒๗๙ International Journal of Biological 
Macromolecules 

Characterization of starch, agar and maltodextrin blends for controlled 
dissolution of edible films 

๕.๑๖๒ 

๒๘๐ International Journal of Biological 
Macromolecules 

Mechanical and antibacterial properties of the chitosan coated cellulose 
paper for packaging applications: Effect of molecular weight types and 
concentrations of chitosan 

๕.๑๖๒ 

๒๘๑ International Journal of Biological 
Macromolecules 

New organic/inorganic nanohybrids of targeted pullulan derivative/gold 
nanoparticles for effective drug delivery systems 

๕.๑๖๒ 

๒๘๒ International Journal of Biological 
Macromolecules 

Optimal immobilization of trypsin from the spleen of albacore tuna 
(Thunnus alalunga) and its characterization 

๕.๑๖๒ 

๒๘๓ International Journal of Biological 
Macromolecules 

Studies on chemical composition, rheological and antioxidant properties of 
pectin isolated from Riang (Parkia timoriana (DC.) Merr.) pod 

๕.๑๖๒ 

๒๘๔ International Journal of Biological 
Macromolecules 

Thermoplastic cassava starch/poly(lactic acid) blend reinforced with coir 
fibres 

๕.๑๖๒ 

๒๘๕ International Journal of Cancer Mycophenolic acid is a drug with the potential to be repurposed for 
suppressing tumor growth and metastasis in osteosarcoma treatment 

๕.๑๕ 



 
 

๒๒๕ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๒๘๖ International Journal of 

Electrochemcal Science 
Voltammetric Determination of Gallic Acid with a Glassy Carbon Electrode 
modified with Reduced Graphene Oxide 

๑.๕๗ 

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

๓.๖๗ 

๒๘๘ International Journal of Food 
Science & Technology 

Development of starch-based peelable coating for edible packaging ๒.๗๗ 

๒๘๙ International Journal of Heat and 
Mass Transfer 

Experimental study on evaporative heat transfer and pressure drop of R-
134a in a horizontal dimpled tube 

๔.๙๕ 

๒๙๐ International Journal of Hydrogen 
Energy 

Highly dispersed Ni[sbnd]Cu nanoparticles on SBA-15 for selective 

hydrogenation of methyl levulinate to γ-valerolactone 

๔.๙๓๙ 

๒๙๑ International Journal of Hydrogen 
Energy 

Performance evaluation of biogas upgrading systems from swine farm to 
biomethane production for renewable hydrogen source 

๔.๙๓๙ 

๒๙๒ 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 * 

๒๙๓ International Journal of Legal 
Medicine 

Ancestry-informative Marker (AIM) SNP Panel for the Malay Population ๒.๐๙๔ * 

๒๙๔ International Journal of Molecular 
Sciences 

MnO2 Heterostructure on Carbon Nanotubes as Cathode Material for 
Aqueous Zinc-Ion Batteries 

๔.๕๖ 

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

๑.๑๗ 

๒๙๖ International Journal of Pavement 
Engineering 

Application of artificial neural network models for predicting the resilient 
modulus of recycled aggregates 

๒.๖๕ 

๒๙๗ International Journal of Pavement 
Engineering 

Cement stabilisation of recycled concrete aggregate modified with 
polyvinyl alcohol 

๒.๖๕ 

๒๙๘ International Journal of Pavement 
Engineering 

Cement-treated recycled glass and crushed rock blends: Modulus of 
rupture and stiffness properties 

๒.๖๕ 

๒๙๙ International Journal of 
Pharmaceutics 

Formulation development and in vitro evaluation of transferrin-conjugated 
liposomes as a carrier of ganciclovir targeting the retina 

๔.๘๕ 

๓๐๐ International Journal of Polymer 
Science 

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

๑.๘๙ 

๓๐๑ International Journal of Polymeric 
Materials and Polymeric 
Biomaterials 

A comparative study of polycaprolactone–hydroxyapatite scaffold and 
collagen membrane carriers for recombinant human bone morphogenic 
protein-2 for guided bone regeneration 

๑.๙๘ 

๓๐๒ International Journal of Surface 
Science and Engineering 

Root cause analysis of pitting corrosion of AA2024 and AA7075 after 
exposure in salt fog environment 

๐.๖๑ 

๓๐๓ International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology 

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

๓๐๔ International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology 

Gluconobacter aidae sp. nov., an acetic acid bacteria isolated from 
tropical fruits in Thailand 

๒.๑๖๖ * 

๓๐๕ International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology 

Komagataeibacter diospyri sp. nov., a novel species of thermotolerant 
bacterial nanocellulose-producing bacterium 

๒.๑๖๖ * 

๓๐๖ International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology 

Microbispora catharanthi sp. nov., a novel endophytic actinomycete 
isolated from the root of Catharanthus roseus 

๒.๑๖๖ * 



 
 

๒๒๖ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๓๐๗ International Journal of Systematic 

and Evolutionary Microbiology 
Micromonospora radicis sp. nov., isolated from roots of Azadirachta indica 
var. siamensis Valenton, and reclassification of Jishengella zingiberis as 
Micromonospora zingiberis comb. nov. 

๒.๑๖๖ * 

๓๐๘ International Journal of 
Tuberculosis and Lung Disease 

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

๒.๐๒๔ * 

๓๐๙ IUBMB Life Bisphenol A aggravates renal ischemia–reperfusion injury by disrupting 
mitochondrial homeostasis and N-acetylcysteine mitigates the injurious 
outcomes 

๓.๐๙ 

๓๑๐ Journal of Cellular and Molecular 
Medicine 

High central venous oxygen saturation is associated with mitochondrial 
dysfunction in septic shock: A prospective observational study 

๔.๕๙ 

๓๑๑ Journal of Health, Population and 
Nutrition 

Seroprevalence of an antibody against diphtheria, tetanus, and pertussis 
among the elderly in Khon Kaen, Thailand 

๑.๘๐ 

๓๑๒ Journal of Pediatric 
Gastroenterology and Nutrition 

Spleen and Liver Stiffness to Detect Esophageal Varices in Children with 
Biliary Atresia 

๓.๐๐ 

๓๑๓ Journal of Physical Chemistry B Quantum Mechanics/Molecular Mechanics (QM/MM) Calculations Support 
a Concerted Reaction Mechanism for the Zika Virus NS2B/NS3 Serine 
Protease with Its Substrate 

๓.๑๔ 

๓๑๔ Japanese Journal of Applied 
Physics 

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

๑.๔๗ 

๓๑๕ Japanese Journal of Applied 
Physics 

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

๑.๔๗ 

๓๑๖ Journal of Adhesion Science and 
Technology 

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

๑.๒๑ 

๓๑๗ Journal of Adhesion Science and 
Technology 

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

๑.๒๑ 

๓๑๘ Journal of Advanced 
Prosthodontics 

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

๑.๓๖ 

๓๑๙ Journal of Agricultural and Food 
Chemistry 

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

๓.๖๑ 

๓๒๐ Journal of Agricultural and Food 
Chemistry 

Investigation on the Double CutOff Phenomenon Observed in 
Protocatechuic Acid and Its Alkyl Esters under Various CAT-Based Assays 

๓.๖๑ 

๓๒๑ Journal of Antibiotics Antimalarial lanostane triterpenoids from cultivated fruiting bodies of the 
basidiomycete Ganoderma sp. 

๒.๖๖๘ 

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

๒.๖๖๘ 

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

๒.๓๓ 

๓๒๔ Journal of Applied Polymer 
Science 

Mathematical model for thickness of off‐center spin‐coated polymer films ๒.๑๘๘ 

๓๒๕ Journal of Applied Polymer 
Science 

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

๒.๑๘๘ 

๓๒๖ Journal of Bioactive and 
Compatible Polymers 

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

๑.๙๘ 



 
 

๒๒๗ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๓๒๗ Journal of Biomedical Science Rotavirus infection in children in Southeast Asia 2008-2018: Disease 

burden, genotype distribution, seasonality, and vaccination 
๕.๒๐ 

๓๒๘ Journal of Biomedical Science The History of Enterovirus A71 Outbreaks and Molecular Epidemiology in 
the Asia-Pacific Region 

๕.๒๐ 

๓๒๙ Journal of Bionic Engineering Bio-inspired Surface Structure for Slow-release of Urea Fertilizer ๒.๔๖ 

๓๓๐ Journal of Bioscience and 
Bioengineering 

Engineering of β-mannanase from Aspergillus niger to increase product 
selectivity towards medium chain length mannooligosaccharides 

๒.๓๗ 

๓๓๑ Journal of Bioscience and 
Bioengineering 

Enhancement of catalytic performance of a metagenome-derived 
thermophillic oligosaccharide-specific xylanase by binding module removal 
and random mutagenesis 

๒.๓๗ 

๓๓๒ Journal of Cellular and Molecular 
Medicine 

PCSK9 inhibitor and atorvastatin reduce cardiac impairment in 
ovariectomized prediabetic rats via improved mitochondrial function and 
Ca2+ regulation 

๔.๕๙ 

๓๓๓ Journal of Cereal Science Young rice protein as a new source of low allergenic plant-base protein ๒.๙๔ 

๓๓๔ Journal of Chemical Information 
and Modeling 

Discovery of New and Potent InhA Inhibitors as Antituberculosis Agents: 
Structure-Based Virtual Screening Validated by Biological Assays and X-ray 
Crystallography 

๓.๙๗ 

๓๓๕ Journal of Chemical Information 
and Modeling 

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

๓.๙๗ 

๓๓๖ Journal of Cleaner Production Deep adsorptive desulfurization over ion-exchanged zeolites: Individual 
and simultaneous effect of aromatic and nitrogen compounds 

๗.๒๔๖ 

๓๓๗ Journal of Cleaner Production Simple and effective technology for sustainable biodiesel production using 
high-power household fruit blender 

๗.๒๔๖ 

๓๓๘ 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 

๖.๓๖ 

๓๓๙ Journal of Drug Delivery Science 
and Technology 

Fabrication and characterization of andrographolide analogue (3A.1) 
nanosuspensions stabilized by amphiphilic chitosan derivatives for 
colorectal cancer therapy 

๒.๖๑ 

๓๔๐ Journal of Electroanalytical 
Chemistry 

High-efficient of graphene nanocomposite: Application to rapidly 
simultaneous identification and quantitation of fat-soluble vitamins in 
different matric samples 

๓.๒๒ 

๓๔๑ Journal of Electroceramics Processing of printed piezoelectric microdisks: effect of PZT particle sizes 
and electrodes on electromechanical properties 

๒.๕๙ 

๓๔๒ Journal of Electrochemical Energy 
Conversion and Storage 

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

๑.๕๒ 

๓๔๓ Journal of Electronic Materials Transfer of P-type to N-type Thermoelectric Properties of Ag-Sb-Te Thin 
Film Through Temperature Annealing and Its Electrical Power Generation 

๑.๗๗ 

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

๕.๑๖ 

๓๔๕ Journal of Energy Resources 
Technology 

Estimation of pressure drop of two-phase fluid in horizontal long pipes 
using artificial neural networks 

๓.๑๘ 

๓๔๖ Journal of Environmental Chemical 
Engineering 

Anthocyanin based agricultural wastes as bio-adsorbents for scavenging 
radioactive iodide from aqueous environment 

๔.๐๒ 



 
 

๒๒๘ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๓๔๗ Journal of Environmental Chemical 

Engineering 
Enhancing methanogenesis in fed-batch anaerobic digestion of high-
strength sulfate-rich wastewater using zero valent scrap iron 

๔.๓๐ 

๓๔๘ Journal of Environmental Science 
and Health, Part A: 
Toxic/Hazardous Substances and 
Environmental Engineering 

Identification of sulfate-reducing and methanogenic microbial taxa in 
anaerobic bioreactors from industrial wastewater treatment plants using 
next-generation sequencing and gene clone library analyses 

๑.๗๒ 

๓๔๙ Journal of Environmental Sciences Proteomic studies of plant and bacteria interactions during benzene 
remediation 

๓.๕๕๖ * 

๓๕๐ Journal of Ethnopharmacology Inhibitory effects of Gymnema inodorum (Lour.) Decne leaf extracts and its 
triterpene saponin on carbohydrate digestion and intestinal glucose 
absorption 

๓.๖๙ 

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

๒.๓๑๘ 

๓๕๒ Journal of Fish Diseases Cytotoxicity of Streptococcus agalactiae secretory protein on tilapia 
cultured cells 

๒.๓๑๘ 

๓๕๓ 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 

๒.๓๑๘ 

๓๕๔ Journal of Fish Diseases Draft genome sequence of scale drop disease virus (SDDV) retrieved from 
metagenomic investigation of infected barramundi, Lates calcarifer (Bloch, 
1790) 

๒.๓๑๘ 

๓๕๕ Journal of Flow Chemistry Continuous-flow purification of silver nanoparticles and its integration with 
flow synthesis 

๒.๒๓ 

๓๕๖ Journal of Food Engineering Nano/microstructured hybrid composite particles containing cinnamon oil 
as an antibiotic alternative against food-borne pathogens 

๓.๖๓ 

๓๕๗ Journal of Food Measurement and 
Characterization 

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

๑.๑๘ 

๓๕๘ Journal of Food Quality Influence of Rosemary Extract Addition in Different Phases on the 
Oxidation of Lutein and WPI in WPI-Stabilized Lutein Emulsions 

๑.๗๖ 

๓๕๙ Journal of Forensic Sciences Three-Dimensional Prediction of the Nose for Facial Approximation in a 
Thai Population 

๑.๔๔ 

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

๓.๒๗ * 

๓๖๑ Journal of Fungi Phylogenetic and Chemotaxonomic Studies Confirm the Affinities of 
Stromatoneurospora phoenix to the Coprophilous Xylariaceae 

๔.๖๒ 

๓๖๒ Journal of General Virology 3D structure of three jumbo phage heads ๓.๓๗๖ 

๓๖๓ 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 

๓.๓๗๖ 

๓๖๔ Journal of Geophysical Research-
Biogeosciences 

Stable Carbon Isotope Studies of CH4 Dynamics Via Water and Plant 
Pathways in a Tropical Thai Paddy: Insights Into Diel CH4 Transportation 

๓.๔๑ 

๓๖๕ Journal of Hazardous Materials Designing nanoarchitecture for environmental remediation based on the 
clay minerals as building block 

๘ 



 
 

๒๒๙ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๓๖๖ Journal of Hazardous Materials Enrichment and characterization of bacterial consortia for degrading 2-

mercaptobenzothiazole in rubber industrial wastewater 
๘ 

๓๖๗ Journal of Industrial Microbiology & 
Biotechnology 

Improvement in D-xylose utilization and isobutanol production in S. 
cerevisiae by adaptive laboratory evolution and rational engineering 

๒.๙๙๓ * 

๓๖๘ Journal of Infection and Public 
Health 

Zika virus and microcephaly in Southeast Asia: A cause for concern ๒.๔๕ 

๓๖๙ Journal of Information and 
Communication Convergence 
Engineering 

Incorporating Time Constraints into a Recommender System for Museum 
Visitors 

๐.๑๔ 

๓๗๐ Journal of Infrared Millimeter and 
Terahertz Waves 

Non-uniformity Correction Algorithm for THz Array Detectors in High-
Resolution Imaging Applications 

๑.๗๗ 

๓๗๑ Journal of Invertebrate Pathology Effective suppression of yellow head virus replication in Penaeus 
monodon hemocytes using constitutive expression vector for long-hairpin 
RNA (lhRNA) 

๒.๐๗๔ 

๓๗๒ Journal of Invertebrate Pathology Intracellular localization and cytotoxicity of Bacillus thuringiensis Vip3Aa 
against Spodoptera frugiperda (Sf9) cells 

๒.๐๗๔ 

๓๗๓ Journal of Invertebrate Pathology The shrimp microsporidian Enterocytozoon hepatopenaei (EHP): Biology, 
pathology, diagnostics and control 

๒.๐๗๔ 

๓๗๔ Journal of Manufacturing Processes Machining performances of TiN+AlCrN coated WC and Al2O3+TiC inserts for 
turning of AISI 4140 steel under dry condition 

๓.๔๖ 

๓๗๕ Journal of Marine Science and 
Engineering 

Assessing the Resilience Potential of Inshore and Oshore Coral 
Communities in theWestern Gulf of Thailand 

๒.๐๓ 

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

๑๐.๗๓ 

๓๗๗ 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 

๖.๖๔ 

๓๗๘ Journal of Materials Chemistry C Highly fluorescent solid-state benzothiadiazole derivatives as saturated red 
emitters for efficient solution-processed non-doped electroluminescent 
devices 

๖.๖๔ 

๓๗๙ Journal of Materials in Civil 
Engineering 

Engineering and Leachate Characteristics of Granulated Blast-Furnace Slag 
as a Construction Material 

๒.๑๗ 

๓๘๐ Journal of Materials in Civil 
Engineering 

Hybrid formulation of resilient modulus for cohesive subgrade utilizing CPT 
test parameters 

๒.๑๗ 

๓๘๑ Journal of Materials in Civil 
Engineering 

Mechanical strength improvement of cement stabilized soil using natural 
rubber latex for pavement base applications 

๒.๑๗ 

๓๘๒ Journal of Materials in Civil 
Engineering 

Performance improvement of asphalt concretes using steel slag as a 
replacement material 

๒.๑๗ 

๓๘๓ Journal of Materials in Civil 
Engineering 

Properties of asphalt concrete using aggregates comprising of limestone 
and steel slag blends 

๒.๑๗ 

๓๘๔ Journal of Materials Science Cost-effective production of SiO2/ C and Si/C composites derived from rice 
husk for advanced lithium ion battery anodes 

๓.๕๕๓ 

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

๓.๕๕๓ 



 
 

๒๓๐ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๓๘๖ Journal of Materials Science: 

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

๒.๔๗ 

๓๘๗ Journal of Mechanical Science and 
Technology 

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

๑.๒๒ 

๓๘๘ Journal of Medical Virology Reverse transcriptase droplet digital PCR vs reverse transcriptase 
quantitative real-time PCR for serum HBV RNA quantification 

๒.๓๕ 

๓๘๙ Journal of Metals, Materials and 
Minerals 

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

๐.๐๖ * 

๓๙๐ Journal of Microbiology and 
Biotechnology 

Towards a miniaturized culture screening for cellulolytic fungi and their 
agricultural lignocellulosic degradation 

๑.๙๙ 

๓๙๑ Journal of Molecular Graphics and 
Modelling 

Exploring how structure and dynamic properties of bovine and canine 
serum albumins differ from human serum albumin 

๒.๐๗๙ 

๓๙๒ Journal of Molecular Graphics and 
Modelling 

Low susceptibility of asunaprevir towards R155K and D168A point 
mutations in HCV NS3/4A protease: A molecular dynamics simulation 

๒.๐๗๙ 

๓๙๓ Journal of Molecular Graphics and 
Modelling 

Molecular modelling investigation for drugs and nutraceuticals against 
protease of SARS-CoV-2 

๒.๐๗๙ 

๓๙๔ 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 

๒.๐๗๙ 

๓๙๕ Journal of Molecular Liquids Binding pattern and susceptibility of epigallocatechin gallate against 
envelope protein homodimer of Zika virus: A molecular dynamics study 

๔.๕๖ 

๓๙๖ Journal of Molecular Neuroscience The Proteomics Study of Compounded HFE/TF/TfR2/HJV Genetic 
Variations in a Thai Family with Iron Overload, Chronic Anemia, and Motor 
Neuron Disorder 

๒.๖๘ 

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

๒.๒๓ 

๓๙๘ Journal of Nanoparticle Research Post-harvest treatment of carbendazim in Chinese chives using TiO2 
nanofiber photocatalysis with different anatase/rutile ratios 

๒.๑๓ 

๓๙๙ journal of nanoscience and 
nanotechnology 

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

๑.๓๕ 

๔๐๐ Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology 

Influence of Annealing Temperature on Mechanical and Wetting Properties 

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

๑.๓๕ 

๔๐๑ Journal of Nanotechnology Hyaluronic acid-coated gold nanorods enhancing BMP-2 peptide delivery 
for chondrogenesis 

๓.๕๕๑ 

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

๓.๕๕๑ 

๔๐๓ Journal of Natural Fibers Pilot-Scale Protease Production by Bacillus sp. C4 for Silk Degumming 
Processes 

๒.๖๒ 

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

๓.๗๗๙ 

๔๐๕ Journal of Natural Products Highly modified lanostane triterpenes from the wood-rot basidiomycete 
Ganoderma colossus: comparative chemical investigations of natural and 
artificially cultivated fruiting bodies and mycelial cultures 

๓.๗๗๙ 

๔๐๖ Journal of Oral Science Evaluation of lymphocyte apoptosis in patients with oral cancer ๑.๑๐ 



 
 

๒๓๑ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๔๐๗ Journal of Ornithology Habitat structure affects nest predation of the Scaly?crowned Babbler 

(Malacopteron cinereum) by macaques and snakes in a Thai?seasonal 
evergreen forest 

๑.๒๙ 

๔๐๘ Journal of Perinatal Medicine The correlation of fetal cardiac function with gestational diabetes mellitus 
(GDM) and oxidative stress levels 

๑.๖๑ 

๔๐๙ Journal of Pharmaceutical and 
Biomedical Analysis 

Graphene-based electrochemical genosensor incorporated loop-mediated 
isothermal amplification for rapid on-site detection of Mycobacterium 
tuberculosis 

๓.๒๐๙ 

๔๑๐ Journal of Pharmaceutical and 
Biomedical Analysis 

Novel amperometric flow-injection analysis of creatinine using a 
molecularly-imprinted polymer coated copper oxide nanoparticle-
modified carbon-paste-electrode 

๓.๒๐๙ 

๔๑๑ Journal of Photochemistry and 
Photobiology A: Chemistry 

[5]Helicene-rhodamine 6 G hybrid-based sensor for ultrasensitive Hg2+ 
detection and its biological applications 

๓.๓๑ 

๔๑๒ Journal of Photochemistry and 
Photobiology A: Chemistry 

A method to detect Hg2+ in vegetable via a “Turn–ON” Hg2+–Fluorescent 
sensor with a nanomolar sensitivity 

๓.๓๑ 

๔๑๓ Journal of Photochemistry and 
Photobiology A: Chemistry 

A new water-soluble Fe3+ fluorescence sensor with a large Stokes shift 
based on [5]helicene derivative: Its application in flow injection analysis 
and biological systems 

๓.๓๑ 

๔๑๔ Journal of Photochemistry and 
Photobiology A: Chemistry 

Selective fluorescent sensors for gold(III) ion from N-picolyl sulfonamide 
spirobifluorene derivatives 

๓.๓๑ 

๔๑๕ Journal of Plant Biochemistry and 
Biotechnology 

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

๑.๐๓๘ * 

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

๑.๕๓ 

๔๑๗ Journal of Polymers and the 
Environment 

The Magnetic Properties and Dye Adsorption of Sericin-modified Magnetite 
Nanoparticles 

๒.๕๗ 

๔๑๘ Journal of Quantitative 
Spectroscopy & Radiative Transfer 

Analysis of power transmission through IOL with glistenings and whitenings 
by T-Matrix 

๒.๙๖ 

๔๑๙ Journal of Rare Earths Effect of samarium and praseodymium addition on water gas shift 
performance of Co/CeO2 catalysts 

๓.๑๐ 

๔๒๐ Journal of Sensors Development of Paddy Rice Seed Classification Process using Machine 
Learning Techniques for Automatic Grading Machine 

๒.๐๒ 

๔๒๑ Journal of Sol-Gel Science and 
Technology 

Fabrication and photocatalytic behavior of titanium oxide–gold 
nanoparticles composite ultrathin films prepared using surface sol–gel 
process 

๑.๙๙ 

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

๓.๔๘ 

๔๒๓ Journal of Systems Science and 
Systems Engineering 

Creating Promotion Stories with Knowledge Management Reinforced by 
Systems Thinking 

๑.๐๘ 

๔๒๔ Journal of the Australian Ceramic 
Society 

Photocatalytic degradation of organic dye over bismuth vanadate–silicon 
dioxide–graphene oxide nanocomposite under visible light irradiation 

๐.๖๙ 

๔๒๕ Journal of The Textile Institute Application of waste Camellia oleifera fruit shell for printing on PP 
nonwoven 

๑.๒๔ 



 
 

๒๓๒ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๔๒๖ Journal of Thermal Analysis and 

Calorimetry 
Immersed boundary—thermal lattice Boltzmann method for the moving 
simulation of non-isothermal elliptical particles 

๒.๗๓๑ 

๔๒๗ Journal of Thermal Analysis and 
Calorimetry 

Optimization of the finned double-pipe heat exchanger using nanofluids as 
working fluids 

๒.๗๓๑ 

๔๒๘ Journal of Thermal Science and 
Engineering Applications 

Effect of filling ratio and tilt angle on the performance of a mini loop 
thermosyphon 

๑.๑๗ 

๔๒๙ Journal of Viral Hepatitis Baseline and kinetics of serum hepatitis B virus RNA predict response to 
pegylated interferon-based therapy in patients with hepatitis B e antigen-
negative chronic hepatitis B 

๓.๗๗ 

๔๓๐ Journal of Virology Reactivation of Epstein-Barr Virus by HIF-1α Requires p53 ๔.๕๐ 

๔๓๑ Journal of Water Chemistry and 
Technology 

Polyethyleneimine Coated Polyacrylonitrile Cellulose Membrane for 
Colorimetric Copper(II) Determination 

๐.๕๐ 

๔๓๒ JoVE (Journal of Visualized 
Experiments) 

Generation of Multicellular Human Primary Endometrial Organoids ๑.๑๖ 

๔๓๓ 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 

๐.๑๙ 

๔๓๔ Langmuir Novel Flexible Supramolecular Assembly of Dioleyldimethylammonium 
Ion in a Two-Dimensional Nanospace Studied by Neutron Scattering 

๓.๖๘ 

๔๓๕ Letters in Applied Microbiology A novel non-cytotoxic synthetic peptide, Pug-1, exhibited an antibiofilm 
effect on Streptococcus mutans adhesion 

๒.๑๗ 

๔๓๖ Life Sciences Deferiprone and efonidipine mitigated iron-overload induced neurotoxicity 
in wild-type and thalassemic mice 

๓.๔๕ 

๔๓๗ LWT - Food Science and 
Technology 

Efficiency of phage cocktail to reduce Salmonella typhimurium on chicken 
meat during low temperature storage 

๔.๔๑ 

๔๓๘ LWT - Food Science and 
Technology 

Flavor binding property of coconut protein affected by protein-
glutaminase: Vanillin-coconut protein model 

๔.๔๑ 

๔๓๙ Marine Drugs Purification and Evaluation of N-benzyl Cinnamamide from Red Seaweed 
Gracilaria fisheri as an Inhibitor of Vibrio harveyi AI-2 Quorum Sensing 

๔.๐๗ 

๔๔๐ Materials Improved Performance of Ternary Solar Cells by Using BODIPY Triads ๒.๙๗ 

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

๒.๙๗ 

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

๒.๙๗ 

๔๔๓ Materials and Corrosion - 
Werkstoffe und Korrosion 

Outdoor atmospheric corrosion of carbon steel and weathering steel 

exposed to the tropical‐coastal climate of Thailand 

๑.๔๖ 

๔๔๔ Materials Chemistry Frontiers The synthesis of nitrogen and sulfur co-doped graphene quantum dots for 
fluorescence detection of cobalt(ii) ions in water 

๖.๗๙ 

๔๔๕ Materials Letters Possible use of waste from marcasite jewelry industry as iron pyrite source 
incorporated with titanium dioxide for photodegradation of lignin under a 
halogen tungsten lamp 

๓.๒๐ 

๔๔๖ 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 

๔.๐๒ 



 
 

๒๓๓ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๔๔๗ Materials Research Bulletin Significantly improving the giant dielectric properties of CaCu3Ti4O12 

ceramics by co-doping with Sr2+ and F- ions 
๔.๐๒ 

๔๔๘ Materials Research Express Comparing the performance of transparent, conductive ZnO/Ag/ZnO thin 
films that have an interlayer coating formed by either DC magnetron 
sputtering or HiPIMS 

๑.๙๓ 

๔๔๙ Materials Research Express Finite element analysis of the effect of porosity on residual stress in 2024 
aluminium alloy GTAW 

๑.๙๓ 

๔๕๐ Materials Research Express Investigation of NiO film by sparking method under a magnetic field and 
NiO/ZnO heterojunction 

๑.๙๓ 

๔๕๑ Materials Science and Engineering 
B-Advanced Functional Solid-State 
Materials 

Role of Rheological behavior of sunscreens containing nanoparticles on 
thin film preparation 

๓.๕๑ 

๔๕๒ Materials Science Forum Influence of Preparation Methods of TiO2 Nano-Particle on 
Photodegradation of Methylene Blue 

๐.๓๕ 

๔๕๓ Materials Today Effect of Substrate Temperature on GaAs Nanowires Growth Directly on Si 
(111) Substrates by Molecular Beam Epitaxy 

๒๔.๕๓๗ 

๔๕๔ Materials Today Chemistry A Review of recent progress in gas phase CO2 reduction and suggestions on 
Future advancement 

๓.๖๘ 

๔๕๕ Mathematics and Computers in 
Simulation 

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

๑.๔๑ 

๔๕๖ Mechatronics Development and control of a bicycle robot based on steering and 
pendulum balancing 

๒.๙๙ 

๔๕๗ Medicina Oral, Patologia Oral y 
Cirugia Bucal 

Investigation of PTEN promoter methylation in ameloblastoma ๑.๗๑๖ 

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

๔๕๙ Metabolites Screening of Molecular Targets of Action of Atractylodin in 
Cholangiocarcinoma by Applying Proteomic and Metabolomic Approaches 

๔.๑๐ 

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

๓.๑๗ 

๔๖๑ Metals Real-Time Temperature Measurement Using Infrared Thermography 
Camera and Effects on Tensile Strength and Microhardness of Hot Wire 
Plasma Arc Welding 

๒.๑๒ 

๔๖๒ Microbial Biotechnology Shewanella khirikhana sp. nov. – a shrimp pathogen isolated from a 
cultivation pond exhibiting early mortality syndrome 

๕.๓๓ 

๔๖๓ Microbial Pathogenesis Synergistic infection of Ichthyophthirius multifiliis and Francisella 
noatunensis subsp. orientalis in hybrid red tilapia (Oreochromis sp.) 

๒.๙๑ 

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

๓.๗๐๑ * 

๔๖๕ 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 * 

๔๖๖ Microchimica Acta Highly branched gold–copper nanostructures for non-enzymatic specific 
detection of glucose and hydrogen peroxide 

๖.๒๓ 



 
 

๒๓๔ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๔๖๗ Microelectronic Engineering Fabrication of robust PDMS micro-structure with hydrophobic and 

antifouling properties 
๑.๖๕ 

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

๑.๖๕ 

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

๒.๔๓ 

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

๒.๔๓ 

๔๗๑ Microorganisms Diverse Microbial Community Profiles of Propionate-Degrading Cultures 
Derived from Different Sludge Sources of Anaerobic Wastewater Treatment 
Plants 

๔.๑๕ 

๔๗๒ Microorganisms Yeast Associated with Rice Phylloplane and Their Contribution to Control 
of Rice Sheath Blight Disease 

๔.๑๕ 

๔๗๓ 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 

๔.๒๘ 

๔๗๔ Microporous and Mesoporous 
Materials 

In silico analysis of argon adsorption and porous properties of Fe-soc-MOF 
pre-adsorbed with nonpolar and polar fluids 

๔.๒๘ 

๔๗๕ Microscopy Research and 
Technique 

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

๑.๓๒๗ * 

๔๗๖ Minerals Sustainable soil bearing capacity improvement using natural limited life 
geotextile reinforcement – A review 

๒.๓๘ 

๔๗๗ Mitochondrial DNA Part B-
Resources 

The complete mitochondrial genome of Luffa acutangula ๐.๘๙ 

๔๗๘ Molecular & Cellular Toxicology Effects of alpha-mangostin on embryonic development and liver 
development in zebrafish 

๑.๘๓ 

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

๑.๔๐๒ 

๔๘๐ Molecular Biology Reports Proteomic study of in vitro osteogenic differentiation of mesenchymal 
stem cells in high glucose condition 

๑.๔๐๒ 

๔๘๑ Molecular Biology Reports The development of species-specific AFLP-derived SCAR and SSCP markers 
to identify mantis shrimp species 

๑.๔๐๒ 

๔๘๒ Molecules Chitosan and Natural Rubber Latex Biocomposite Prepared by 
Incorporating Negatively Charged Chitosan Dispersion 

๓.๒๗ 

๔๘๓ Molecules Phytosterol, Lipid and Phenolic Composition, and Biological Activities of 
Guava Seed Oil 

๓.๒๗ 

๔๘๔ Movement Ecology No room to roam: King Cobras reduce movement in agriculture ๓.๓๗ 

๔๘๕ Multimedia Tools and Applications Camera operation estimation from video shot using 2D motion vector 
histogram 

๒.๑๐ 

๔๘๖ MycoKeys Diversity of Akanthomyces on moths (Lepidoptera) in Thailand ๒.๕๓ 

๔๘๗ Mycokeys Phylogeny- and morphology-based recognition of new species in the 
spider-parasitic genus Gibellula (Hypocreales, Cordycipitaceae) from 
Thailand 

๒.๕๓ 



 
 

๒๓๕ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๔๘๘ Mycological Progress Correction to: Cryptic diversity of the genus Beauveria with a new species 

from Thailand 
๑.๘๓ * 

๔๘๙ Mycological Progress Molecular phylogeny and morphology reveal cryptic species in 
Blackwellomyces and Cordyceps (Cordycipitaceae) from Thailand 

๑.๘๓ * 

๔๙๐ Mycological Progress Resurrection of Paraisaria in the Ophiocordycipitaceae with three new 
species from Thailand. 

๑.๘๓ * 

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

๑.๘๓ * 

๔๙๒ Mycological Progress Three novel species and a new record of Daldinia (Hypoxylaceae) from 
Thailand 

๑.๘๓ * 

๔๙๓ Mycosphere Phylogeny and taxonomic revision of the genus Candelabrum, aero-
aquatic fungi 

๑.๙๕ 

๔๙๔ Mycosphere Outline of Fungi and fungus-like taxa ๑.๙๕ 

๔๙๕ Mycosphere Refined families of Sordariomycetes ๑.๙๕ 

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

๑๕.๕๕ 

๔๙๗ Nanomaterials A novel experimental study on the rheological properties and thermal 
conductivity of halloysite nanofluids 

๔.๓๒ 

๔๙๘ Nanomedicine Depleting tumor-associated Tregs via nanoparticle-mediated hyperthermia 
to enhance anti-CTLA-4 immunotherapy 

๔.๗๒ 

๔๙๙ Naresuan University Journal dc and ac circuit parameters of hybrid inas/gaas and gasb/gaas qd solar 
cell 

๐.๑๑ 

๕๐๐ Natural Product Research (R)-3-(8'-Hydroxyfarnesyl)-indole and other chemical constituents from the 
flowers of Anomianthus dulcis and their antimalarial and cytotoxic 
activities 

๓.๗๗๙ 

๕๐๑ Natural Product Research A new xanthone and a biphenyl from the flower and twig extracts of 
Garcinia mckeaniana 

๓.๗๗๙ 

๕๐๒ Natural Product Research Acetylenic sesquiterpenoids from cultures of the basidiomycete Stereum 
cf. hirsutum BCC 26597 

๓.๗๗๙ 

๕๐๓ Natural Product Research Limonoids and carbazole alkaloids from the twigs of Chalcas siamensis 
Tanaka 

๓.๗๗๙ 

๕๐๔ Natural Product Research Neuroprotective potential of new chromones isolated from the soil 
actinomycete Microbispora sp. TBRC6027 

๓.๗๗๙ 

๕๐๕ Natural Product Research Secondary metabolites from cultures of the ant pathogenic fungus 
Ophiocordyceps irangiensis BCC 2728 

๓.๗๗๙ 

๕๐๖ Neurological Research In vivo evaluation of bilayer ORC/PCL composites in a rabbit model for 
using as dural substitute 

๒.๔๐ 

๕๐๗ Neuropeptide Chronic high-fat diet consumption induces an alteration in plasma/brain 
neurotensin signaling, metabolic disturbance, systemic 
inflammation/oxidative stress, brain apoptosis, and dendritic spine loss 

๒.๔๑ 

๕๐๘ New Journal of Chemistry Graphene oxide/gold nanorod plasmonic paper – a simple and cost-
effective SERS substrate for anticancer drug analysis 

๓.๒๙ 



 
 

๒๓๖ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๕๐๙ New Journal of Chemistry In situ polymerization and covalent functionalisation of trithiocyanuric acid 

by MoS2 nanosheets resulting in a novel nanozyme with enhanced 
peroxidase activity 

๓.๒๙ 

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

๓.๔๑ 

๕๑๑ Nucl Med Commun Iodine-131 metaiodobenzylguanidine (131I-mIBG) treatment in 
relapsed/refractory neuroblastoma 

๑.๔๗ 

๕๑๒ Nutrition Gut dysbiosis develops before metabolic disturbance and cognitive 
decline in high-fat dietinduced obese condition 

๓.๖๔ 

๕๑๓ Oncology Letters Promoter methylation of tumor suppressor genes induced by human 
papillomavirus in cervical cancer 

๒.๓๑ * 

๕๑๔ Oncology Letters Protein expression profiles that underpin the preventive and therapeutic 
potential of Moringa oleifera Lam against azoxymethane and dextran 
sodium sulfate-induced mouse colon carcinogenesis 

๒.๓๑ * 

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

๒.๓๑ * 

๕๑๖ Optica Applicata Utilization of the cyclic interferometer in polarization phase-shifting 
technique to determine the thickness of transparent thin films 

๐.๖๗ 

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

๒.๗๒ 

๕๑๘ Optical Materials Spectroscopic study of Nd3+ ion-doped Zn-Al-Ba borate glasses for NIR 
emitting device applications 

๒.๗๒ 

๕๑๙ Optical Materials Express Layer-by-layer spray coating of a stacked perovskite absorber for 
perovskite solar cells with better performance and stability under a humid 
environment 

๓.๐๖๔ 

๕๒๐ Optical Materials Express Layered perovskite with compact morphology and reduced grain size via 
vacuum assisted crystallization for luminescence applications 

๓.๐๖๔ 

๕๒๑ Optics & Laser Technology Enhanced sensitivity of guided mode resonance sensor through super-
mode excitation at near cut-off diffraction 

๓.๖๒๑ 

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

๓.๖๒๑ 

๕๒๓ Optics & Laser Technology Microstructure and hardness response of novel 316L stainless steel 
composite with TiN addition fabricated by SLM 

๓.๖๒๑ 

๕๒๔ Optics and Lasers in Engineering Spatter behavior for 316L stainless steel fabricated by selective laser 
melting in a vacuum 

๔.๒๗ 

๕๒๕ Optics Express Opal-templated films for optical strain sensing ๓.๕๖ 

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

๑.๙๑ 

๕๒๗ Organic Electronics Efficient deep-blue fluorescent emitters from imidazole functionalized 
anthracenes for simple structure deep-blue electroluminescent devices 

๓.๕๐ 

๕๒๘ Organometallics Importance of the Pd and Surrounding Sites in Hydrosilylation of Internal 
Alkynes by Palladium-Gold Alloy Catalyst 

๔.๑๐ 

๕๒๙ Pathogens Cytokines and Chemokines in Chikungunya Virus Infection: Protection or 
Induction of Pathology 

๒.๑๖๖ 



 
 

๒๓๗ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๕๓๐ Pathogens PEDV ORF3 Independently Regulates IκB Kinase β-Mediated NF-κB and 

IFN-β Promoter Activities 

๒.๑๖๖ 

๕๓๑ Pathogens and Global Health Impact of COVID-19 public health interventions on influenza incidence in 
Thailand 

๑.๙๗ 

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

๒.๓๘ 

๕๓๓ PeerJ Combination of ferric ammonium citrate with cytokines involved in 
apoptosis and insulin secretion of human pancreatic beta cells related to 
diabetes in thalassemia 

๒.๓๘ 

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

๒.๓๘ 

๕๓๕ PeerJ Differential expression between drought-tolerant and drought-sensitive 
sugarcane under mild and moderate water stress as revealed by a 
comparative analysis of leaf transcriptome 

๒.๓๘ 

๕๓๖ PeerJ Multi-omics analysis to examine microbiota, host gene expression and 
metabolites in the intestine of black tiger shrimp (Penaeus monodon) with 
different growth performance 

๒.๓๘ 

๕๓๗ Peptides Antimalarial effect of cell penetrating peptides derived from the junctional 
region of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate 
synthase 

๒.๘๔ 

๕๓๘ Persoonia Fungal pathogens occurring on Orthopterida in Thailand ๖.๘๖ * 

๕๓๙ Persoonia Fungal Planet description sheets: 951-1041 ๖.๘๖ * 

๕๔๐ Pharmacological Research Doxorubicin and its proarrhythmic effects: A comprehensive review of the 
evidence from experimental and clinical studies 

๕.๗๘ 

๕๔๑ Photosynthetica Chlorophyll fluorescence, leaf gas exchange, and genomic analysis of 
chromosome segment substitution rice lines exposed to drought stress 

๒.๕๖ 

๕๔๒ Phys. Status Solidi B Investigation of the Morphology of InSb/InAs Quantum Nanostripe Grown 
by Molecular Beam Epitaxy 

๒.๒๙ 

๕๔๓ Physica B: Condensed Matter Effect of substrates on thermoelectric properties of Ag–Sb–Te thin films 
within the temperature annealing 

๑.๙๐ 

๕๔๔ Physica Status Solidi (A) 
Applications and Materials Science 

Phase Evolution, Microstructure, Electrical, and Magnetic Properties of 
Bi0.5(Na0.68K0.22Li0.10)0.5TiO3 Ceramics with Fe3+ Substitution 

๑.๗๖ 

๕๔๕ Physical Chemistry Chemical 
Physics 

A Multiscale Investigation elucidating the Structural Complexities and 
electrochemical properties of layered-layered composite cathode 
materials synthesized at low temperatures 

๓.๕๗ 

๕๔๖ Physical Chemistry Chemical 
Physics 

An experimental and steered molecular dynamics simulation approach to 
histidine assisted liquid-phase exfoliation of graphite into few-layer 
graphene 

๓.๕๗ 

๕๔๗ Physical Chemistry Chemical 
Physics 

Effects of catalyst surfaces on adsorption revealed by atomic force 
microscope force spectroscopy: photocatalytic degradation of diuron over 
zinc oxide 

๓.๕๗ 

๕๔๘ 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 * 



 
 

๒๓๘ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๕๔๙ Phytochemistry Antibacterial, antitubercular, antimalarial and cytotoxic substances from 

the endophytic Streptomyces sp. TBRC7642 
๓.๐๔ 

๕๕๐ Phytochemistry Isolation of CFTR and TMEM16A inhibitors from Neorautanenia mitis (A. 
Rich) Verdcourt: Potential lead compounds for treatment of secretory 
diarrhea 

๓.๐๔ 

๕๕๑ Phytochemistry Lanostane triterpenoids from cultivated fruiting bodies of the wood-rot 
basidiomycete Ganoderma casuarinicola 

๓.๐๔ 

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

๑.๓๓๘ * 

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

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

๑.๓๓๘ * 

๕๕๕ Phytotaxa Roridomyces phyllostachydis (Agaricales, Mycenaceae), a new 
bioluminescent fungus from Northeast India 

๑.๐๑ 

๕๕๖ Phytotaxa Taxonomy and phylogeny of Muyocopron thailandica sp. nov. ๑.๐๑ 

๕๕๗ Plants A Synthetic Cytokinin Improves Photosynthesis in Rice under Drought 
Stress by Modulating the Abundance of Proteins Related to Stomatal 
Conductance, Chlorophyll Contents, and Rubisco Activity 

๒.๗๖ 

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

๒.๗๖ 

๕๕๙ Plants The Genome and Transcriptome Analysis of the Vigna mungo Chloroplast ๒.๗๖ 

๕๖๐ Plants-Basel Outstanding Characteristics of Thai Non-GM Bred Waxy Cassava Starches 
Compared with Normal Cassava Starch, Waxy Cereal Starches and 
Stabilized Cassava Starches 

๒.๖๓ 

๕๖๑ PLoS One Antibodies against measles and rubella virus among different age groups in 
Thailand: A population-based serological survey 

๒.๗๔ 

๕๖๒ PLoS One Characterization of limbal explant sites: Optimization of stem cell 
outgrowth in in vitro culture 

๒.๗๔ 

๕๖๓ PLoS One Double antibody pairs sandwich-ELISA (DAPS-ELISA) detects Acidovorax 
citrulli serotypes with broad coverage 

๒.๗๔ 

๕๖๔ PLoS One Genome constellations of 24 porcine rotavirus group A strains circulating 
on commercial Thai swine farms between 2011 and 2016. 

๒.๗๘ 

๕๖๕ PLoS One Proteomic analysis of infected primary human leucocytes revealed PSTK 
as potential treatment-monitoring marker for active and latent 
tuberculosis 

๒.๗๔ 

๕๖๖ PLoS One Quercetin negatively regulates IL-1β production in Pseudomonas 
aeruginosa-infected human macrophages through the inhibition of 
MAPK/NLRP3 inflammasome pathways 

๒.๗๔ 

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

๒.๗๔ 

๕๖๘ PLOS Pathogens Ubiquitin activation is essential for schizont maturation in Plasmodium 
falciparum blood-stage development 

๖.๒๒ 

๕๖๙ Polymer Composite polymer electrolyte membranes from semi-interpenetrating 
networks of poly(vinyl alcohol) and silica nanoparticles containing poly(2-
acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid) 

๔.๒๓ 



 
 

๒๓๙ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๕๗๐ Polymer Bulletin Preparation and characterization of natural rubber bio-based wood 

adhesive: effect of total solid content, viscosity, and storage time 
๒.๐๑๔ 

๕๗๑ Polymer Bulletin The influence of modified soybean oil as processing aids in tire application ๒.๐๑๔ 

๕๗๒ Polymer Chemistry Color and shape reversible, recoverable and repeatable mechanochromic 
shape memory polycaprolactone: a single material with dual functions 

๔.๗๖ 

๕๗๓ Polymer Degradation and Stability Microwave-assisted chemical recycling of polylactide (PLA) by alcoholysis 
with various diols 

๔.๐๓ 

๕๗๔ Polymer Testing Morphological characteristics and properties of TPS/PLA/cassava pulp 
biocomposites 

๓.๒๘ 

๕๗๕ Polymers Laser-triggered shape memory based on thermoplastic and thermoset 
matrices with silver nanoparticles 

๓.๑๖ 

๕๗๖ Polymers for advance technologies Fabrication of chitosan/collagen/hydroxyapatite scaffolds with 
encapsulated Cissus quadrangularis extract 

๒.๑๖ 

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

๓.๓๖ 

๕๗๘ Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part D 

Magneto-hydrodynamic (MHD) micropump of nanofluids in a rotating 
microchannel under electrical double-layer effect 

๑.๖๑ * 

๕๗๙ 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 

๑.๖๑ * 

๕๘๐ Proceedings of the National 
Academy of Sciences 

Fast fit-free analysis of fluorescence lifetime imaging via deep learning ๙.๕๘ 

๕๘๑ Processes Compact Heat Integrated Reactor System of Steam Reformer, Shift Reactor 
and Combustor for Hydrogen Production from Ethanol 

๒.๒๔๐ 

๕๘๒ Processes Green Pathway in Utilizing CO2 via Cycloaddition Reaction with Epoxide—A 
Mini Review 

๒.๒๔๐ 

๕๘๓ Progress in Electromagnetics 
Research-PIER 

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

๒.๓๒ 

๕๘๔ Protein & Peptide Letters Antagonistic Effect of Truncated Fragments of Bacillus thuringiensis Vip3Aa 
on the Larvicidal Activity of its Full-length Protein 

๑.๑๖ 

๕๘๕ Protoplasma Expression level of Na+ homeostasis-related genes and salt-tolerant 
abilities in backcross introgression lines of rice crop under salt stress at 
reproductive stage 

๒.๘ 

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

๒.๘ 

๕๘๗ Radiation Physics and Chemistry Development and characterization of silica supported cobalt oxides for 
ethanol oxidation using different preparation methods 

๒.๔๔๗ 

๕๘๘ Radiation Physics and Chemistry Investigating mineralization species in cultured bone from human 
mesenchymal stem cells using synchrotron-based XANES 

๒.๔๔๗ 

๕๘๙ Raffles Bulletin of Zoology Home range, habitat use and roost-site selection by lowland female 
Siamese fireback Lophura diardi in northeastern Thailand 

๐.๙๑ 

๕๙๐ Rapid Prototyping Journal Cranial reconstruction using prefabricated direct 3DP porous polyethylene ๓.๑๐ 

๕๙๑ Regional Studies in Marine Science Community composition of Symbiodiniaceae among four scleractinian 
corals in the eastern Gulf of Thailand 

๑.๕๗ * 



 
 

๒๔๐ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๕๙๒ Regional Studies in Marine Science Population genetics of sandfish (Holothuria scabra) in the Andaman Sea, 

Thailand inferred from 12S rDNA and microsatellite polymorphism 
๑.๕๗ * 

๕๙๓ Renewable and Sustainable Energy 
Reviews 

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

๑๐.๕๖ 

๕๙๔ Renewable Energy Effects of clay and temperature on the slag formation of two biomass 
fuels: Wood from Acacia mangium and rhizome residual from Manihot 
esculenta 

๖.๒๗๔ 

๕๙๕ Renewable Energy Sulfide-oxidizing bacteria community in full-scale bioscrubber treating H2S 
in biogas from swine anaerobic digester 

๖.๒๗๔ 

๕๙๖ Renewable Energy Sulfur-oxidizing bacteria in full-scale biogas cleanup system of ethanol 
industry 

๖.๒๗๔ 

๕๙๗ reproduction Polychaete consumption increased prostaglandin biosynthesis in female 
Penaeus monodon 

๓.๒๑ 

๕๙๘ Resource Conservation and 
Recycling 

Nexus Resources Efficiency Assessment and Management towards 
Transition to Sustainable Bioeconomy in Thailand 

๓.๔๗ 

๕๙๙ Reviews in Environmental Science 
and Bio/Technology 

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

๔.๙๔ 

๖๐๐ RSC advances Electrochemical oxidation of resorcinol: mechanistic insights from 
experimental and computational studies 

๓.๑๒ 

๖๐๑ RSC advances Near-infrared polyfluorene encapsulated in poly(ε-caprolactone) 
nanoparticles with remarkable large Stokes shift 

๓.๑๒ 

๖๐๒ 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 

๓.๑๒ 

๖๐๓ Rubber Chemistry and Technology PHYSICOELECTRICAL PROPERTIES AND PIEZORESISTIVE SENSING OF THE 
EXTRUSION-BASED CONDUCTIVE RUBBER COMPOSITES: SIMULTANEOUS 
EFFECTS OF THE EXTRUSION PARAMETERS 

๑.๗๗ 

๖๐๔ 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 

๕.๕๙ 

๖๐๕ ScienceAsia Characterization and PUFA production of Aurantiochytrium limacinum 
BUCHAXM 122 isolated from fallen mangrove leaves 

๐.๔๓ 

๖๐๖ Scientia Agricola Growth rates and yields of cassava at different planting dates in a tropical 
savanna climate 

๑.๖๓ 

๖๐๗ Scientific Reports A novel diterpene agent isolated from Microbispora hainanensis strain 
CSR-4 and its in vitro and in silico inhibition effects on acetylcholine 
esterase enzyme 

๔.๑๒ 

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

๔.๑๒ 

๖๐๙ Scientific Reports An anticonvulsive drug, valproic acid (valproate), has effects on the 
biosynthesis of fatty acids and polyketides in microorganisms 

๔.๑๒ 

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

๔.๑๒ 

๖๑๑ Scientific Reports C22 podovirus infectivity is associated with intermediate stiffness ๔.๑๒ 



 
 

๒๔๑ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๖๑๒ Scientific Reports Characterization of extended-spectrum-β-lactamase producing Klebsiella 

pneumoniae phage KP1801 and evaluation of therapeutic efficacy in vitro 
and in vivo 

๔.๑๒ 

๖๑๓ Scientific Reports Clinical significance of post-liver transplant hepatitis E seropositivity in high 
prevalence area of hepatitis E genotype 3: a prospective study 

๔.๑๒ 

๖๑๔ Scientific Reports Detection of Mycobacterium tuberculosis complex infection in Asian 
elephants (Elephas maximus) using an interferon gamma release assay in a 
captive elephant herd 

๔.๑๒ 

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

๔.๑๒ 

๖๑๖ Scientific Reports Evaluating the photocatalytic efficiency of the BiVO4/rGO photocatalyst ๔.๑๒ 

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

๔.๑๒ 

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

๔.๑๒ 

๖๑๙ Scientific Reports Functional analysis of BPSS2242 reveals its detoxification role in 
Burkholderia pseudomallei under salt stress 

๔.๑๒ 

๖๒๐ Scientific Reports Genetic and evolutionary analysis of a new Asia-4 lineage and naturally 
recombinant canine distemper virus strains from Thailand 

๔.๑๒ 

๖๒๑ Scientific Reports Gut Microbiota Profiles of Treated Metabolic Syndrome Patients and their 
Relationship with Metabolic Health 

๔.๑๒ 

๖๒๒ Scientific Reports Homoplastic single nucleotide polymorphisms contributed to phenotypic 
diversity in Mycobacterium tuberculosis 

๔.๑๒ 

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

๔.๑๒ 

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

๔.๑๒ 

๖๒๕ Scientific Reports Novel chimeric multiepitope vaccine for streptococcosis disease in nile 
tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) 

๔.๑๒ 

๖๒๖ Scientific Reports Peptides targeting dengue viral nonstructural protein 1 inhibit dengue virus 
production 

๔.๑๒ 

๖๒๗ Scientific Reports Safety Assessment of a Nham Starter Culture Lactobacillus plantarum 
BCC9546 via Whole-genome Analysis 

๔.๑๒ 

๖๒๘ Scientific Reports Structural and In Vitro Functional Analyses of Novel Plant-Produced  
Anti-Human PD1 Antibody 

๔.๑๒ 

๖๒๙ Scientific Reports The polyketide synthase PKS15 has a crucial role in cell wall formation in 
Beauveria bassiana 

๔.๑๒ 

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

๔.๑๒ 

๖๓๑ Scientific Reports Ultrasensitive detection of Mycobacterium tuberculosis by a rapid and 
specific probe-triggered one-step, simultaneous DNA hybridization and 
isothermal amplification combined with a lateral flow dipstick 

๔.๑๒ 

๖๓๒ Sensors Multiple Simultaneous Ranging in IR-UWB Networks ๓.๐๓ 

๖๓๓ Sensors Non-enzymatic amperometric glucose sensor based on carbon nanodots 
and copper oxide nanocomposites electrode 

๓.๐๓ 



 
 

๒๔๒ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๖๓๔ Sensors & Actuators, B: Chemical 3D structured laser engraves decorated with gold nanoparticle SERS chips 

for paraquat herbicide detection in environments 
๖.๓๙ 

๖๓๕ Sensors & Actuators, B: Chemical A new ready-to-use gel-based electrolyte for paraquat sensor ๖.๓๙ 

๖๓๖ Sensors & Actuators, B: Chemical Effect of AgO loading on flame-made LaFeO3 p-type semiconductor 
nanoparticles to acetylene sensing 

๖.๓๙ 

๖๓๗ Sensors & Actuators, B: Chemical Flame-spray-made PtOx-functionalized Zn2SnO4 spinel nanostructures for 
conductometric H2 detection 

๖.๓๙ 

๖๓๘ Sensors & Actuators, B: Chemical Formaldehyde sensor based on FSP-made AgOx-doped SnO2 
nanoparticulate sensing films 

๖.๓๙ 

๖๓๙ SIMULATION: Transactions of The 
Society for Modeling and 
Simulation International 

Simulation of Three-dimensional Female Body Shapes with Proportional 
Representation for Various Weights and Heights 

๑.๔๖ 

๖๔๐ Southeast Asian Journal of Tropical 
Medicine and Public Health 

SEROPREVALENCE OF VARICELLA-ZOSTER ANTIBODIES IN A THAI 
POPULATION 

๐.๓๕ 

๖๔๑ Spectrochimica Acta Part A: 
Molecular and Biomolecular 
Spectroscopy 

Sensitive detection of albuminuria by graphene oxide-mediated 
fluorescence quenching aptasensor 

๒.๙๓ 

๖๔๒ starch/starke Physical and Rheological Characteristics of Hydroxypropyl, Acid‐Thinned 

Tapioca Starch‐Based Plasma Expander for Blood Volume Replacement 

๑.๗๙๕ * 

๖๔๓ Structural Chemistry Revealing the structural dynamics of feline serum albumin ๒.๐๘ 

๖๔๔ Studies in Mycology Revisiting Metarhizium and the description of new species from Thailand ๙.๐๓ 

๖๔๕ Sugar Tech Antimicrobial Tendency of Bagasse Lignin Extracts by Raman Peak Intensity ๑.๐๒๔ * 

๖๔๖ Surgery Hepatic glypican-3 and alpha-smooth muscle actin overexpressions reflect 
severity of liver fibrosis and predict outcome after successful 
portoenterostomy in biliary atresia 

๓.๓๖ 

๖๔๗ sustainability Water, energy and food nexus in rice production in Thailand Sustainability ๒.๕๙ 

๖๔๘ Sustainable Energy & Fuels Improved electrochemical performance of anode materials for high energy 
density lithium-ion batteries through Sn(SnO2)–SiO2/graphene-based 
nanocomposites prepared by a facile and low-cost approach 

๕.๕๐ 

๖๔๙ Sustainable Materials and 
Technologies 

2D and 3D printing for graphene based supercapacitors and batteries: A 
review 

๔.๓๘ 

๖๕๐ Sustainable Production and 
Consumption 

Life cycle assessment of biofuels in Thailand: Implications of 
environmental trade-offs for policy decisions 

๓.๗๗ 

๖๕๑ symmetry Modeling of Subcooled Flow Boiling with Nanoparticles under the 
Influence of a Magnetic Field 

๒.๕๑ 

๖๕๒ Talanta A portable selective electrochemical sensor amplified with Fe3O4@Au-
cysteamine-thymine acetic acid as conductive mediator for determination 
of mercuric ion 

๕.๓๔ 

๖๕๓ Taxon Unravelling the identity and nomenclatural history of Zingiber montanum, 
and establishing Z. purpureum as the correct name for Cassumunar ginger 

๒.๘๒ 

๖๕๔ Tetrahedron A cyclic lipodepsipeptide, a spirolactone, and a chromanone from the 
marine fungus Verruculina enalia (Kohlm.) Kohlm. & Volkm.-Kohlm. BCC 
22226 

๒.๒๓ 

๖๕๕ Tetrahedron Antimicrobial, antimalarial and anticholinesterase substances from the 
marine-derived fungus Aspergillus terreus BCC51799 

๒.๒๓ 



 
 

๒๔๓ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๖๕๖ Tetrahedron Benzophenone and chromone derivatives and their dimers from the scale-

insect pathogenic fungus Orbiocrella petchii BCC 51377 
๒.๒๓ 

๖๕๗ Tetrahedron Heptacyclic oligophenalenones from the soil fungus Talaromyces 
bacillisporus BCC17645 

๒.๒๓ 

๖๕๘ Tetrahedron Letters Asperidine B: Total synthesis and structure correction ๒.๓๓ 

๖๕๙ Tetrahedron Letters Synthesis of imidazolidin-2-ones via the cascade reactions of a-
chloroaldoxime O-methanesulfonates 

๒.๓๓ 

๖๖๐ The American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene 

Prevalence of Hepatitis C Virus in an Endemic Area of Thailand: Burden 
Assessment toward HCV Elimination 

๒.๑๓ 

๖๖๑ 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 * 

๖๖๒ The Journal of Physical Chemistry 
C 

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

๔.๓๑ 

๖๖๓ The Journal of Physical Chemistry 
C 

On the Enhanced Reducibility and Charge Transport Properties of 
Phosphorus-Doped BiVO4 as Photocatalysts: A Computational Study 

๔.๓๑ 

๖๖๔ Thin Solid Films Effect of annealing temperature on the structural and magnetic properties 
of CeO2 thin films 

๒.๐๓ 

๖๖๕ Tissue Engineering - Part A Construction and Evaluation of Osteochondral-Like Tissue Using 
Chondrocyte Sheet and Cancellous Bone 

๓.๕๐ 

๖๖๖ Toxicol App Pharmacol The comparative effects of high dose atorvastatin and proprotein 
convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitor on the mitochondria of 
oxidative muscle fibers in obese-insulin resistant female rats 

๓.๕๙ 

๖๖๗ Toxicological & Environmental 
Chemistry 

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

๐.๙๗ 

๖๖๘ Toxics A Phenotypic and Genotypic Evaluation of Developmental Toxicity of 
Polyhexamethylene Guanidine Phosphate Using Zebrafish Embryo/Larvae 

๒.๖๑ * 

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

๓.๗๖ 

๖๗๐ Toxins The Effectiveness of Durian Peel as a Multi-Mycotoxin Adsorbent  ๓.๗๖ 

๖๗๑ Transboundary and Emerging 
Diseases 

Tilapia lake virus (TiLV): Genomic epidemiology and its early origin ๔.๑๙ 

๖๗๒ Transgenic Research Dendrobium orchids carrying antisense ACC oxidase: small changes in 
flower morphology and a delay of bud abortion, flower senescence, and 
abscission of flowers 

๑.๘๖ 

๖๗๓ Transplantation Proceedings CMV-Reactive NK Cells in Pediatric Post-Hematopoietic Stem Cell 
Transplant 

๐.๙๕ 

๖๗๔ Transportation Geotechnics Discrete element analysis of recycled concrete aggregate responses during 
repeated load triaxial testing 

๒.๔๔ 

๖๗๕ Transportation Geotechnics Experimental and ANN analysis of temperature effects on the permanent 
deformation properties of demolition wastes 

๒.๔๔ 

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

๒.๗๙ * 

๖๗๗ Ursus Effects of a highway on the genetic diversity of Asiatic black bears ๐.๘๕ 



 
 

๒๔๔ 

 

ล าดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact Factor 
๖๗๘ Vaccines Antibodies to measles, mumps, and rubella virus in Thai children after 

two-dose vaccination at 9 months and 2.5 years: A longitudinal study 
๔.๗๖ 

๖๗๙ Vaccines Comparison of hepatitis B surface antibody levels induced by the 
pentavalent DTwP-HB-Hib versus the hexavalent DTaP-HB-Hib-IPV vaccine, 
administered to infants at 2, 4, 6, and 18 months of age, following 
monovalentv hepatitis B vaccination at birth. 

๔.๗๖ 

๖๘๐ Vaccines Nanodelivery system enhances the immunogenicity of dengue-2 
nonstructural protein 1, DENV-2 NS1 

๔.๗๖ 

๖๘๑ 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 * 

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

๒.๖๕๗ * 

๖๘๓ Virus genes Suppression of µ1 subunit of the adaptor protein complex 2 reduces 
dengue virus release 

๑.๙๙ 

๖๘๔ Viruses Genetic adaptations, biases, and evolutionary analysis of canine distemper 
virus Asia-4 lineage in a fatal outbreak of wild-caught civets in Thailand 

๓.๘๒ 

๖๘๕ Viruses High-Throughput MicroRNA Profiles of Permissive Madin-Darby Canine 
Kidney Cell Line Infected with Influenza B Viruses. Viruses 

๓.๘๒ 

๖๘๖ Waste and Biomass Valorization Activity of Fly Ash-Derived ZSM-5 and Zeolite X on Fast Pyrolysis of 
Millettia (Pongamia) Pinnata Waste 

๒.๘๕ 

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

๒.๕๒ 

๖๘๘ Wear Characterization of biodiesel and soot contamination on four-ball wear 
mechanisms using electron microscopy and confocal laser scanning 
microscopy 

๔.๑๑ 

๖๘๙ Wetlands Ecology and 
Management 

The interplay between vegetation and water in mangroves: new 
perspectives for mangrove stand modelling and ecological research 

๑.๒๒ 

๖๙๐ Wildlife Research Assessment of survey protocol for estimates of abundance for elusive 
nocturnal primates 

๑.๖๗ 

๖๙๑ World Journal of Microbiology & 
Biotechnology 

An efficient ABC transporter signal peptide directs heterologous protein 
secretion in food-grade hosts 

๒.๔๘ 

หมำยเหตุ * คือ Impact Factor ปี ๒๐๑๘ 

ข. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จ านวน ๒๐๐ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ อุปกรณ์ฝาครอบหัววัดสัญญาณ ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๑๒๓ ไทย 
จิตติวุฒิ สุวัตถกิุล และ

คณะ 
NECTEC 

๒ ระบบจัดการขอ้มูลสตรีม ๔/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๓๘๔ ไทย 
นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 

NECTEC 
และคณะ 



 
 

๒๔๕ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๓ อุปกรณ์ฝาครอบหัววัดสัญญาณเสียง ๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๖๕๒๖ ไทย 
รังสฤษฏ์ วณิชยจ์ิรัฐติ

กาล และคณะ 
NECTEC 

๔ 
ระบบแนะน าการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารและให้ความรู้ด้านโภชนาการ
แบบรายบุคคล 

๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๗๐๖๓ ไทย 
สุปิยา เจริญศิริวัฒน์  

NECTEC 
และคณะ 

๕ เครื่องวัดสุขภาพ ๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๔๖๖ ไทย 
ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และ

คณะ 
A-MED 

๖ 
ห้องปฏิบัติการบนแผ่นดิสก์ส าหรับแยก
และวิเคราะห์สสาร 

๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๓๘๔ ไทย 
วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิร ิ

NECTEC 
และคณะ 

๗ 
ระบบสอนปัญญาประดิษฐ์โดยใช้การ
สร้างชุดค าสั่งแบบบล็อก 

๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๗๓๓๖ ไทย 
อภิชาติ อินทรพานิชย์  

NECTEC 
และคณะ 

๘ 
ระบบหาค่าขอ้มูลระยะทางเพื่อการระบุ
ต าแหน่งโหนด และกระบวนการ
ดังกล่าว 

๖/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๗๖๓๒ ไทย 
Shashi Shah  

NECTEC 
และธาน ีดีมีชัย 

๙ 
โครงสร้างรับน้ าหนักเซลล์แสงอาทิตย์
แบบลอยน้ า 

๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๓ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๐ 
ทุ่นลอยส าหรับรองรับน้ าหนักโครงสร้าง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า 

๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๔ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๑ 
ทุ่นทางเดินส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ลอยน้ า 

๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๕ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๒ 
ชุดโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอย
น้ า 

๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๖ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๓ 
ยางป้องกันการร่ัวซึมส าหรับแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์

๒๐/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๕๑๖๗ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๔ เครื่องวัดความสูงและชั่งน้ าหนัก ๔/๑๒/๒๕๖๒ ๑๙๐๒๐๐๔๙๒๖ ไทย 
ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และ

คณะ 
A-MED 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๕ ฐานรากโลหะ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๐๐๙๑ ไทย 
วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ ์ AGRITEC, 

NECTEC และคณะ 

๑๖ เสาโรงเรือนเกษตร ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๐๐๙๒ ไทย 
วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ ์ AGRITEC, 

NECTEC และคณะ 

๑๗ 
ระบบการประมวลผลภาพจากเครื่อง
ถ่ายเอกซเรย ์

๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๐๑๕๔ ไทย 
ไพรัช ธัชยพงษ ์และ

คณะ 
A-MED,CO 



 
 

๒๔๖ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๘ 

โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ท าปฏิกิริยา
ต่อเชื้อไวรัสใบด่างมันส าปะหลังชนิด  
Sri Lankan cassava mosaic virus 
(SLCMV) และกรรมวธิีการตรวจหาเช้ือ
ไวรัสใบด่างมันส าปะหลังด้วยโมโน
โคลนอลแอนติบอดีดังกล่าว 

๒๙/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๐๕๒๖ ไทย 
อรประไพ คชนันทน์  

และคณะ 
BIOTEC 

๑๙ 
ระบบวิเคราะห์ชั้นสนิมของโลหะ และ
กระบวนการดังกล่าว 

๑๔/๐๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๐๘๔๘ ไทย 
ปิติชน กล่อมจิต และ

คณะ 
MTEC, RMT 

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

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

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

๒๓ 
กล้องถ่ายภาพหลายย่านความยาวคลื่น
ช่วงกว้าง 

๑๓/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๑๑๒๕ ไทย 
ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 

NECTEC 
และคณะ 

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

NECTEC 
และคณะ 

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

๒๖ 
กระบวนการเตรียมสารสกัดมาตรฐาน
กระชายด าที่มีปริมาณฟลาโวนอยด์สูง
และลดสีคล้ าด าในสภาวะเย็น 

๓๑/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๑๘๙๘ ไทย 
อุดม อัศวาภิรมย ์และ

คณะ 

 
BIOTEC, 

NANOTEC 

 

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

คณะ 
MTEC 

ไตรมาสที ่๓ 

๒๘ 
องค์ประกอบการเตรียมวัสดุชนิดแข็ง
พิเศษจากยางธรรมชาติ และกรรม
วิธีการเตรียมวัสดุดังกล่าว 

๒๑/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๒๑๗ ไทย 
กรรณิกา หัตถะปะนิตย์

และคณะ 
MTEC 

๒๙ 
องค์ประกอบการเตรียมวัสดุจากยาง
ธรรมชาติที่มีความแข็งต่ าพิเศษและ
กรรมวิธีการเตรียมวัสดุดังกล่าว 

๒๑/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๒๒๑ ไทย 
กรรณิกา หัตถะปะนิตย ์

และคณะ 
MTEC 

๓๐ 
ระบบเลือกขนาดขอ้เข่าเทียมบนภาพ
เอกซเรย์เข่า 

๓/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๑๙๔๗ ไทย 
ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์  

และคณะ 
NECTEC 

๓๑ 
หมึกของเหลวหนืดไอออนิก-กราฟีน 
และกรรมวิธกีารผลิตหมึกของเหลวหนดื
ไอออนิก-กราฟีนดังกล่าว 

๒๘/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๓๖๔ ไทย 
จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์  

และคณะ 
NSD 



 
 

๒๔๗ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๓๒ 

เซลล์ยีสต์ลูกผสม Saccharomyces 
cerevisiae BMGC 339, BMGC 341, 
BMGC 342, BMGC 343 และ BMGC 
344 ส าหรับการผลิตไอโซบิวทานอล
จากน้ าตาลไซโลสหรือชีวมวลที่มีน้ าตาล
ไซโลสเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก 

๒๙/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๓๘๑ ไทย 
วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ และ

คณะ 
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 และ

คณะ 
NECTEC 

๓๖ 
สารประกอบของอนุพันธ์ไพริมิดีน
ส าหรับต้านมาลาเรีย 

๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๙๙๔ ไทย 
ชะวะนี ทองพันชั่ง และ

คณะ 
BIOTEC 

๓๗ 
ระบบจัดเก็บและสรา้งคืนภาพภาษามือ
ด้วยหนว่ยทา่ทางพื้นฐานหลกั 

๒๒/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๘๒๗ ไทย 
ชัชวาลย ์หาญสกุล
บรรเทิง และคณะ 

A-MED 

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

A-MED 

๓๙ 
ระบบคัดแยกทา่ทางมือจากสัญญาณ
กล้ามเน้ือแขน และวิธีการดังกล่าว 

๒๐/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๗๖๙ ไทย 
เดโช สุรางค์ศรีรัฐ และ

คณะ 
A-MED 

๔๐ 

ระบบคริสเปอร์คาส ๑๓ - อาร์เอ็นเอ
น าพาที่มีขนาดสั้นกวา่ในระบบ
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ต่อต้านไวรัสและอนภุาคเสมือนไวรัสทีม่ี
ระบบดังกล่าว 

๑๕/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๖๕๒ ไทย 
บรรพท ศิริเดชาดิลก 

และคณะ 
BIOTEC, 

NANOTEC 

๔๑ เครื่องกรองอากาศ ๒๒/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๑๙๙ ไทย 
ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และ

คณะ 
A-MED 

๔๒ เครื่องกรองอากาศ ๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๓๑๑ ไทย 
ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และ

คณะ 
A-MED 

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

และคณะ 
NSD 



 
 

๒๔๘ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๔๔ 
เครื่องก าจัดเชื้อโรคด้วยการฉายแสงยูวี
แบบเคลื่อนย้ายได้ที่มีประสิทธิภาพการ
กระจายแสงยูวีรอบทิศทางสูง 

๒๕/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๙๙๓ ไทย 
ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  

และคณะ 
NSD 

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

และคณะ 
NSD 

๔๖ 

แผ่นตรวจวัดปรอทจากเส้นใยอิเล็กโทรส
ปันพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยสารเรือง
แสงด้วยระบบฟลอูอเรสเซนต์  
เรโซแนนซ์ เอ็นเนอร์จี ทรานส์เฟอร์ 
(Fluorescence resonance energy 
transfer) 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๗๒๑ ไทย 
ข้าว ต้นสมบูรณ์ และ

คณะ 
BIOTEC, MTEC 

๔๗ 
อนุพันธ์ของเปปไทด์ส าหรับการยบัยั้ง
การท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๕๓๒ ไทย 
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 

และคณะ 
NOC 

๔๘ 
ระบบคลาวด์ส าหรับให้บริการโปรแกรม
ประยุกต์ในรูปแบบคอนเทนเนอร์ 

๑๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๓๙๐ ไทย 
เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ 

และคณะ 
NECTEC 

๔๙ 
เปปไทด์สังเคราะห์สายสั้นจากเห็ด
หลินจือที่มีประสิทธภิาพในการยับยั้ง
การท างานของเอนไซม์ ไทโรซิเนส 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๕๓๓ ไทย 
สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 

และคณะ 
NOC 

๕๐ 

สูตรอาหารส าหรับผลิตโปรตีน Vip3A 
และกระบวนการผลิตโปรตีน Vip3A 
โดยเช้ือแบคทีเรีย Bacillus 
thuringiensis โดยใช้สูตรอาหารนั้น 

๑๒/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๒๗๑ ไทย 
ไว ประทุมผาย และ

คณะ 
BIOTEC 

๕๑ 
บรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่น
อันตรายในที่พักอาศัยดว้ยการเรียนรู้
กลิ่นจากปัญญาประดษิฐ์ 

๒๔/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๗๑๗ ไทย ถนอม โลมาศ และคณะ NSD 

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

คณะ 
MTEC 



 
 

๒๔๙ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๕๓ 

อนุพันธ์เบนโซไธอะโซล 
(benzothiazole) ส าหรับตรวจหา
ไอออนของทองแดงแบบการเพิ่ม
สัญญาณฟลูออเรสเซนซ์ 
(fluorescence turn-on) 

๒๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๗๕๑ ไทย 
กันตพัฒน์ จันทร์แสน
ภักดิ์ และจักรกฤษณ์ 

หนูเต็ม 
NANOTEC 

๕๔ 
วิธีการเตรียมแคลเซียมฟอสเฟตชนิด
ไบฟาสิคที่อุณหภูมิต่ าส าหรับใช้งานทาง
การแพทย ์

๑๒/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๓๔๖ ไทย 
จินตมัย สุวรรณประทีป  

และคณะ 
MTEC 

๕๕ 
อนุพันธ์ของบอดิปี้ส าหรับตรวจหา
ไอออนเฟอร์ริกในตัวกลางที่มีน้ าเป็น
องค์ประกอบ 

๒๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๗๕๐ ไทย 
กันตพัฒน์ จันทร์แสน
ภักดิ์ และจักรกฤษณ์ 

หนูเต็ม 
NANOTEC 

๕๖ 
ระบบการตรวจวัดอุณภูมหิลายวัตถุแบบ
ไม่สัมผัส 

๕/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๑๑๗ ไทย 
ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  

และคณะ 
NECTEC 

๕๗ อุปกรณ์สอบเทียบอุณหภูม ิ ๕/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๑๑๘ ไทย 
ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  

และคณะ 
NECTEC 

๕๘ 
หัวแปรงขัดส าหรับเครื่องล้างถาดบรรจุ
น้ ายางแบบขนแปรงตั้งฉากกับแกนกลาง 

๑๘/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๖๒๖ ไทย 
ภูริพงศ์ วรรณวิไล และ

คณะ 
MTEC 

๕๙ 
หัวแปรงขัดส าหรับเครื่องล้างถาดบรรจุ
น้ ายางแบบขนแปรงท ามุมกบัแกนกลาง 

๑๘/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๖๓๐ ไทย 
ภูริพงศ์ วรรณวิไล และ

คณะ 
MTEC 

๖๐ 
หัวแปรงขัดส าหรับเครื่องล้างถาดบรรจุ
น้ ายางแบบขนแปรงเกลียว 

๑๘/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๖๓๑ ไทย 
ภูริพงศ์ วรรณวิไล และ

คณะ 
MTEC 

๖๑ 
ชุดหัวดูดอากาศก าจัดละอองฝอยและ
สร้างม่านอากาศหลายทิศทาง 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๗๕๗ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๖๒ 
ชุดหัวเป่าอากาศก าจัดละอองฝอยและ
สร้างม่านอากาศหลายทิศทาง 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๒๗๕๘ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 



 
 

๒๕๐ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๔ 

๖๓ 
ชุดไฮโดรไซโคลนส าหรับเพิ่มความ
เข้มข้นและลดสิ่งเจือปนในกระบวนการ
เหวี่ยงแยกน้ าแป้งมันส าปะหลัง 

๑๕/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๙๘๘ ไทย 
กาญจนา แสงจันทร์ 
และวรินธร สงคศิริ 

BIOTEC 

๖๔ 
ตัวกั้นทางเดินเส้นแรงแม่เหล็กของ 
โรเตอร์ 

๒๙/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๒๒๒ ไทย ฤเชาว์ ภู่ประดับศิลป ์ NECTEC 

๖๕ 
ระบบตรวจสอบความสอดคล้องของ
ผลิตภัณฑ์ด้วยหลักฐานประเภทเดียว
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๓๑/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๓๐๓ ไทย 
พนิตา เมนะเนตร และ

คณะ 
NECTEC 

๖๖ การผลิตยางรองรีดนมคุณภาพสูง ๒๔/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๑๖๔ ไทย 
ศิริชัย พัฒนวาณิชชัย 

และคณะ 
MTEC 

๖๗ 

กระบวนการผลิตเข็มขนาดไมโครเมตร
ด้วยเทคนิคการหักเหแสงในพอลิเมอร์ 
ไวแสงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
กระบวนการดังกล่าว 

๓๑/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๓๐๒ ไทย 
สุพล มนะเกษตรธาร 

และคณะ 
NANOTEC 

๖๘ 
อุปกรณ์ตรวจจับต าแหน่งโรเตอร์ของ
มอเตอร ์

๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๐๓๐ ไทย 
ประสิทธิ์ จ าปา และ

คณะ 
NECTEC 

๖๙ 

เซนเซอร์แบบเวฟไกด์โหมดเรโซแนนซ์ 
(waveguide-mode resonance) 
ส าหรับวัดกา๊ซทางแสงที่มีโครงสร้าง
เกรตต้ิง (grating) แบบแท่งนาโน 
(nanorod) 

๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๐๓๑ ไทย 
ขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ ์

และคณะ 
NECTEC 

๗๐ ชุดเชื่อมต่อส าหรับล้างไตทางช่องท้อง ๑๐/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๓๐๘๔ ไทย 
ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และ

คณะ 
A-MED 

๗๑ เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟา้สถิต ๑๕/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๓๑๙๘ ไทย 
ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

และคณะ 
NSD, OSS 

๗๒ 
กรรมวิธีการเตรียมเมมเบรนคอลลาเจน
แบบสองเนื้อสัมผัส 

๑๐/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๙๑๕ ไทย 
กตัญชลี ไม้งาม และ

คณะ 
A-MED 

๗๓ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ๓๑/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๓๐๑ ไทย 
ไพศาล ขันชัยทิศ และ

คณะ 
NANOTEC 

๗๔ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ๓๑/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๓๔๕๖ ไทย 
ไพศาล ขันชัยทิศ และ

คณะ 
NANOTEC 



 
 

๒๕๑ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๗๕ แผ่นพับขึ้นรูปอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ๓๑/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๓๔๕๗ ไทย 
ไพศาล ขันชัยทิศ และ

คณะ 
NANOTEC 

๗๖ 
แผ่นพับหน้ากากใสส าหรับอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล 

๓๑/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๓๔๕๘ ไทย 
ไพศาล ขันชัยทิศ และ

คณะ 
NANOTEC 

๗๗ 
ระบบและวธิีการถ่ายทอดการสื่อสาร
หลายช่องทางแบบเปลี่ยนช่องทางได้
ตามคุณภาพสัญญาณ 

๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๘๔๑ ไทย 
ชัชวาลย ์หาญสกุล
บรรเทิง และคณะ 

A-MED 

๗๘ 
อุปกรณ์ปรับต่อเชิงแสงส าหรับจับยึด
เครื่องมือวัดเชิงแสงและอุปกรณ์
อัจฉริยะที่มกีล้องรับภาพ 

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๔๓๘ ไทย 
กฤศ พิจยเวทินท์ และ

คณะ 
NECTEC 

๗๙ 
ตัวจับยึดส าหรับชี้เป้ากล้องรับภาพและ
ยึดติดเครื่องมือเชิงแสง 

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๓๖๓๑ ไทย 
กฤศ พิจยเวทินท์ และ

คณะ 
NECTEC 

๘๐ 
รางเลื่อนชี้เป้ากล้องรับภาพและยึดติด
เครื่องมือเชิงแสง 

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๓๖๓๒ ไทย 
กฤศ พิจยเวทินท์ และ

คณะ 
NECTEC 

๘๑ 
ตัวจับยึดเสริมส าหรับจับยึดอปุกรณ์
สื่อสาร 

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๓๖๓๓ ไทย 
กฤศ พิจยเวทินท์ และ

คณะ 
NECTEC 

๘๒ 
ชุดอุปกรณ์ช่วยจับยึดเครื่องมือเชิงแสง
กับอุปกรณ์สื่อสาร 

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๓๖๓๐ ไทย 
กฤศ พิจยเวทินท์ และ

คณะ 
NECTEC 

๘๓ 
วิธีการก าหนดอัตราค่าไฟฟา้แบบ
เรียลไทม์ 

๒๖/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๗๙๙ ไทย ศิริยา สกลธนารัตน์ NECTEC 

๘๔ 

ชุดน้ ายาตรวจวัดโปรตีน 
ไกลเคทเตดอัลบูมินส าหรับการวัด
สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ร่วมกับการวัด
สัญญาณเคมีไฟฟ้าและวธิีการตรวจวัด
โปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินด้วยชุดน้ ายา
ดังกล่าว 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๖๘๗ ไทย 
เดือนเพ็ญ จาปรุง และ

คณะ 
NANOTEC 

๘๕ อุปกรณ์ลดอุณหภูมิส าหรับผลิตภัณฑ์วุ้น ๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๓๖๓๔ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๘๖ 
กรรมวิธีการคัดกรองเซลล์ไฮบริโดมา
ด้วยระบบบีดอะเรย ์

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๔๔๐ ไทย 
อรวรรณ หิมานันโต 

และคณะ 
BIOTEC 



 
 

๒๕๒ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๘๗ 

กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคพอลิโดพามีน
รูปทรงเสมือนดอกไม้ขนาดไมโครเมตร 
(microflower-like polydopamine 
particle) ส าหรับใช้ป้องกันรังสียูว ี

๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๘๔๒ ไทย 
ดวงพร พลพานิช และ

คณะ 
NANOTEC 

๘๘ 

พื้นผิวขยายสัญญาณรามาน (surface-
enhanced Raman scattering 
(SERS) substrate) ส าหรับการ
ตรวจหาครีเอตินิน (creatinine) 

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๔๓๙ ไทย 
กุลวดี การอรชัย และ
อรุณศรี งามอรุณโชติ 

NANOTEC 

๘๙ 
วิธีการคัดเลือกแบคทีเรียที่มีฤทธิฆ์่าเช้ือ 
E.coli กอ่โรคท้องร่วง 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๖๙๓ ไทย 
วรรณพ วิเศษสงวน 

และคณะ 
BIOTEC 

๙๐ สูตรโพรไบโอติกส์ยับยั้งเช้ือ E.coli ๑๔/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๕๕๔ ไทย 
สุรพันธ์ เทพาอมรเดช 

และคณะ 
BIOTEC 

๙๑ 

องค์ประกอบส าหรับการเตรียมฟองน้ า
คอลลาเจนด้วยวิธีการเชื่อมขวางแบบไม่
เป็นพิษและกรรมวธิีการเตรียมฟองน้ า
คอลลาเจนดังกล่าว 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๔๖๙๔ ไทย 
กตัญชลี ไม้งาม และ

คณะ 
A-MED 

๙๒ ระบบติดตามต าแหน่งภายในอาคาร ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๖๙ ไทย 
ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา 

และคณะ 
NECTEC 

๙๓ 
ระบบตรวจจับงานที่ใช้
ทรัพยากรคอมพวิเตอร์อยา่งไม่มี
ประสิทธิภาพ และกระบวนการดังกล่าว 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๓๗๔ ไทย 
ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และ

คณะ 
BIOTEC, 
NECTEC 

๙๔ 
ระบบและวธิีการลงคะแนนและ
ตรวจสอบผลการลงคะแนนแบบ
ออนไลน ์

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๓๗๐ ไทย 
ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และ

คณะ 
NECTEC 

๙๕ เครื่องย้อมสไลด์ ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๓๖๒ ไทย 
กิตติพงศ์ เอกไชย และ

คณะ 
NECTEC 



 
 

๒๕๓ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๙๖ 

โปรตีนรีคอมบิแนนท์ที่ประกอบด้วย
ส่วนของโปรตีนแคปสิดจากไวรัสเซอร์โค
ในสุกรชนิดที่ ๒ และ/หรอื ๓ จาก
แบคทีเรียเพื่อใช้เป็นซับยูนิตวัคซีน 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๓๖๙ ไทย 
จรัสพิมพ์ นาคพกุ และ 
พีร์ จารุอ าพรพรรณ 

BIOTEC 

๙๗ 
อุปกรณ์ปรับต่อเชิงแสงส าหรับจับยึด
เครื่องมือวัดเชิงแสงและอุปกรณ์
อัจฉริยะที่มีเลนส์รับภาพ 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๒๗๙ ไทย 
กฤศ พิจยเวทินท์ และ

คณะ 
NECTEC 

๙๘ 
อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือเชิงแสงกับ
อุปกรณ์สื่อสาร 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๒๓๕ ไทย 
กฤศ พิจยเวทินท์ และ

คณะ 
NECTEC 

๙๙ 
เช้ือ Cupriavidus necator ดัดแปลง
และกระบวนการผลิตสารชวีเคมีภัณฑ์
โดยอาศัยเช้ือดัดแปลงนั้น 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๘๓ ไทย 
วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 
และพรกมล อุ่นเรือน 

BIOTEC 

๑๐๐ 
รา Aspergillus oryzae BMGC345 
สายพันธุ์ดัดแปลงพันธกุรรมที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมวลเซลล์เส้นใย 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๒๘๓ ไทย 
ชนิกุล ชูตระกูร และ

คณะ 
BIOTEC 

๑๐๑ 

รา Aspergillus oryzae BMGC346 
สายพันธุ์ดัดแปลงพันธกุรรมที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกรดอะมิโนรวม
และกรดอะมิโนจ าเป็น 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๒๘๔ ไทย 
ชนิกุล ชูตระกูร และ

คณะ 
BIOTEC 

๑๐๒ 
ระบบและกระบวนการสื่อสารทางไกล
ส าหรับเสียงพูดที่มีปัญหากล่องเสียง 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๓๗๒ ไทย 
ชัชวาลย ์หาญสกุล
บรรเทิง และคณะ 

A-MED 

๑๐๓ 

สูตรอาหารส าหรับเพาะเลี้ยงเช้ือรา 
ถั่งเช่าให้ผลิตสารออกฤทธิ์คอร์ไดเซปิน
และกระบวนการเพาะเลี้ยงเช้ือราถั่งเช่า
ให้ผลิตสารออกฤทธิ์คอร์ไดเซปินใน 
ถังหมักด้วยสูตรอาหารดังกล่าว 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๘๒ ไทย 
ไว ประทุมผาย และ

ภูมิน นุตรทัต 
BIOTEC 



 
 

๒๕๔ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๐๔ 
เซลล์แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ไอออน 
ส าหรับใช้ในการทดสอบแบบอินซิตูและ
โอเพอรันโดด้วยรังสีเอกซ์ 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๓๖๖ ไทย 
ธัญญา แพรวพิพัฒน์ 

และคณะ 
MTEC 

๑๐๕ 

เซลล์แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ไอออน 
ส าหรับใช้ในการทดสอบแบบอินซิตูและ
โอเพอรันโดด้วยเทคนิควิเคราะห์การ
เล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๓๖๗ ไทย 
ธัญญา แพรวพิพัฒน์ 

และคณะ 
MTEC 

๑๐๖ เซลล์แบตเตอรี่ ๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๓๐๖ ไทย 
ธัญญา แพรวพิพัฒน์ 

และคณะ 
MTEC 

๑๐๗ เซลล์แบตเตอรี่ ๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๓๐๗ ไทย 
ธัญญา แพรวพิพัฒน์ 

และคณะ 
MTEC 

๑๐๘ 
เครื่องช่วยวินิจฉยัโรคเส้นเลือดสมอง
แบบทางไกล 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๖๗ ไทย 
ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 

และคณะ 
MTEC 

๑๐๙ 
อุปกรณ์ช่วยวินิจฉยัโรคเส้นเลือดสมอง
แบบทางไกล 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๓๖๘ ไทย 
ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 

และคณะ 
MTEC 

๑๑๐ 
อุปกรณ์ช่วยวินิจฉยัโรคเส้นเลือดสมอง
แบบทางไกล 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๓๖๙ ไทย 
ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 

และคณะ 
MTEC 

๑๑๑ 
วิธีการเตรียมช่องว่าง (cavity) แบบ
หลุมโค้ง (aspheric) ส าหรับเซนเซอร์
ตรวจวัดความดัน 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๗๑ ไทย 
การุณ แซ่จอก และ

คณะ 
NECTEC 

๑๑๒ 
กระบวนการสุ่มข้อมูลและระบบของ
กระบวนการดังกล่าว 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๗๖ ไทย 
คณิน อึ้งสกุลสิริ และ

คณะ 
NECTEC 

๑๑๓ 
ระบบสุ่มตัวเลขฐานสิบและกระบวนการ
ดังกล่าว 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๗๗ ไทย 
คณิน อึ้งสกุลสิริ และ

คณะ 
NECTEC 

๑๑๔ 

ตัวบ่งชี้จ าเพาะกับเชื้อ Actinobacillus 
pleuropneumoniae และวธิีการ
ตรวจหาเช้ือจากตวัอยา่งที่ต้องการ
ทดสอบ ด้วยตัวบ่งชี้จ าเพาะดังกล่าว 
รวมทั้งชุดตรวจหาเช้ือดังกล่าว 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๗๐ ไทย 
วรางคณา สงสังข์ทอง 

และคณะ 
BIOTEC 



 
 

๒๕๕ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๑๕ 

ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดความสูงของต้นข้าว
ส าหรับรถเกี่ยวนวดขา้ว และชุดอุปกรณ์
ปรับระดับความสูงของชุดหัวเกีย่วของ
รถเกี่ยวนวดข้าวที่ใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจวัด
ดังกล่าว 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๒๗๘ ไทย 
อนุสรณ์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ 

และคณะ 
MTEC 

๑๑๖ 
ไมโคทอกซินเซนเซอร์บนฐานเทคโนโลยี
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าชนิดไวต่อ
ไอออน 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๗๓ ไทย 
วรพันธุ์ ไชยศรีรัตนากูล 

และคณะ 
NECTEC 

๑๑๗ 
กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์คล้าย
สาหร่ายส าหรับผลิตกรดไขมันสายยาว
ไม่อิ่มตัวสูงกลุ่มโอเมก้า 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๒๘๐ ไทย 
พนิดา อุนะกุล และไพ

รัตน์ พุฒซ้อน 
NBT 

๑๑๘ 
ระบบสันนิษฐานหมวดพุทธศิลป ์
พระพุทธปฏิมาสยาม 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๓๗๓ ไทย 
เทพชัย ทรัพย์นธิิ และ

คณะ 
NECTEC 

๑๑๙ 
ชุดท าความสะอาดแผ่นรองรับด้วย
ไอออนขณะหมุนในสุญญากาศ 

๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๑๓๖ ไทย 
พิทักษ์ เอีย่มชัย และวิ
ยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 

NECTEC 

๑๒๐ 

กระบวนการก าจัดสิ่งสกปรกและการ
ย้อมสีซัลเฟอร์แบบต่อเนื่องส าหรับวัสดุ
สิ่งทอที่ผลิตมาจากเส้นใยธรรมชาตจิาก
พืช 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๓๗๑ ไทย 
ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และ

คณะ 
BIOTEC 

๑๒๑ 
อุปกรณ์ทดสอบการย่อยสลายในน้ า
ทะเล 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๒๓๘ ไทย 
ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 

และคณะ 
MTEC 

๑๒๒ 
องค์ประกอบการเตรียมวัสดุปลูกพืช
อากาศและวธิีการเตรียมวัสดุปลูกพืช
อากาศนั้น 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๖๘ ไทย 
สุภาพร วันสม และ

คณะ 
MTEC 

๑๒๓ 
ระบบวัดความเร็วและระบุทิศทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุและกระบวนการ
ดังกล่าว 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๗๔ ไทย ดุษฎี ตรีอ านรรค NECTEC 

๑๒๔ 
กระบวนการหาหน่วยค าแฝงพยางค์เพื่อ
ท านายวรรณยุกต ์

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๒๘๕ ไทย ศวิต กาสุริยะ และคณะ NECTEC 

๑๒๕ เครื่องก าเนิดรังสีเอ็กซ์ ๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๒๓๖ ไทย 
ไพรัช ธัชยพงษ ์และ

คณะ 
A-MED,OMS 



 
 

๒๕๖ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๒๖ เสายางจราจรล้มลุก ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๓๖๕ ไทย 
พงษ์ธร แซ่อุย และ

คณะ 
MTEC 

๑๒๗ ระบบควบคุมการยกยอ ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๗๒ ไทย 
เจริญมิตร วรเดช และ

คณะ 
NECTEC 

๑๒๘ ระบบแนะน าอาหาร ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๗๘ ไทย 
พิมพ์วดี เชาวลิต อา

หวาด และคณะ 
NECTEC 

๑๒๙ เครื่องปรับอากาศชนิดดูดซึม ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๘๐ ไทย 
ละออ โควาวิสารัช และ

คณะ 
CPS,NECTEC 

๑๓๐ แบตเตอรี่ชนิดไอออนสังกะส ี ๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๒๘๒ ไทย 
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 

และคณะ 
NSD 

๑๓๑ 

วิธีการเตรียมพอลิ (เอสเทอร์-บล็อก-
ไกลซิดิล เมทาคริเลท) ที่มีโครงสร้างรูป
ดาวส าหรับประยกุต์ใช้เป็นเรซินเหลว 
ไวแสงในการพิมพ์สามมิต ิ

๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๑๑๗ ไทย 
วนิดา จันทรว์ิกูล และ

คณะ 
MTEC 

๑๓๒ 

ระบบประเมินกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โดยอ้างอิงกับ
น้ าหนักปจัจัยของผลิตภัณฑ์และวธิีการ
ดังกล่าว 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๒๘๖ ไทย 
อภิณห์พร เมธาวัชร์นา

นนท์ และคณะ 
NECTEC 

๑๓๓ กลไกเปิดดึงประตูด้วยเท้า ๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๒๓๗ ไทย 
ศราวุธ เลิศพลังสันติ 

และคณะ 
MTEC 

๑๓๔ 
โมดูลสร้างความดันอากาศลบแบบ
พกพา 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๖๖ ไทย 
ฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล 

และคณะ 
MTEC 

๑๓๕ ห้องแรงดันลบ ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๓๖๖ ไทย 
ฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล 

และคณะ 
MTEC 

๑๓๖ เครื่องสร้างแรงดันลบแบบพกพา ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๓๖๗ ไทย 
ฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล 

และคณะ 
MTEC 



 
 

๒๕๗ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๓๗ 

ขั้วไฟฟ้าท างานที่มีพื้นฐานเป็นคอปเปอร์
ออกไซด์ (CuO) ส าหรับประยุกต์ใช้ใน
การตรวจหาสารประกอบกลุ่มเปอร์
ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต 
(perfluorooctane sulfonate, 
PFOS), วิธกีารเตรียมขัว้ไฟฟ้าท างาน
ดังกล่าว และ วธิีการใช้ขั้วไฟฟา้ท างาน
ดังกล่าว 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๒๗๗ ไทย 
ชัญชณา ธนชยานนท์ 

และคณะ 
MTEC 

๑๓๘ 
อุปกรณ์รองรับแรงกระแทกแบบพับได้
ส าหรับรถบรรทุก 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๓๖๔ ไทย 
ศราวุธ เลิศพลังสันติ 

และคณะ 
RMT,MTEC 

๑๓๙ 
เช้ือราดัดแปลงพันธุกรรม Aspergillus 
aculeatinus 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๘๑ ไทย 
สุริษา สุวรรณรังษี และ

คณะ 
BIOTEC 

๑๔๐ 
ระบบและวธิีการตัดสัญญาณเสียงแบบ
เวลาจริงส าหรับระบบรู้จ าเสียงพูด 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๗๙ ไทย 
สุรศักดิ์ บุญกล้า และ

คณะ 
NECTEC 

๑๔๑ 
อุปกรณ์แยกสารละลายด้วยไฟฟ้า 
(electrolysis) ส าหรับผลิตกรด 
ไฮโปคลอรัส (HOCl) 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๖๕ ไทย 
สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล 

และคณะ 
MTEC 

๑๔๒ 
ระบบสร้างเลขสุ่มจากควอนตัม
ทันเนลลิงไดโอดและกระบวนการ
ดังกล่าว 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๔๗๕ ไทย 
คณิน อึ้งสกุลสิริ และ

คณะ 
NECTEC 

๑๔๓ 
องค์ประกอบการเตรียมวัสดุนาโน
ไฮบริดคิวบิค (nanohybrid cubic) 
ส าหรับปลดปล่อยสารออกฤทธิ ์

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๓๖๘ ไทย 
รวีวรรณ ถิรมนัส และ

คณะ 
NANOTEC 

๑๔๔ 
สูตรสารชีวภาพส าหรับกระบวนการ
ก าจัดสิ่งสกปรกและฟอกขาว
แบบต่อเนื่องในผ้าฝ้ายถัก 

๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๑๑๘ ไทย 
ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และ

คณะ 
BIOTEC, MTEC 

๑๔๕ 
อนุภาคนาโนทองแบบผงเคลือบด้วย 
ลิแกนด์ที่มีหมู่ปลายเป็นกรด 
คาร์บอกซิลิก 

๒๘/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๙๕๘ ไทย อัชฌา กอบวิทยา NECTEC 



 
 

๒๕๘ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๔๖ 
อุปกรณ์ระบบเก็บขอ้มูลแบบ Cold 
Data Storage (อุปกรณ์ Master) 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๓๖๑ ไทย 
เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ และ

คณะ 
NECTEC 

๑๔๗ 
อุปกรณ์ระบบเก็บขอ้มูลแบบ Cold 
Data Storage (อุปกรณ์ Slave) 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๓๖๓ ไทย 
เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ และ

คณะ 
NECTEC 

๑๔๘ 

สารประกอบคูมารินที่ประกอบดว้ยหมู่
แทนที่ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ของกรด
ซินนามิกที่มีฤทธิ์ในการต้านการ
ออกซิเดชัน และกระบวนการสังเคราะห์
สารดังกล่าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๕๗๙ ไทย 
คมสันต์ สุทธิสินทอง 

และคณะ 
NANOTEC 

๑๔๙ 

สารประกอบคูมารินที่ประกอบดว้ยหมู่
แทนที่ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ของกรด
ซินนามิกที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย และ
กระบวนการสังเคราะห์สารดังกล่าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๕๗๘ ไทย 
คมสันต์ สุทธิสินทอง 

และคณะ 
NANOTEC 

๑๕๐ 
ระบบผลิตเข็มขนาดไมโครเมตรแบบ
อาร์เรย์และกระบวนการผลิตดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๖๘๗ ไทย 
ยศวัต รายณะสุข และ

คณะ 
NANOTEC 

๑๕๑ 
ดัมพ์ช่วยในการยกรถบรรทุกเททะลาย
ปาล์มแบบขบัเคลื่อนที่ได้ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๔๖๙ ไทย 
ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน และ

คณะ 
MTEC 

๑๕๒ 
ยางซับแรงกระแทกที่ติดต้ังเสริมกับราว
ลูกฟูก 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๔๕๘ ไทย 
อุทัย เทพสวุรรณ์ และ

คณะ 
MTEC 

๑๕๓ 
ยางซับแรงกระแทกที่ติดต้ังเสริมกับราว
ลูกฟูกแบบที่ ๑ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๔๖๒ ไทย 
อุทัย เทพสวุรรณ์ และ

คณะ 
MTEC 

๑๕๔ 
ยางซับแรงกระแทกที่ติดต้ังเสริมกับราว
ลูกฟูกแบบที่ ๒ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๔๖๓ ไทย 
อุทัย เทพสวุรรณ์ และ

คณะ 
MTEC 

๑๕๕ 
ยางซับแรงกระแทกที่ติดต้ังเสริมกับราว
ลูกฟูกแบบที่ ๓ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๔๖๕ ไทย 
อุทัย เทพสวุรรณ์ และ

คณะ 
MTEC 

๑๕๖ 
ยางซับแรงกระแทกที่ติดต้ังเสริมกับราว
ลูกฟูกแบบที่ ๔ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๔๖๗ ไทย 
อุทัย เทพสวุรรณ์ และ

คณะ 
MTEC 



 
 

๒๕๙ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๕๗ 
ยางซับแรงกระแทกที่ติดต้ังเสริมกับราว
ลูกฟูกแบบที่ ๕ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๔๖๘ ไทย 
อุทัย เทพสวุรรณ์ และ

คณะ 
MTEC 

๑๕๘ เครื่องจัดเก็บและล าเลียงท่อ ๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๕๗๑ ไทย 
กมล เขมะรังษี และ

คณะ 
NECTEC 

๑๕๙ 
อุปกรณ์ก าเนิดและรับสัญญาณ 
เทระเฮิรตซ์แบบเสาอากาศตัวน าเชิงแสง 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๕๖๙ ไทย 
ขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ ์

และคณะ 
NECTEC 

๑๖๐ 
ขั้วน าไฟฟา้โปร่งแสงและการประยกุต์ใช้
กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต ์

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๑๗ ไทย 
ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์ 

และคณะ 
NECTEC 

๑๖๑ 
ระบบการรักษาความปลอดภยัใน
เซอร์วิสเชน และกระบวนการดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๐๙ ไทย 
มลธิดา ภัทรนันทกุล 

และคณะ 
NECTEC 

๑๖๒ 
อุปกรณ์ยืดระยะเวลาท าความสะอาด
หัววัดปริมาณแก๊สที่่ละลายในของเหลว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๑๖ ไทย 
คงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร 

และคณะ 
NECTEC 

๑๖๓ 
วิธีการสร้างโครงข่ายประสาทเทยีม
แบบสังวัตนาการส าหรับการเรียนรู ้
เชิงลึกในงานด้านการรู้จ ารูปแบบ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๑๒ ไทย สรรพฤทธิ์ มฤคทัต NECTEC 

๑๖๔ 
อุปกรณ์ควบคุมการท างานของถุงลม
นิรภัยแบบสวมใส่ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๐๑ ไทย 
ศราวุธ เลิศพลังสันติ 

และคณะ 
MTEC 

๑๖๕ 
แท่นทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับ
ขับเคลื่อนแนวตรงชนิดที่มีก้านยึด 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๔๓๔ ไทย 
ศราวุธ เลิศพลังสันติ 

และคณะ 
MTEC 

๑๖๖ 
กระบวนการวิเคราะห์สัญญาณความ
ผิดปกติของเครื่องจักร 

๒๘/๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๕๗๓ ไทย 
ฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล 

และคณะ 
MTEC 

๑๖๗ 
กระบวนการวิเคราะห์สัญญาณความ
ผิดปกติของเครื่องจักร 

๒๘/๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๕๗๔ ไทย 
ฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล 

และคณะ 
MTEC 

๑๖๘ 
ระบบประมาณค่ามุมใบขา้วโดยใช้
ข้อมูลภาพสามมิติ และกระบวนการ
ดังกล่าว 

๒๘/๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๕๗๐ ไทย 
ศิริชัย ปริตโตทกพร 

และคณะ 
NECTEC 

๑๖๙ 
ฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่มีสมบัติทนต่อ
ความร้อน 

๒๘/๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๕๗๕ ไทย 
อทิตย์สา เพ็ชรสุข และ

คณะ 
MTEC 



 
 

๒๖๐ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๗๐ 
อุปกรณ์แพร่กระจายหัวเช้ือเห็ดเพิ่ม
อัตราการเจริญเส้นใยในก้อนวัสดุเพาะ 

๒๘/๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๕๗๒ ไทย 
สุภาวด ีอิงศรีสว่าง และ

คณะ 
BIOTEC, MTEC 

๑๗๑ 

เซลล์ยีสต์ลูกผสม Pichia pastoris 
BMGC347 และ BMGC348 ที่สามารถ
ตกตะกอนได้เองและทนต่อแอลกอฮอล์
ความเข้มข้นสูงส าหรับการผลิต 
ไอโซบิวทานอลอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒๘/๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๕๖๘ ไทย 
วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ และ

คณะ 
BIOTEC 

๑๗๒ 
วิธีการเตรียมไฮโดรเจลคอมพอสิตที่
ควบคุมการปลดปล่อยสารส าคัญแบบ
ชอบน้ าและสารส าคัญแบบไม่ชอบน้ า 

๓๐/๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๖๙๗ ไทย 
วนิดา จันทรว์ิกูล และ

คณะ 
MTEC 

๑๗๓ 
วิธีการเตรียมไฮโดรเจลคอมพอสิตที่
ควบคุมการปลดปล่อยสารปฏิชวีนะ
แบบชอบน้ า 

๓๐/๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๖๙๙ ไทย 
บุญล้อม ถาวรยุตกิารต์ 

และคณะ 
MTEC 

๑๗๔ 

กรรมวิธีการกระตุ้นการท างานของเซลล์
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมที่ถกูห่อหุ้มใน 
แอลจิเนตไฮโดรเจล ด้วยอาหารเลี้ยง
เซลล์ที่ประกอบรวมด้วยสารปรับ
โครงสร้างไฮโดรเจลนั้น 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๖๙๘ ไทย 
ปวีณา อปุนันต์ และ

คณะ 
MTEC 

๑๗๕ 
ระบบแนะน าค าส าหรับการพิมพ์
แบบต่อเนื่องส าหรับการถอดความเสียง
แบบทันต่อเวลาที่ใช้ผู้พิมพ์หลายคน 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๑๔ ไทย 
อนันต์ลดา โชติมงคล 

และคณะ 
A-MED 

๑๗๖ 

ต ารับผลิตภัณฑ์ครีมที่มีอนุภาคนาโน 
กักเก็บสารส าคัญจากสารสกัดสมุนไพร
เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและป้องกันรักษา
โรคเต้านมอักเสบในระยะไม่แสดง
อาการ (Subclinical mastitis) ส าหรับ
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๖๙๒ ไทย 
ณัฎฐิกา แสงกฤช และ

คณะ 
BIOTEC, 

NANOTEC 



 
 

๒๖๑ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๗๗ 
อุปกรณ์ทดสอบการสกึกร่อนแบบหลาย
รูปแบบ (multi-mode erosion) 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๐๒ ไทย 
ปนัดดา เช็พเพิร์ด และ

คณะ 
RMT 

๑๗๘ 
ระบบและวธิีการตรวจจบัความ
หนาแน่นของผู้เข้าชม 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๑๓ ไทย 
กมล เขมะรังษี และ

คณะ 
NECTEC 

๑๗๙ 

ชุดแผ่นรองรับส าหรับการยกระดับ
สัญญาณรามานที่พื้นผิว (surface-
enhanced Raman spectroscopy, 
SERS) แบบใช้อิเล็กตรอนร้อน (hot 
electron) และวธิีการเตรียมชุดแผ่น
รองรับดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๖๙๓ ไทย 
อรรณพ คล้ าชื่น และ

คณะ 
NANOTEC 

๑๘๐ อุปกรณ์เปิดประตูด้วยเท้า ๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๐๓ ไทย 
ศราวุธ เลิศพลังสันติ 

และคณะ 
MTEC 

๑๘๑ 

ระบบตรวจวัดอนุภาคในอากาศด้วย
เทคนิคควอทซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์ 
ร่วมการตรึงอนุภาคด้วยสนามไฟฟา้ 
และอุปกรณ์ดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๑๘ ไทย 
คทา จารุวงศ์รังสี และ

คณะ 
NECTEC 

๑๘๒ 
สารสวิทเทอร์ไอออนิก ที่มีโครงสร้าง
ขนาดเล็ก และวิธกีารเตรียมสาร 
สวิทเทอร์ไอออนิกดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๖๙๖ ไทย 
วรายุทธ สะโจมแสง 

และคณะ 
NANOTEC 

๑๘๓ 
อุปกรณ์ป้องกันการติดหล่มด้วยลอ้ใบ
พายกางได้อัตโนมัติแบบโครงหกเหลีย่ม 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๔๓๕ ไทย 
ภัทรพงศ์ ชูปัญญา และ

คณะ 
MTEC,NECTEC 

๑๘๔ 
อุปกรณ์ป้องกันรถติดหล่มด้วยล้อใบ
พายกางอัตโนมัติแบบเดลต้า 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๔๓๖ ไทย 
ภัทรพงศ์ ชูปัญญา และ

คณะ 
MTEC, NECTEC 

๑๘๕ 
อุปกรณ์ป้องกันรถติดหล่มด้วย 
ล้อใบพายกางอัตโนมัต ิ

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๐๔ ไทย 
ภัทรพงศ์ ชูปัญญา และ

คณะ 
MTEC, NECTEC 

๑๘๖ 
วิธีการสร้างโครงข่ายประสาทเทยีม
แบบสังวัตนาการส าหรับการรู้จ า 
วัตถุโดด 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๑๐ ไทย สรรพฤทธิ์ มฤคทัต NECTEC 



 
 

๒๖๒ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๘๗ 

ชุดอุปกรณ์และวธิีการสร้างการ์ตูน
นิทานพูดได้จากภาพนิ่งของใบหนา้ของ
ตัวละครในการ์ตูนนิทานและเสียงพูด
เล่าเร่ืองของการ์ตูนนิทาน 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๑๕ ไทย 
ขวัญชีวา แตงไทย และ

คณะ 
NECTEC 

๑๘๘ 
กระบวนการจับใจความส าคัญโดย
อัตโนมัติแบบบูรณาการเชิงมโนทัศน์ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๑๑ ไทย 
พรพิมล ผลินกูล และ

คณะ 
NECTEC 

๑๘๙ แผ่นรองรับการขยายสัญญาณรามาน ๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๕๗๖ ไทย 
กมลวรรณ ธรรมเจริญ 

และพรพิมล วงศ์
สุวรรณ 

NANOTEC 

๑๙๐ 
เครื่องผลิตยางมาสเตอร์แบทซ์จากน้ า
ยางผสมสารตัวเติม และวิธกีารผลิตด้วย
เครื่องดังกล่าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๕๗๗ ไทย 
สิทธิกร ลาภาพงศ์ และ

คณะ 
MTEC 

๑๙๑ 
วิธีการเตรียมโฟมโลหะ (metal foam) 
ที่มีความพรุนสูง 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๕๘๐ ไทย 
สมพงษ์ ศรีมโน

เสาวภาคย์ และชลลดา 
ด ารง 

MTEC 

๑๙๒ เครื่องผสมยางแบบเปียก ๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๖๙๔ ไทย 
ฉวีวรรณ คงแก้ว และ

คณะ 
MTEC 

๑๙๓ 
เครื่องสร้างรังสีเอกซ์ในการถ่ายภาพ
และหน่วยกกัเก็บพลังงาน 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๑๙ ไทย ณัชพงศ์ หัตถิ NECTEC 

๑๙๔ แผ่นดามกระดูกต้นขาส่วนปลาย ๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๒๐ ไทย 
ประเสริฐ เฉลิมการ

นนท์ และคณะ 
A-MED 

๑๙๕ 
องค์ประกอบการเตรียมหน้ายางล้อตันที่
ลดการสะสมความร้อน และวิธีการ
เตรียมหน้ายางล้อตันดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๗๐๐ ไทย 
วุฒิชัย ไทยเจริญ และ

คณะ 
MTEC 

๑๙๖ 
แพลตฟอร์มชุดเครื่องยิงลูกบอลแบบ
โพรเจกไทล์ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๕๖๙๕ ไทย 
อนุสรณ์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ 

และคณะ 
MTEC 

๑๙๗ ชุดเครื่องยิงลูกบอลแบบโพรเจกไทล ์ ๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๔๓๗ ไทย 
อนุสรณ์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ 

และคณะ 
MTEC 

๑๙๘ แผ่นดามกระดูกต้นขาส่วนปลาย ๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๔๓๓ ไทย 
ประเสริฐ เฉลิมการ

นนท์ และคณะ 
A-MED 

๑๙๙ ขดลวดค้ ายันผนังหลอดเลือดหัวใจ ๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๓๘๖ ไทย 
กวิน การุณรัตนกุล และ

คณะ 
A-MED, MTEC 



 
 

๒๖๓ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๐๐ ขดลวดค้ ายันผนังหลอดเลือดหัวใจ ๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๓๘๗ ไทย 
กวิน การุณรัตนกุล และ

คณะ 
A-MED, MTEC 

 

ค. รายช่ือสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จ านวน ๑๒๙ 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 
(SIH๒CL๒) เป็นก๊าซเจือ 

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

NANOTEC 

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 

NECTEC 

๑๑ อุปกรณ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
สมดุลพลวัต 

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

BIOTEC, 
RDI 

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 

NECTEC 



 
 

๒๖๔ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๔ วิธีการก าจัดความขรุขระเชิงความร้อนและ
อีควอไลเซชันในระบบการบันทึกเชิงแมเ่หล็ก
แบบแนวตั้งแบบวนซ้ า 

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

MTEC, 
NECTEC 

๑๕ วิธีการตรวจจบัและการแก้ไขความขรุขระเชิง
ความร้อนในระบบการบันทึกเชิงแม่เหลก็แบบ
แนวตั้ง และระบบการกู้ข้อมูลของฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟที่ใช้วิธีการเช่นนั้น 

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

RDI 

๑๖ เครื่องมือและกรรมวิธีการทดสอบหาค่า
ความสามารถกักเก็บน้ าของมวลรวมวัสดุพรุน
ส าหรับผสมคอนกรีต 

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

RDI 

๑๗ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานส าหรับทดสอบคลชัต์
แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดจ ากัดแรงบิด 

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

สันต ิ

RDI 

๑๘ อุปกรณ์ควบคุมการระบายน้ าในพื้นที่ขนาด
ใหญ่ 

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

MTEC, RDI 

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 

NECTEC 

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, 



 
 

๒๖๕ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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

A-MED 

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 

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 สะโจมแสง 

MTEC 

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

NANOTEC 

๓๙ ระบบอัตโนมัติส าหรับวิเคราะห์การแปรผันของ
ล าดับเบสของดีเอ็นเอที่ได้จากเครื่องอ่านล าดับ
เบสที่ใช้เทคโนโลยีเทอมิเนเตอร์ไซเคิลซีเคว้นซ่ิง 

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

NECTEC 

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

NBT 

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

MTEC 

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

MTEC 

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

MTEC 

๔๔ อุปกรณ์ระบายความร้อนส าหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์

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

AGRITEC, 
BIOTEC, 
DECC 

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

NECTEC 

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

MTEC 

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

MTEC 



 
 

๒๖๖ 

 

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 

MTEC 

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

NSD 

๕๐ แป้นหมอนรองกระดกูข้อเข่าเทียม 
(JP๑๖๔๕๖๗๔) 

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

NSD 

๕๑ แป้นหมอนรองกระดกูข้อเข่าเทียม 
(JP๑๖๔๕๖๗๕) 

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 ธรรมรัตน ์ปัญญธรรมา
ภรณ์ และรุ่งอรุณ แสนงาม 

A-MED, 
RDI 

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 และ
คณะ 

MTEC 

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

NECTEC 

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 และ
คณะ 

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 และ
คณะ 

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 และ
คณะ 

NANOTEC 

๖๔ กระบวนการผลิตหัวเครื่องมือหลักที่มีหลายหัว
เครื่องมือย่อยส าหรับการกัดด้วยวิธีอัลทราโซนิก 

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

MTEC 



 
 

๒๖๗ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๖๕ วิธีการประมาณค่าความเข้มข้นของแอลกฮอล์
ในเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ ส าหรับเครื่องยนต์
สันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 

๑๘/๑๑/๒๕๕๓ ๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๗๕๖๕๒ ไทย อมเรศ แก้วปัญญา และ
คณะ 

NECTEC 

๖๖ เซรามิกส์คอมโพสิตฝังในที่มีสมบัติทางกล
ใกล้เคียงเนื้อเยื่อกระดูกแข็ง จากเทคโนโลยี
เครื่องพิพม์สามมิติและกรรมวิธกีารผลิตวัสดุ
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 และ
คณะ 

NECTEC 

๖๘ ชุดอุปกรณ์ทดสอบพารามิเตอรก์ารกัดกร่อน
ของแผ่นเหล็กเคลือบแลคเกอร์ผ่านการจ าลอง
การขึ้นรูปแบบควบคุมอุณหภูมิได ้

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ ๒๓/๐๔/๒๕๖๓ ๗๕๗๖๕ ไทย เอกรัตน์ ไวยนิตย ์และ
คณะ 

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 ๖-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 และ
คณะ 

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 H๕N๑ 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 



 
 

๒๖๘ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๘๐ สูตรต ารับยา แอมโฟเทอริซิน บ ี
(AMPHOTERICIN B) ที่มีความคงตัว ความ
แรง และความไวในการฆ่าเช้ือสูง 

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 NA๐.๕BI๐.๕TIO๓ ที่มี
การจัดเรียงตัวในแนว (๐๐๑) และอนภุาค NA
๐.๕BI๐.๕TIO๓ 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-๑ 
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 



 
 

๒๖๙ 

 

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 

ไตรมาสที ่๔ 

๑๐๑ เกราะกันกระสุนพอลิเมอร์คอมพอสิทจากเบน
ซอกซาซีน-ยูรีเทนอัลลอย (BENZOXAZINE-
URETHANE ALLOY) และเส้นใยทนแรงขีปนะ 
(BALLISTIC IMPACT) 

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ ๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๗๗๔๐๕ ไทย สมศิริ ปฐมทรัพย์ และ
คณะ 

MTEC 

๑๐๒ เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง ๒๒/๐๕/๒๕๕๑ ๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๗๗๔๑๖ ไทย วิทูรัช กู๊ดวิน MTEC 

๑๐๓ พลาสมิดลูกผสม P๒๒๐๐ เพื่อการผลิตดีเอ็น
เอมาตรฐานขนาดช่วง ๑๐๐ คู่เบส 

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ ๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๗๗๔๐๒ ไทย บุญญานาถ นาถวงษ ์
และสุภารัตน์ ปิ่นสุภา 

BIOTEC 

๑๐๔ ระบบส าหรับวัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ ๑๙/๐๙/๒๕๕๑ ๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๗๗๔๐๑ ไทย กนกเวทย ์ตั้งพิมลรัตน์ 
และคณะ 

NECTEC 

๑๐๕ กระบวนการเตรียมเม็ดโฟโตคะตะลิสต์
ไทเทเนียมไดออกไซด์-ซิลิกอนไดออกไซด์นาโน
คอมพอสิตและเม็ดโฟโตคะตะลิสต์ที่ไดจ้าก
กระบวนการดังกล่าว 

๒๖/๐๖/๒๕๕๒ ๑๐/๐๗/๒๕๖๓ ๗๗๑๙๐ ไทย สิทธิสุนทร สุโพธิณะ MTEC 

๑๐๖ ชุดขับเคล่ือนมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน
สามเฟสที่ท างานในโหมดควบคุมกระแสได้สี่ค
วอดแดรนท์โดยใช้ตัวตรวจจบักระแสตวัเดียว 

๒๕/๑๒/๒๕๕๒ ๑๐/๐๗/๒๕๖๓ ๗๗๑๘๙ ไทย นันทวัฒน ์ฐิติชัยวรกรณ์ 
และคณะ 

MTEC, 
NECTEC 

๑๐๗ กระบวนการและเครื่องก าเนิดจ านวนสุม่ด้วย
การแจกแจงเชิงเวลาของโฟตอน 

๗/๐๕/๒๕๕๒ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๗๖๘๙๐ ไทย เกียรติศักดิ์ ศรีพิมาน
วัฒน ์

NECTEC 

๑๐๘ วิธีการและระบบส าหรับแยกชนิดของพนัธุ์ข้าว
แบบไม่ท าลายดว้ยแสง 

๑๕/๐๑/๒๕๕๓ ๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๗๗๔๑๔ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร NECTEC 

๑๐๙ กระบวนการแยกการติดกันของเม็ดรูปร่างกลม
บนภาพดจิิตอล 

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ ๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๗๗๔๐๐ ไทย กรรณทิพย์ กิรติรัตนพ
ฤกษ์ และวศิน สินธุ

ภิญโญ 

NECTEC 

๑๑๐ โครงสร้างแชสซีส าหรับรถโดยสารไฟฟ้าที่ติดต้ัง
ระบบเคลื่อนย้ายชุดแบตเตอรี่จากด้านขา้งตัว
รถได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา 

๙/๐๙/๒๕๕๓ ๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๗๗๔๑๑ ไทย ชินะ เพ็ญชาติ และ
คณะ 

MTEC 

๑๑๑ เสาอากาศรับสัญญาณ ๓๐/๐๖/๒๕๖๐ ๑๐/๐๗/๒๕๖๓ ๗๗๑๘๘ ไทย รัศมิทัต แผนสมบูรณ์ 
และคณะ 

NSD, OSS 

๑๑๒ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ๘/๑๑/๒๕๖๑ ๓/๐๗/๒๕๖๓ ๗๗๐๗๒ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
และคณะ 

NECTEC 

๑๑๓ กล้องจุลทรรศน์ ๒๑/๐๑/๒๕๖๒ ๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๗๗๓๙๙ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ ์และ
คณะ 

NECTEC 



 
 

๒๗๐ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๑๔ แผ่นแปะผิวหนัง ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๒๔/๐๗/๒๕๖๓ ๗๗๕๗๕ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และคณะ 

NANOTEC,
MTEC 

๑๑๕ ระบบและวธิีการส าหรับสร้างลายเส้นเซฟา
โลเมตริกซ์กับภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ด้านขา้งและ
ด้านหน้าในระบบดิจิตอล 

๒๒/๐๕/๒๕๕๑ ๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๗๘๒๔๘ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 
และวิศรุต พลสิทธิ ์

NECTEC 

๑๑๖ การผลิตเซรามิกส์ที่มีรูปร่างทรงกลมโดยใช้
เทคนิคการหยดในน้ ามันพืชที่อุณหภูมิสงู 

๔/๐๒/๒๕๔๘ ๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๗๘๐๙๘ ไทย สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 
และคณะ 

MTEC 

๑๑๗ ชุดหัววัดค่าทางไฟฟ้าในบรรยากาศควบคุม
แบบแก็สไหลผ่าน 

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ ๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๗๘๐๙๖ ไทย พิมพา ลิ้มทองกุล MTEC 

๑๑๘ วิธีการระบุต าแหน่งของเส้นวงปีไม้สักและไม้
สนโดยคอมพิวเตอร ์

๒/๐๗/๒๕๕๒ ๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๗๘๒๔๙ ไทย วศิน สินธุภญิโญ และ
คณะ 

NECTEC 

๑๑๙ กรรมวิธีการผลิตพลาสติกฝังในแบบมีรพูรุน
ขนาดใหญ่และมีความเหนียวจากเครื่องพิมพ์
สามมิติส าหรับการใช้งานบริเวณเบ้าตา 

๒๑/๐๘/๒๕๕๒ ๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๗๘๒๔๗ ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป 
และคณะ 

MTEC 

๑๒๐ อุปกรณ์ส าหรับพลาสเจอไรซ์น้ าด้วยแสงแดด
โดยการให้ความร้อนทัว่ถึงทุกส่วนของน้ าพร้อม
กันด้วยความเร็วสูง 

๒๖/๐๗/๒๕๕๕ ๗/๐๘/๒๕๖๓ ๗๗๘๓๑ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 
และสิทธา สุขกส ิ

MTEC 

๑๒๑ สูตรน้ าสลิปส าหรับเตรียมเนื้อเซรามิกส์ที่ไม่
ผ่านการเผา โดยใช้สารประกอบแคลเซียม
ออกไซด์เพื่อเพิ่มความแข็งแรง 

๒๘/๐๙/๒๕๕๕ ๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๗๘๐๘๗ ไทย ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมา
ภรณ์ และรุ่งอรุณ แสน

งาม 

MTEC 

๑๒๒ แผ่นแปะผิวหนัง ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๗๘๒๔๕ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และสุพล มนะเกษตร

ธาร 

NANOTEC 

๑๒๓ แผ่นแปะผิวหนัง ๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๗๘๒๔๖ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และคณะ 

NANOTEC,
MTEC 

๑๒๔ ระบบพจนานกุรมจ าลองฉากสถานการณ์แบบ
อัตโนมัติส าหรับภาษาไทยและวิธีการสร้าง
ประโยคตัวอย่างที่ได้รับการก ากับข้อมูลเชิง
ภาษาศาสตร์ 

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ ๓/๐๙/๒๕๖๓ ๗๘๓๔๕ ไทย เทพชัย ทรัพย์นธิ ิและ
คณะ 

NECTEC 

๑๒๕ วิธีการอัตโนมัติส าหรับตรวจจบัค าซ้อนเพื่อ
เสียง ๒ พยางค์ในภาษาไทยดว้ยเครื่อง
ตรวจจับอัตโนมัต ิ

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ ๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๗๘๔๙๑ ไทย กฤษณ์ โกสวัสดิ ์และ
คณะ 

NECTEC 

๑๒๖ วิธีการนับจ านวนลูกกุ้ง ๒๒/๐๙/๒๕๕๔ ๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๗๘๔๙๒ ไทย นพดล คีรีเพ็ชร และ
วงษ์นเรศ ขันธุวาร 

NECTEC 

๑๒๗ อุปกรณ์วัดความสูงแบบละเอียด ๒๘/๐๙/๒๕๕๕ ๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๗๘๔๙๓ ไทย ธนกร สุนันทชัยกุล และ
สุพัฒน์ สัมพันธย์ุทธ ์

A-MED 

๑๒๘ แท่นทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๓/๐๙/๒๕๖๓ ๗๘๓๔๔ ไทย ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน 
และศราวธุ เลิศพลังสันต ิ

MTEC 



 
 

๒๗๑ 

 

ล าดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลขที่

ได้รับ 
ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๒๙ โครงสร้างของระบบตรวจวัดค่าความหน่วงเฟส 
และค่าการดูดซับเชิงแสงของวัตถุด้วยกระจก
สะท้อนแบบไฟเบอร์ลูป 

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ ๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๗๘๖๒๕ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร NECTEC 

 

ง. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จ านวน ๒๓๓ ค าขอ 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ 
ประเท

ศ 
ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ องค์ประกอบพอลแิลคติคแอซิดคอมพอสิทส าหรับ
ประยุกต์ใช้เป็นเส้นใย 

๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๓๕ ไทย วรล อินทะสันตา และ

คณะ 

NANOTEC 

๒ วิธีการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรตท่ีมีสมบัติ
ในการต้านจุลชีพ 

๘/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๙๑๐ ไทย วรล อินทะสันตา และ

คณะ 

NANOTEC 

๓ องค์ประกอบของวัสดุเรซินที่สามารถบม่ได้ด้วยแสง 
(photocurable resin) ส าหรับการพิมพ์ขึ้นรูปแบบ
สามมิต ิ

๒๙/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๙๖ ไทย กันนาพร พู่พุฒ และ

คณะ 

MTEC 

๔ ชุดไพรเมอร์โพรบ และกรรมวธิีการตรวจยืนยันการติด
เช้ือปรสิต Enterocytozoon hepatopenaei ในกุ้ง
ด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับเทคนิคการตกตะกอนอนภุาค
ทองค านาโน 

๒๙/๑๑/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๓๐๙๔ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม

ชัย และคณะ 

BIOTEC 

๕ หน้ากากอนามัยที่มีสมบัติปอ้งกันฝุ่นขนาดเล็กระดับ 
PM๒.๕ 

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 กระบวนการยึดวัสดุนาโนบนแผ่นรองรับด้วยฟิล์มบาง
พอลิเมอร์ 

๓๑/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๑๙๒ ไทย กิติพัฒน์ สินทิพย์ธรากุล 
และคณะ 

NANOTEC 

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

NECTEC 

๑๑ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีส าหรับคัดกรองและวินิจฉยั
เชิงปริมาณระดับเอ็มอาร์เอ็นเอของยีน IP-๑๐ 
เครื่องหมายชีวภาพในการตรวจโรคไตอักเสบลูปัสจาก
ปัสสาวะ 

๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๐๕๑ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม
ชัย และคณะ 

BIOTEC, 
NSD 



 
 

๒๗๒ 

 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ 
ประเท

ศ 
ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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 และ
คณะ 

MTEC 

๑๖ วัสดุนาโนคอมโพสิตที่มีสารตัวเติมที่น าไฟฟ้าแบบผสม 
และกรรมวิธกีารผลิตวัสดุนาโนคอมโพสติดังกล่าว 

๖/๐๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๒๓๕ ไทย กิตติพงษ์ หริ่มฉ่ า และ
ดรุณี อัศวเสถียร 

MTEC 

๑๗ วิธีการตรวจหาการเรียงตัวสลับต าแหน่งของยีน ALK 
ในเซลล์มะเร็ง 

๒๘/๐๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๔๒๓ ไทย วิชัย พรธนเกษม และ
คณะ 

BIOTEC 

๑๘ สูตรอาหารเหลวส าหรับเพาะเลีย้งเช้ือราแอสเพอร์จิลไล 
และกรรมวิธกีารผลิตมัยคอโปรตีนของเช้ือราแอสเพอร์
จิลไลด้วยกระบวนการหมักแบบเหลวโดยใช้สูตรอาหาร
ดังกล่าว 

๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๓๕๓ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง และ
คณะ 

BIOTEC 

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

๒๐ ระบบการผลิตน้ าแข็งซองโดยการให้ความเย็นภายใน
ซองน้ าแข็งควบคู่กับการให้ความเย็นภายนอกซอง
น้ าแข็ง 

๑๑/๑๐/๒๕๖๒ ๑๙๐๓๐๐๒๖๖๑ ไทย ธรรมนัญญา ศักดิ์เจริญ 
และอนุสรณ์ ชินสุวรรณ 

RDI 

๒๑ ชุดยีนส าหรับการเปลี่ยนเพศกุ้งก้ามกรามเพศผู้และไพร
เมอร์ส 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 และ
คณะ 

NANOTEC 

๒๔ กระบวนการเตรียมสารสกัดมาตรฐานกระชายด า ๓๑/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๗๐๗ ไทย อุดม อัศวาภิรมย ์และ
คณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 

๒๕ ชุดไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิป
ส าหรับตรวจสอบความสูงในปาล์มน้ ามนัและ
กระบวนการตรวจสอบความสูงในปาล์มน้ ามันโดยใช้ชุด
ไพรเมอร์นั้น 

๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๕๙๓ ไทย สุธาสินี สมยง และคณะ NOC 

๒๖ องค์ประกอบอนภุาคนาโนไขมันกักเก็บสารสกัด
กระเทียม และอนุภาคไมโครแคปซูลที่กักเก็บอนุภาค
นาโนไขมันกักเกบ็สารสกัดกระเทยีม ที่มีความสามารถ
ในการเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวหนัง และ
ท าลายเซลล์มะเร็ง 

๖/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๔๙๐ ไทย ณัฎฐิกา แสงกฤช และ
คณะ 

NANOTEC 

๒๗ เยื่อเลือกผ่านชนิดเส้นใยกลวงส าหรับเพิม่ความบริสุทธิ์
ของก๊าซชีวภาพ 

๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๕๙๖ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 
และธนิตพร นาคกุล 

NANOTEC 



 
 

๒๗๓ 

 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ 
ประเท

ศ 
ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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 และ
คณะ 

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 ์และ
คณะ 

MTEC 

๓๕ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจเชื้อแบคทีเรีย Vibrio 
harveyi และเชื้อไวรัส Scale drop disease virus ที่ก่อ
โรคเกล็ดหลุดในปลากะพงขาวพร้อมกันในปฏิกิริยาเดียว 

๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๘๓๐ ไทย แสงจันทร์ เสนาปิน BIOTEC 

๓๖ พอลิเมอร์ผสมที่มีสีคงทนต่อสภาวะแสงและแสดงสมบัติ
การผ่านและการสะท้อนของแสงในช่วงคลื่นจ าเพาะ 

๒๐/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๘๓๗ ไทย ณัฐภพ สุวรรณเมฆ และ
คณะ 

MTEC 

๓๗ กรรมวิธีการเตรียมซิลิกาเจลที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยหมู่เอ
มีนเดนไดรเมอร์เจน ๑ 

๒๑/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๘๕๒ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ NANOTEC 

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

๓๙ กระบวนการคัดพันธุ์ขา้วทนดินกรดและธาตุเหล็กเป็น
พิษภายใต้สภาวะโรงเรือนปลูกพืช 

๒๙/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๙๐๗ ไทย รุจิรา ทิศารัมย ์และ
คณะ 

BIOTEC 

๔๐ กรรมวิธีการจับตัวน้ ายางแบบไม่ใช้น้ าเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ยางแห้งที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว 

๓๐/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๙๒๐ ไทย ภูริพงศ์ วรรณวิไล และ
คณะ 

MTEC 

๔๑ ระบบตรวจสอบสถานะของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่มี
การยืนยันตัวตน 

๑/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๙๒๖ ไทย ละออ โควาวิสารัช และ
คณะ 

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) ที่
ประกอบรวมดว้ยขั้วไฟฟา้ดัดแปรพื้นผิวด้วยอนภุาคนา
โนของเงิน ส าหรับตรวจหาเช้ือมัยโคแบคทีเรียม ทู
เบอร์คูโลซิส (mycobacterium tuberculosis) 

๑๔/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๑๔ ไทย ศศินี บุณยรัตพันธุ ์และ
คณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 

๔๕ หน้ากากอนามัยสี่ชั้นที่มีสมบัติในการกรองอนุภาค
ระดับเล็กกว่าหนึ่งไมครอน 

๑๔/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๑๖ ไทย วรล อินทะสันตา และ
คณะ 

NANOTEC 
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๔๖ หน้ากากอนามัยสามชั้นจากแผ่นเส้นใยแบบไม่ถักไม่ทอ
ที่มีสมบัติในการกรองอนุภาคระดับเล็กกว่าหนึ่ง
ไมครอน 

๑๔/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๑๙ ไทย วรล อินทะสันตา และ
คณะ 

NANOTEC 

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

MTEC 

๔๘ กระบวนการผลิต ๕-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล (๕-
hydroxymethylfurfural) จากน้ าตาลกลูโคส ภายใต้
สภาวะตัวท าละลาย ๒ วัฏภาค และไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยา
กรด 

๑๔/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๒๒ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 
และคณะ 

NANOTEC 

๔๙ องค์ประกอบเส้นใยพอลิโพรพิลีนที่มีความสามารถใน
การต้านจุลชีพ 

๑๔/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๒๓ ไทย ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา 
และคณะ 

NANOTEC 

๕๐ ล าดับอาร์เอ็นเอน าพาส าหรับการยับยั้งไวรัสเด็งกี่ซีโร
ไทป์สองและไวรัสซิก้า 

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 ชุดแผ่นดามกระดูกต้นแขนส่วนต้นชนิดมีอุปกรณ์ยึด
ตรึง 

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 าหรับดัดแปลงปุ่มกดลิฟตโ์ดยสารเป็นแบบ
ไม่สัมผัสและวิถีทางการควบคุม 

๙/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๐๗๔ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

๕๖ ชุดอุปกรณ์ส าหรับฆ่าเช้ือโรคด้วยโอโซนและวิถีทางการ
ควบคุม 

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 จิตรา

กร 

BIOTEC 

๕๙ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนส าหรับน าส่งสารเสริม
ฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่จ าเพาะต่อมะเร็งล าไส้ใหญ่ที่
ประกอบรวมดว้ยนาโนเวสสิเคิลจากข้าวโพด (Zea 
mays) 

๒๖/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๑๑๖ ไทย กนกวรรณ ศันสนะพงษ์
ปรีชา และฐาปนี ถิ่น

บ้านใหม ่

NANOTEC 

๖๐ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจเชื้อทไีอแอลวีที่กอ่
โรคในปลานิลและปลานิลแดงด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับ
การใช้ตัวตรวจจับดีเอ็นเอที่ติดฉลากอนภุาคทองค านา
โน 

๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๑๕๑ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม
ชัย และคณะ 

BIOTEC 

๖๑ ระบบครีสเปอร-์ดีแคสไนน์ส าหรับปรับระดับการ
แสดงออกของยีนในกระบวนการหลั่งโปรตีนออกนอก
เซลล์ในเซลล์เจ้าบ้านยีสต์ทนร้อน 

๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๑๕๓ ไทย นิรันดร์ รุ่งสว่าง และ
คณะ 

BIOTEC 
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๖๒ ชีวภัณฑ์ส าหรับก าจัดศัตรูพืชและกระบวนการผลิตชีว
ภัณฑ์ส 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 และ
คณะ 

MTEC 

๖๖ เปปไทด์สังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ยบัยั้งเอนไซม์แองจิโอเทน
ซิน-๑ คอนเวอร์ทิงจากเห็ดหลินจือ และกรรมวิธกีาร
เตรียมเปปไทด์ดังกล่าว 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๓๕๐ ไทย ยอดยิ่ง ยิ่งชูตระกูล NOC 

๖๗ กรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มี
ความสามารถในการยับยั้งการสะสมไขมันและยับยั้ง
การเกิดอนุมูลอิสระจากเห็ดหลินจือ 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๓๕๑ ไทย สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 
และคณะ 

NOC 

๖๘ เเปปไทด์สังเคราะห์จากเห็ดหลินจอืเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการต่อตา้นอนุมูลอิสระ 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๓๕๒ ไทย วรรณพ วิเศษสงวน 
และคณะ 

NOC, 
BIOTEC 

๖๙ ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งทางอาหารและวธิีการผลิตผลิตภัณฑ์
ปรุงแต่งทางอาหารนั้น 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๓๕๓ ไทย ปวิตราภรณ์ สมุทรทัย 
และยอดยิ่ง ยิ่งชูตระกูล 

NOC, 
NANOTEC 

๗๐ สูตรอาหารเลี้ยงเช้ือส าหรับผลิตชีวมวลยีสต์ 
Saccharomyces cerevisiae และวธิกีารผลิตอาหาร
เล้ียงเช้ือสูตรดังกล่าว 

๑๙/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๓๕๔ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง และ
คณะ 

BIOTEC 

๗๑ อุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่นอันตรายในทีพ่ักอาศัยด้วยการ
เรียนรู้กลิ่นจากปัญญาประดิษฐ ์

๒๔/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๐๐ ไทย ถนอม โลมาศ และคณะ NSD 

๗๒ ชุดไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลในยีน sh
๒ ที่สัมพันธก์ับลักษณะความหวานในขา้วโพดหวาน
พิเศษและกระบวนการคัดเลือกขา้วโพดหวานพิเศษโดย
ใช้ชุดไพรเมอร์นั้น 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๓๓ ไทย วินิตชาญ รื่นใจชน และ
คณะ 

BIOTEC 

๗๓ อุปกรณ์ก าจัดละอองฝอยและสร้างม่านอากาศ ๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๓๔ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๗๔ ชุดไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิปในยีน 
Pikm๒ ที่สัมพันธ์กับลักษณะความต้านทานต่อโรคไหม้
ในข้าว และกระบวนการคัดเลือกข้าวโดยใช้ชุดไพร
เมอร์นั้น 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๓๕ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา และ
คณะ 

NOC, 
BIOTEC 

๗๕ ชุดหัวอุปกรณ์ก าจัดละอองฝอยและสร้างม่านอากาศ
หลายทิศทาง 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๓๖ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๗๖ ขั้วแคโทดเทอร์นารีคอมโพสิต ส าหรับแบตเตอรี่ชนิด
สังกะสีไอออนแบบอัดประจุซ้ าและกรรมวิธีการเตรียม
ขั้วแคโทดเทอร์นารีคอมโพสิตดังกล่าว 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๓๗ ไทย ชัชวรินทร์ ปูชัย และ
คณะ 

NSD 

๗๗ หน้ากากอนามัยผ้าหลายชั้นที่มีสมบัติในการกรอง
ละเอียด สะท้อนน้ า และต้านเช้ือจุลชพี 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๔๓ ไทย วรล อินทะสันตา และ
คณะ 

 

NANOTEC 
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ไตรมาสที ่๔ 

๗๘ กระบวนการชุบแข็งเหล็กกล้าโดยตรงด้วยการชุบ
เคลือบอะลูมิเนียมแบบจุ่มรอ้น 

๑/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๘๘ ไทย จักรกฤษ พงษ์
พิสุทธินันท ์และสินธุ 

จันทพันธ ์

RMT 

๗๙ วิธีการเตรียมขั้วไฟฟา้จากสารเคลือบคอมโพสิต
คาร์บอน 

๒/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๙๖ ไทย เจษฎา แม่นย า NANOTEC 

๘๐ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือวัณโรคในลิงแสมด้วยแผ่น
แถบโปรตีนจ าเพาะ 

๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๖๖๖ ไทย สารดี วาฤทธิ์ และคณะ BIOTEC 

๘๑ วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีแบบอะตอมเดี่ยว 
(single-atom catalyst) บนคาร์บอนโครงสร้างนาโน
สองมิติ 

๒๒/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๖๙๓ ไทย ธีระ บุตรบุรี และคณะ NANOTEC 

๘๒ กรรมวิธีสกัดสารสกัดฟักขา้วที่มีสารแคโรทีนอยด์สูง ๒/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๔๙๒ ไทย ธงชัย กบูโคกกรวด และ
คณะ 

NANOTEC 

๘๓ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์ 
(nanostructured lipid carrier) กักเกบ็สารส าคัญใน
กลุ่มสารเบต้าแคโรทีน (beta carotene) 

๒/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๕๐๖ ไทย มัตถกา คงขาว และ
คณะ 

NANOTEC 

๘๔ ระบบสื่อสารการแพทย์ทางไกลส าหรับรถฉุกเฉินที่มี
ห้องประชุมทางวีดิทัศน์ด้วยกระบวนการสุ่มเพื่อความ
ปลอดภัย 

๓/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๕๑๗ ไทย ปรารถนา กู้เกียรติกูล 
และคณะ 

A-MED 

๘๕ องค์ประกอบอนภุาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์ 
(nanostructured lipid carrier) ส าหรับน าส่งอนุภาค
ฟูลเลอรีนโดยใช้ไขมันเหลวเป็นน้ ามันแมคคาดาเมีย 

๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๖๘๐ ไทย คทาวุธ นามดี และคณะ NANOTEC 
,NECTEC 

๘๖ วิธีการเตรียมเฟอร์ฟูริลแอลกอฮอล์ (furfuryl 
alcohol) จากเฟอร์ฟูรัล (furfural) โดยใช้ตัวท าละลาย
ประเภทสารประกอบอินทรีย์ในกลุ่มไฮโดรคาร์บอนโซ่
ตรง แอลกอฮอล์โซ่ตรง หรือแอลกอฮอล์โซ่กิ่ง 

๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๖๖๕ ไทย ศิรภัสสร เกียรติพึ่งพร 
และคณะ 

NANOTEC 

๘๗ อนุภาคนาโนเพื่อการน าส่งสารก่อภูมิต้านทานเข้าสู่สัตว์
น้ า 

๒๔/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๗๑๐ ไทย คทาวุธ นามดี และคณะ NANOTEC 

๘๘ องค์ประกอบการเตรียมอนุภาคทรานสเอทโทโซม 
(transethosome) กักเก็บกระชายด าทีม่ีความคงตัว
และมีความยืดหยุ่นสูง 

๒/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๕๐๗ ไทย มัตถกา คงขาว และ
คณะ 

NANOTEC 

๘๙ ระบบจัดเก็บข้อมูลหลายมิตแิละค้นคืนข้อมูลดังกล่าว ๓๑/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๗๘๗ ไทย ศรินทร์ วัชรบุศราค า 
และคณะ 

NECTEC 

๙๐ กรรมวิธีตรวจหาสารออกฤทธิ์ฆา่เช้ือท็อกโซพลาสม่า 
กอนดิไอ และทดสอบความเป็นพษิต่อเซลล์
แบบต่อเนื่องในถาดเดียว 

๑๕/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๖๓๖ ไทย จารุณี วานิชธนันกูล 
และคณะ 

BIOTEC 

๙๑ สารผสมอนุภาคซิลิกาที่มีคุณสมบัติการไม่ชอบน้ า
ส าหรับเคลือบพื้นผิวโลหะและกรรมวิธกีารเตรียมสาร
ผสมอนุภาคซิลิกาที่มีคุณสมบัติการไม่ชอบน้ าดังกล่าว 

๒๒/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๖๙๔ ไทย กรรณิกา สิทธิสวุรรณ
กุล และณัฏฐพร พิมพะ 

NANOTEC 
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๙๒ กระบวนการผลิตชีวผลิตภัณฑ์ส าหรับก าจัดแมลง
ศัตรูพืชจากเช้ือรา 

๑๐/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๕๘๗ ไทย สุมาลี สุโพธิณะ และ
คณะ 

BIOTEC 

๙๓ กรรมวิธีตรวจหาสารกลุ่มไอโคซานอยด ์รีโซลวินดี๒ 
และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 

๒๔/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๗๑๖ ไทย วนนิตย์ วิมุตติสุข และ
คณะ 

BIOTEC 

๙๔ เซ็นเซอร์แบบกระดาษส าหรับตรวจหาโมเลกุล
เป้าหมายและกรรมวธิีการเตรียมเซ็นเซอร์ดังกล่าว 

๑๖/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๖๕๓ ไทย สุวัสสา บ ารุงทรัพย์ และ
คณะ 

NANOTEC 

๙๕ อุปกรณ์ม้วนเก็บเส้นใยแกรฟีนออกไซด์ ๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๖๖๔ ไทย อภิชัย จอมเผือก และ
คณะ 

RMT, 
NECTEC 

๙๖ สูตรอาหารเลี้ยงเช้ือส าหรับแบคทีเรียรีคอมบิแนนท์เพื่อ
ผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนบีเอ็มพ ีชนิดที่ ๒ และ
กรรมวิธีผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนบีเอ็มพี ชนิดที่ ๒ 

๓๑/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๗๘๖ ไทย ภีมพล คงโต และคณะ A-MED, 
BIOTEC 

๙๗ วิธีการให้แสงส าหรับการปลูกต้นบวับก ๓/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๕๑๖ ไทย กนกวรรณ รมยานนท์ 
และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC, 

MTEC 

๙๘ ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จ าเพาะต่อ
เครื่องหมายโมเลกุลสนิปในยีน xa๕ ที่สัมพันธ์กับ
ลักษณะต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งในขา้ว และ
กรรมวิธีการคัดเลือกพันธุ์ขา้วที่มีลกัษณะต้านทานต่อ
โรคขอบใบแห้งด้วยชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบ
ดังกล่าว 

๒๔/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๗๑๕ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา และ
คณะ 

BIOTEC 

๙๙ ชุดตรวจวัดอัลบูมินจากตวัอยา่งทางชีวภาพ ๓/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๕๑๕ ไทย สาธิตา ตปนียากร และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๐๐ ระบบตรวจจับความผิดปกตขิองมอเตอร์แบบแยกการ
ท างานอยา่งอิสระ 

๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๖๖๓ ไทย วรวิทย ์จันทร์สีหราช 
และคณะ 

CPS,NECTEC 

๑๐๑ อุปกรณ์ก าจัดเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลต ๒๔/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๗๑๗ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD,OSS, 
NECTEC 

๑๐๒ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-
CoV-๒ ด้วยเทคนิคแลมป ์

๑๐/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๕๘๘ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม
ชัย และคณะ 

BIOTEC 

๑๐๓ สูตรสีบ่งชี้ส าหรับใช้ในการทดสอบการเปลี่ยนแปลงค่า
กรด-เบส 

๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๖๖๗ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม
ชัย และคณะ 

BIOTEC 

๑๐๔ องค์ประกอบเซรั่มบ ารุงขนคิ้วของอนุภาคนาโนสารสกัด
อัญชัน 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๐๙ ไทย มัตถกา คงขาว และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๐๕ องค์ประกอบอนภุาคนาโนฟอสโฟไลปิดของสารสกัด
เชียงดาที่แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบในเซลล์ 

๑๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๙๕๔ ไทย อรอนงค์ หนูชูเช้ือ และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๐๖ วิธีการเตรียมถ่านกัมมันตแ์บบเมโซพอรสัจากลิกนิน 
(lignin-based mesoporous activated carbon) 
โดยการใช้แมแ่บบที่เป็นบล็อกโคพอลิเมอร์ (block 
copolymer template) และสารเชื่อมโยง (crosslink 
agent) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๔/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๙๓๕ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และ
เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศ

อ าพล 

NANOTEC 
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๑๐๗ ชุดน้ ายาส าหรับตรวจวัดโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินด้วย
เทคนิคเคมีไฟฟ้าโดยใช้แอปตาเมอร์ร่วมกับ
สารละลายกราฟีนออกไซด์และวธิีการตรวจวัดโปรตีน
ไกลเคทเตดอัลบูมินด้วยชุดน้ ายาดังกล่าว 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๐๖ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๐๘ องค์ประกอบของเซรั่มส าหรับน าส่งสารส าคัญผ่านทาง
ผิวหนัง 

๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๑๐๐ ไทย มัตถกา คงขาว และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๐๙ อุปกรณ์ลดอุณหภูมิส าหรับผลิตภัณฑ์วุ้น ๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๘๕๓ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๑๐ องค์ประกอบของอนภุาคทรานส์เฟอร์โซม 
(transfersome) กักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึงและ
บัวบก 

๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๑๐๑ ไทย มัตถกา คงขาว และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๑๑ องค์ประกอบนาโนอิมัลชันบรรจุสารสกดัจากเปลือก
มะนาว และกรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมลัชันดังกล่าว 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๑๐ ไทย พิชชาพร บุญวัชรพันธ์
สกุล และอรทยั ล้ออุทัย 

NANOTEC 

๑๑๒ กรรมวิธีการลดปริมาณโปรตีนละลายน้ าและโปรตีนที่
ก่อให้เกิดภูมแิพ้ในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ 

๑๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๙๐๓ ไทย ฉวีวรรณ คงแก้ว และ
คณะ 

MTEC 

๑๑๓ ชีวภัณฑ์ก าจัดไส้เดือนฝอยรากปมและกระบวนการ
ผลิตชีวภัณฑ์ส าหรับก าจัดไส้เดือนฝอยรากปมดังกล่าว 

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๘๕๘ ไทย เกวรินทร์ กล่ าเชาว์ 
และอลงกรณ์ อ านวย

กาญจนสิน 

BIOTEC 

๑๑๔ ชีวภัณฑ์ส าหรับก าจัดวัชพืชใบกว้างและกระบวนการ
ผลิตชีวภัณฑ์นั้น 

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๘๖๐ ไทย อลงกรณ์ อ านวยกาญ
จนสิน และคณะ 

BIOTEC 

๑๑๕ วิธีการสกัดเควอร์ซิทิน (quercetin) จากใบมะรุม โดย
การสกัดด้วยตัวท าละลายผสมที่สภาวะกึ่งวิกฤต 
(subcritical extraction) ร่วมกับการใช้ความดัน 

๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๙๙ ไทย คมสันต์ สุทธิสินทอง 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๑๖ วิธีการท าแห้งสารละลายดีเอ็นเอแอปตาเมอร์ติดสาร
ฟลูออเรสเซนต์ส าหรับตรวจวัดไกลเคทเตดอัลบูมิน 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๐๗ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง และ
ชยาชล อภิวาท 

NANOTEC 

๑๑๗ กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์ลีแวนซูเครสด้วยวธิีการหมัก
แบบเหลว 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๑๖ ไทย ภีมพล คงโต และคณะ BIOTEC 

๑๑๘ วิธีการเตรียมสารประกอบคีเลตของซีลีโนเมทิโอนีนใน
สารละลายเอเควียส 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๑๔ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๑๙ พลาสมิดที่ช่วยลดขั้นตอนของกระบวนการการปรับเปลี่ยน
ยีนที่แสดงออกของโปรตีนนิวคลีโอแคปซิดในอาร์เอ็นเอยี
โนมของไวรัสที่ใช้ส าหรับการสร้างวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
ที่มีการปรับระดับความรุนแรงในการก่อโรคต่อไวรัสพีอีดี
และกระบวนการสร้างพลาสมิดดังกล่าว 

๑๔/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๙๓๔ ไทย วุฒิชัย เหมือนทอง และ
สุทธิพันธุ ์สังข์สุวรรณ 

BIOTEC 

๑๒๐ ชุดไพรเมอร์ส าหรับตรวจจ าแนกเช้ือบีโกโมไวรัสในพืช
ตระกูลแตง และกรรมวธิีการตรวจจ าแนกเช้ือบีโกโม
ไวรัสโดยใช้ชุดไพรเมอร์ดังกล่าว 

๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๙๖ ไทย แสงสูรย์ เจริญวิไลศิริ 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๒๑ กรรมวิธีดัดแปรโครงสร้างของเพคตินที่สกัดจากเปลือก
ส้มโอส่วนขาว 

๑๔/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๙๓๖ ไทย ชัยวุฒิ กมลพิลาส และ
คณะ 

BIOTEC, 
MTEC 

๑๒๒ องค์ประกอบส าหรับการเตรียมเส้นใยคาร์บอนจาก
ลิกนินและกรรมวธิีการเตรียมเส้นใยคาร์บอนดังกล่าว 

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๘๕๔ ไทย อัจฉรา แป้งอ่อน และ
คณะ 

NANOTEC 



 
 

๒๗๙ 

 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ 
ประเท

ศ 
ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๒๓ น้ ายาส าหรับตรวจหาโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมิน ๒๕/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๕๙ ไทย สุวัสสา บ ารุงทรัพย์ และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๒๔ ชุดไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิป
ส าหรับตรวจสอบความสูงในปาล์มน้ ามนัและ
กระบวนการตรวจสอบความสูงในปาล์มน้ ามันแบบ
เรียลไทม์พีซีอาร์ด้วยชุดไพรเมอร์นั้น 

๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๙๗ ไทย สุธาสินี สมยง และคณะ NOC, 
BIOTEC 

๑๒๕ แผงวงจรเครื่องช่วยฟังชนิดเคลือบด้วยสารเคลือบผิวนา
โน 

๑๔/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๙๓๙ ไทย พิศิษฐ์ ค าหน่อแก้ว และ
คณะ 

NANOTEC, 
NECTEC 

๑๒๖ กรรมวิธีปลูกขมิ้นชันเพื่อเพิ่มปริมาณสารเคอร์คิวมิน
โดยการใชว้ัสดุปลูกผสมในระบบปลูกพชืแบบไฮโดรโป
นิกส์ 

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๘๕๙ ไทย ประเดิม วณิชชนานันท์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๒๗ สูตรอะลูมินาสเลอรี่ส าหรับผลิตอะลูมินาความหนาแน่น
ต่ าและกระบวนการเตรียมอะลูมินาความหนาแน่นต่ า 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๑๒ ไทย จรัสพร มงคลขจิต และ
เมธีกุล เจียรวัฒนานนท ์

MTEC 

๑๒๘ บล็อกปูพื้นคอมโพสิตพรุนน้ าซึมผ่านไดจ้ากขี้เถา้เหลือ
ทิ้งโรงไฟฟ้าชีวมวลและกรรมวิธกีารเตรียมบล็อกปพูื้น
คอมโพสิตพรุนน้ าซึมผ่านได้ดังกล่าว 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๑๓ ไทย พิทักษ์ เหลา่รัตนกุล 
และคณะ 

MTEC 

๑๒๙ โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จ าเพาะต่อโปรตีน NS๑ ของ
ไวรัสเด็งกี่ กรรมวิธี และชุดตรวจโปรตีน NS๑ ที่มีโมโน
โคลนอลแอนติบอดีดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๒๔ ไทย ชัญญา พุทธิขันธ ์และ
ธนพรรณ พฤกษมาศ 

BIOTEC 

๑๓๐ วิธีการผลิตมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเอนไซม์อะ
ไมเลสจาก Bacillus koreensis 

๑๔/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๙๓๘ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 
และเบญจรัตน์ บรรเทิง

สุข 

BIOTEC 

๑๓๑ วิธีการประมวลผลสัญญาณเทระเฮิรตซ์และอินฟราเรด
ที่ถูกตรวจจบัเพื่อสร้างภาพโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลง
ของสัญญาณต่อเวลา 

๑๔/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๙๔๐ ไทย ขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ ์
และคณะ 

NECTEC 

๑๓๒ เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์แบบพิมพ์ได้ภายใต้
บรรยากาศปกต ิ

๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๙๕ ไทย ชาคริต ศรีประจวบวงษ ์
และคณะ 

NSD 

๑๓๓ กรรมวิธีการสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิดเอสบีเอ ๑๕ (SBA-
๑๕) 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๑๑ ไทย ศุภวรรณ วิชพันธุ์ และ
คณะ 

MTEC 

๑๓๔ วิธีการเตรียมสารประกอบคีเลตของกรดอะมิโนกับ
โลหะในสารละลายเอเควียส 

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๘๕๕ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 
และภัทรพร โกนิล 

NANOTEC 

๑๓๕ เครื่องหมายสนิปที่มีความจ าเพาะกับยนี Os๑๐g
๐๔๙๐๑๐๐ ส าหรับการตรวจสอบขา้วที่ทนต่ออากาศ
หนาวในระยะต้นกล้า 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๑๕ ไทย อมรทิพย์ เมืองพรหม 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๓๖ สูตรเอนไซม์ผสมส าหรับดัดแปรโครงสร้างของเพคติน
และกระบวนการดัดแปรโครงสร้างของเพคตินด้วยสูตร
เอนไซม์ผสมนั้น 

๑๔/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๙๓๗ ไทย ภาวด ีเมธะคานนท ์
และคณะ 

BIOTEC, 
MTEC 

๑๓๗ ชุดตรวจหาโปรตีนเปลือกนอกของเช้ือในกลุ่มโคโรนา
ไวรัส 

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๘๕๖ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
และคณะ 

NANOTEC 
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๑๓๘ สูตรเคลือบจีโอโพลิเมอร์บนแผ่นเหล็กกล้าแบบผงแห้ง
และกรรมวิธกีารเคลือบจีโอโพลิเมอร์บนแผ่นเหล็กกล้า 

๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๙๘ ไทย สมัญญา สงวนพรรค 
และคณะ 

MTEC 

๑๓๙ ระบบแบตเตอรี่กักเกบ็พลังงานที่มีระบบควบคุม
ป้อนกลับส าหรับสถานีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม
หรือเซลล์แสงอาทิตย์ 

๑๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๙๕๓ ไทย ภาวด ีมีสรรพวงศ์ และ
คณะ 

DECC 

๑๔๐ เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ที่แต่งเติมด้วยเทอนารี
ควอนตัมดอทอนินทรีย์ชนิดแคดเมียมเทลลูเรียมซีลีไนด์ 

๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๙๔ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์ 
และคณะ 

NSD 

๑๔๑ กรรมวิธีเพาะเลี้ยงบัวบกภายใต้การควบคุม
สภาพแวดล้อม 

๗/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๘๕๗ ไทย กนกวรรณ รมยานนท์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๔๒ ไบโอเซนเซอร์ส าหรับตรวจเช้ือ Mycobacterium 
tuberculosis จากผลผลิตพีซีอาร์ที่ต้องการทดสอบ
ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้าร่วมกับเปปไทด์นิวคลีอิกแอซิด 

๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๐๐๘ ไทย ศศินี บุณยรัตพันธุ ์ NANOTEC 

๑๔๓ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๑๑ ไทย นพดล สิทธิพล และ
คณะ 

NECTEC 

๑๔๔ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายแมลงขนาดเล็ก ๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๒๔๑ ไทย สุมาลี สุโพธิณะ และ
คณะ 

BIOTEC 

๑๔๕ กระบวนการเตรียมวัสดุดูดซับจากไส้มันส าปะหลัง ๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๑๕ ไทย ลัพธ์พร วยาจุต NANOTEC 

๑๔๖ ใบพัดพ่นฟองส าหรับของเหลวที่มีความหนืดสูง ๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๑๖ ไทย พิทักษ์ เหลา่รัตนกุล 
และคณะ 

MTEC 

๑๔๗ อนุภาคพอลโิดพามีนกักเก็บสารสกัดกระชายด า และ
กระบวนการเตรียมอนุภาคดังกล่าว 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๑๓ ไทย ดวงพร พลพานิช และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๔๘ ชุดยกระดับไอไพโรไลซีสส าหรับเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไล
ซีสแบบเร็ว 

๓/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๑๗๔ ไทย นุวงศ์ ชลคุป MTEC 

๑๔๙ กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคทองนาโนที่มีขนาด
อนุภาคสม่ าเสมอและสามารถปรับขนาดได้ด้วยวิธีผสม
สารตั้งต้นก่อน 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๒๗ ไทย ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล 
และอรรถสิทธิ์ พันธุ์

ทรัพย์สกุล 

NANOTEC 

๑๕๐ อุปกรณ์ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติก
แบบใช้ออกซิเจน (aerobic biodegradation) 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๑๐ ไทย ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 
และคณะ 

MTEC 

๑๕๑ อุปกรณ์ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติก
แบบใช้ออกซิเจน (aerobic biodegradation) ที่มีการ
ป้อนอากาศ 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๐๙ ไทย ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 
และคณะ 

MTEC 

๑๕๒ ชุดไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลอินเดลซ่ึง
สัมพันธ์กับยีนต้านทานเพลีย้กระโดดสีน้ าตาลของข้าว 
และกระบวนการคัดเลือกลักษณะต้านทานเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาลในข้าวด้วยชุดไพรเมอร์ดังกล่าว 

๓/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๑๖๖ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา และ
วินธัย กมลสุขยืนยง 

BIOTEC 

๑๕๓ วิธีการสกัดนิวคลีโอไทด์สายเด่ียวชนิดไมโครอาร์เอ็นเอ
ด้วยวัสดุนาโนกราฟีนออกไซด์และชุดน้ ายาส าหรับใช้ใน
วิธีการนั้น 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๒๐ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๕๔ ระบบจับคู่อุปสงค์และอุปทานผลผลิตทางการเกษตร
ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๒๒ ไทย นันทพร รติสุนทร และ
คณะ 

NECTEC 
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๑๕๕ ระบบควบคุมรถเข็นด้วยคันบังคับ ๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๖๓ ไทย ดนุ พรหมมินทร์ และ
คณะ 

MTEC 

๑๕๖ ชุดไพรเมอร์และตัวตรวจจับดีเอ็นเอเป้าหมาย รวมถึง
กรรมวิธีการตรวจเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับ
แผ่นจุ่มทดสอบอย่างง่าย 

๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๒๔๒ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม
ชัย และคณะ 

BIOTEC 

๑๕๗ ระบบแนะน าอาหารในบรรจุภัณฑ์ตามฉลากโภชนาการ ๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๒๑ ไทย นิดา ชาติวัฒนศิริ และ
คณะ 

NECTEC 

๑๕๘ องค์ประกอบส าหรับการเตรียมเส้นใยคาร์บอนเจือ
โลหะออกไซด์จากลิกนินและกรรมวธิีการเตรียมเส้นใย
คาร์บอนเจือโลหะออกไซด์ดังกล่าว 

๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๒๔๐ ไทย วรล อินทะสันตา และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๕๙ วิธีการเตรียมแท่งนาโนไทเทเนียมไนไตรด์ ส าหรับขยาย
สัญญาณฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence 
enhancement) 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๑๓ ไทย ขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ ์
และคณะ 

NANOTEC, 
NECTEC 

๑๖๐ ระบบสอบเทียบระดับเสียงส าหรับการตรวจการได้ยิน ๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๒๐ ไทย อภิชย ์เหมาคม และ
คณะ 

NECTEC 

๑๖๑ วิธีการเตรียมเพคติกโอลิโกแซคคาไรด์จากส้มโอ ๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๘๐ ไทย ภาวด ีเมธะคานนท ์
และคณะ 

BIOTEC, 
MTEC 

๑๖๒ วิธีการเตรียมเม็ดบีดส์คอมโพสิทพอลิไวนิลแอลกอฮอล์-
โซเดียมอัลจิเนต-ยาง 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๑๒ ไทย สินีนาฏ ไทยบญุรอด NANOTEC 

๑๖๓ องค์ประกอบอนภุาคนาโนของแอสตาแซนธินที่ทนค
วามร้อนและมีความคงตัว 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๒๖ ไทย อิศรา สระมาลา และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๖๔ ระบบบูรณาการขอ้มูลโดยใช้ขอ้มูลอ้างอิง ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๑๒ ไทย มารุต บูรณรัช และคณะ NECTEC 

๑๖๕ องค์ประกอบการเตรียมยางวัลคาไนซ์ที่มีความใสและ
วิธีการเตรียมยางดังกล่าว 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๖๔ ไทย ภุชงค์ ทับทอง และ
คณะ 

MTEC 

๑๖๖ วิธีการเคลือบแผ่นกราฟีนบนเส้นลวดทองแดงหรือตัว
เช่ือมต่อทองแดง ด้วยวิธีไอระเหยทางเคมี (chemical 
vapor deposition) 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๑๙ ไทย อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
และคณะ 

NSD 

๑๖๗ สูตรต ารับเข็มขนาดไมโครเมตรที่บรรจุวิตามินซีซ่ึงมี
ความเสถียรสูง 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๖๕ ไทย เกศรา ปัญญาสุ และจี
ราพร ลีลาวัฒนชยั 

NANOTEC 

๑๖๘ เสายางจราจรล้มลุก ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๒๔ ไทย พงษ์ธร แซ่อุย และคณะ MTEC 

๑๖๙ ระบบตรวจสอบเครื่องช่วยฟัง ๓/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๑๖๗ ไทย อนุกูล น้อยไม้ และคณะ NECTEC 

๑๗๐ สูตรต ารับเข็มขนาดไมโครเมตรที่บรรจุยาไตรแอมซิโน
โลน อะซีโทไนด์ ซึ่งมีคุณสมบัติต้านเชื้อจุลชีพ และ
กรรมวิธีการเตรียมสูตรต ารับเข็มดังกล่าว 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๖๖ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 

๑๗๑ ชุดยีนส าหรับการแสดงออกนวิคลีเอสและกรรมวิธีที่
เกี่ยวขอ้ง 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๗๐ ไทย กัลยาณ์ แดงต๊ิบ และศุภ
รัตน์ แตงชัยภูม ิ

BIOTEC 

๑๗๒ เครื่องควบคุมการเติมอากาศในน้ า ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๑๗ ไทย เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต 
และคณะ 

NECTEC 
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๑๗๓ วิธีการเตรียมอนุภาคไมโครแคลเซียมแมกนีเซียม
คาร์บอเนต (calcium magnesium carbonate) โดย
การแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange) 

๓/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๑๖๕ ไทย ศรัณย์ อธิการยานันท ์ NANOTEC 

๑๗๔ กรรมวิธีการเตรียมผงสีน้ าตาล-แดงจากเหล็กออกไซด์
เคลือบชั้นซิลิกาที่มีคุณสมบัติสะท้อนรังสีอินฟราเรด
ใกล้สูง 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๒๕ ไทย กุลเชฏฐ์ เมืองนาโพธิ์ 
และคณะ 

NANOTEC, 
MTEC 

๑๗๕ สูตรต ารับเข็มขนาดไมโครเมตรที่มีสมบัติยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลชีพ 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๖๗ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และคณะ 

NANOTEC, 
MTEC 

๑๗๖ สูตรต ารับเข็มขนาดไมโครเมตรส าหรับการวินิจฉยัโรค
ผ่านทางผิวหนัง และกรรมวิธกีารเตรียมสูตรต ารับเข็ม
ขนาดไมโครเมตรดังกล่าว 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๖๘ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๗๗ ระบบจัดเก็บข้อมูลชนิดโคลด์ดาต้า ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๑๖ ไทย เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ และ
คณะ 

NECTEC 

๑๗๘ วิธีการตรวจวัดอัลบูมินโดยใช้เลคตินร่วมกับเทคนิค
เอนไซม์ ลิงค์ อิมมูโนซอร์เบน แอสเส 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๒๓ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง และ
ชยาชล อภิวาท 

NANOTEC 

๑๗๙ ระบบจ าแนกระดับความรุนแรงของความผิดปกติในพืช ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๑๘ ไทย วัลยา เหลืองนฤทัย และ
คณะ 

NECTEC 

๑๘๐ องค์ประกอบของเครื่องดื่มโปรตีนชนิดเจลจากโปรตีน
พืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๒๘ ไทย ศิริกาญจน์ วิเศษสุวรรณ
ภูมิ และคณะ 

MTEC 

๑๘๑ เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟา้สถิต ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๑๔ ไทย พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ 
และคณะ 

NSD 

๑๘๒ วิธีการตรวจวัดระดับไมโครอาร์เอ็นเอด้วยเทคนิค
เคมีไฟฟ้า 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๒๑ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๘๓ วิธีการตรวจวัดระดับไมโครอาร์เอ็นเอแบบหลายชนิด
ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๒๒ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๘๔ ระบบปรับระดับก าลังส่งสัญญาณคลื่นความถีว่ิทยุแบบ
อัตโนมัติ 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๑๙ ไทย อนุกูล น้อยไม้ และคณะ NECTEC 

๑๘๕ ชุดตรวจหาเช้ือ Acidovorax avenae subsp. 
citrulli ด้วยวิธีอิมมโูนโครมาโตกราฟีชนิดการไหล
ด้านข้างแบบแซนวิช 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๑๑ ไทย วีรกัญญา มณีประกรณ์ 
และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 

๑๘๖ กระบวนการผลิตน้ าตาลไซโลสจากชวีมวลทาง
การเกษตรโดยใช้น้ ารอ้นความดันสูงร่วมกับเอนไซม์ 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๗๑ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๘๗ โรงเรือนเพาะปลูกพืช (greenhouse) แบบไม่สะสม
ความร้อน 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๑๗ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC, 
AGRITEC 

๑๘๘ กรรมวิธีการดัดแปรพื้นผิวถ่านกัมมันต์ดว้ยอนภุาคนา
โนโลหะออกไซด์ผ่านระบบไหลเวียน 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๑๔ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๘๙ กรรมวิธีการดัดแปรพื้นผิวถ่านกัมมันต์ดว้ยอนภุาคเงิน
และสารประกอบโลหะเงินส าหรับดูดซับไอปรอท 

๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๒๓๖ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และ
คณะ 

NANOTEC 
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๑๙๐ กรรมวิธีการปรับปรุงถ่านกัมมันต์ส าหรบับ าบัดไอปรอท 
(mercury vapor) 

๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๒๓๗ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และ
กรรณิกา สิทธิสวุรรณ

กุล 

NANOTEC 

๑๙๑ เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ ๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๒๓๙ ไทย อนุศิษย์ แก้วประจักร์ 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๙๒ กรรมวิธีการตรวจวัดสารสกัดเมแทโบไลท์ด้วยเทคนิค
การตรวจวัดแบบคู่ขนานดว้ยวิธีลิควิดโครมาโทกราฟี-
แมสเปกโทรเมทรี 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๑๕ ไทย รินรดา สันติวิชช์ และ
คณะ 

BIOTEC 

๑๙๓ วิธีการเตรียมคอมโพสิตเมมเบรน ส าหรับใช้เป็นวัสดุ
กรองระดับอัลตราฟิลเตรชัน 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๓๐ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๙๔ ไพรเมอร์ที่มีความจ าเพาะตอ่เชื้อแบคทีเรียก่อโรคใน
อาหาร และกรรมวิธีการทดสอบการเกดิปฏิกิริยาด้วย
ไพรเมอร์ดังกล่าว 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๒๔ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๙๕ แผ่นกรองเส้นใยนาโนคอมโพสิตที่มีสมบัติในการกรอง
ละเอียด สะท้อนน้ า และต้านเช้ือจุลชพี และหนา้กาก
จากแผ่นกรองเส้นใยนาโนคอมโพสิตดังกล่าว 

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๘๑ ไทย วรล อินทะสันตา และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๙๖ ระบบค้นคืนข้อมูล ๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๒๓ ไทย ชัชวาล สังคีตตระการ NECTEC 

๑๙๗ สูตรอาหารส าหรับการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายพลาสติก
ชีวภาพ 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๑๘ ไทย นงลักษณ์ ใจโต และ
คณะ 

BIOTEC 

๑๙๘ วิธีการเตรียมฟิล์มเพอรอฟสไกต ์(perovskite) ส าหรับ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ 

๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๒๓๘ ไทย อนุศิษย์ แก้วประจักร์ 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๙๙ วิธีการควบคุมการไหลของน้ าร้อนผ่านแผงรับ
แสงอาทิตย ์

๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๓๖๙ ไทย กุลชาติ มีทรัพย์หลาก 
และคณะ 

CPS 

๒๐๐ แผ่นเส้นใยไม่ถักทอแบบหลายชั้นส าหรบัการเพาะปลูก ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๒๙ ไทย จุรีรัตน์ ประสาร และ
คณะ 

BIOTEC, 
MTEC 

๒๐๑ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาที่
ก่อโรคใบขาวในอ้อย 

๓/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๑๖๓ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม
ชัย และคณะ 

BIOTEC 

๒๐๒ เครื่องทดสอบเพื่อการประเมินพฤติกรรมการกัดกร่อน
ของโลหะซึ่งสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมดิน 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๖๘ ไทย ปิติชน กล่อมจิต และ
คณะ 

MTEC 

๒๐๓ แท่นดัมพ์ช่วยในการยกรถบรรทุกเททะลายปาล์มแบบ
ขับเคลื่อนที่ได้ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๒๗ ไทย ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน และ
คณะ 

MTEC 

๒๐๔ ยางซับแรงกระแทกส าหรับการติดตั้งกับราวกันชน ๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๓๙ ไทย พงษ์ธร แซ่อุย และคณะ MTEC 

๒๐๕ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนไขมัน (Lipid 
nanoparticles) เพื่อเร่งการสะสมแคลเซียมฟอสเฟต 
(Calcification) 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๗๓ ไทย สุวิมล บุญรังสิมันตุ์ และ
คณะ 

NANOTEC 

๒๐๖ อนุภาคนาโนไลโปโซมแบบมุ่งเป้าที่กกัเก็บยาเคมีบ าบัด
เพื่อการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองที่ระบบประสาท
ส่วนกลาง และกรรมวธิีการเตรียมอนภุาคดังกล่าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๗๑ ไทย ณัฎฐิกา แสงกฤช และ
คณะ 

NANOTEC 
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๒๐๗ วิธีการปรับปรุงถ่านกัมมันต์ดว้ยอนภุาคนาโนซิลเวอร์ 
(silver nanoparticle) เพื่อใช้ก าจัดอนพุันธ์ของ
คลอรีน (chlorine derivatives) และยบัยั้งจุลชีพในน้ า 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๓๔ ไทย พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง 
และคณะ 

NANOTEC 

๒๐๘ ระบบส่งเสริมการผลิตกรดอินทรีย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากกากมัน
ส าปะหลัง 

๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๔๕ ไทย ถาวร รัตติทิวาพาณิชย์ 
และวรินธร สงคศิริ 

BIOTEC 

๒๐๙ วิธีการเตรียมผงจากเปลือกไข่เพื่อให้ได้แคลเซียม
คาร์บอเนต (calcium carbonate) เป็นองค์ประกอบ
หลักส าหรับน าไปใช้เป็นวัสดุดูดซับ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๒๙ ไทย อังคณา เจริญวรลักษณ์ 
และคณะ 

MTEC 

๒๑๐ ชุดตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อการคัดกรองอัตโนมัติ ๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๖๖ ไทย ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และ
คณะ 

A-MED 

๒๑๑ องค์ประกอบของฟิล์มคอมโพสิตโดยใชถ้่านกัมมันต์ 
เพื่อควบคุมการดูดซับและชะลอการปลดปล่อยฮอร์โมน
พืช 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๓๓ ไทย พนิดา พรหมพินิจ และ
คณะ 

NANOTEC 

๒๑๒ องค์ประกอบของฟิล์มคอมโพสิตโดยใชว้ัสดุโครงข่าย
โลหะอินทรีย ์เพื่อควบคุมการดูดซับและชะลอการ
ปลดปล่อยฮอร์โมนพืช 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๓๒ ไทย พนิดา พรหมพินิจ และ
คณะ 

NANOTEC 

๒๑๓ ระบบและวธิีการควบคุมใบหน้าของโมเดลอวทาร์สาม
มิต ิ

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๔๐ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 
และคณะ 

NECTEC 

๒๑๔ เครื่องคว้านต้นกระจูด ๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๔๑ ไทย ประกอบ โกเมศวรากุล 
และคณะ 

NECTEC 

๒๑๕ เครื่องตรวจจับการสวมใส่หน้ากาก ๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๔๒ ไทย เปรมนาถ ดูเบ และ
คณะ 

NSD 

๒๑๖ กระบวนการผลิตกรดแลคติกชนิดโครงสร้างดี (-) จาก
แบคทีเรีย 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๖๗ ไทย กนกกาญจน์ คชรินทร์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๒๑๗ เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการลื่นไถลของแผ่น
ยางปูพื้นคอกปศุสัตว ์

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๖๒ ไทย ไพโรจน์ จิตรธรรม และ
คณะ 

MTEC 

๒๑๘ สูตรผสมส าหรับการขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิรยิาเชิงแสงและ
กระบวนการขึ้นรูปตัวเร่งปฏกิิริยาเชิงแสงดังกล่าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๗๐ ไทย จามร เชวงกิจวณิช และ
คณะ 

NANOTEC 

๒๑๙ อุปกรณ์วัดปริมาณกระแสไฟฟ้า ๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๔๔ ไทย กิตติพงศ์ สังฆรักษ์ และ
คณะ 

NECTEC 

๒๒๐ องค์ประกอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีสมบัติทน
ต่อความร้อน 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๗๒ ไทย อทิตย์สา เพ็ชรสุข และ
คณะ 

MTEC 

๒๒๑ ระบบรู้จ าสัญญาณเสียงของล าโพงส าหรับเครื่องช่วยฟัง ๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๖๔ ไทย พศิน อิศรเสนา ณ 
อยุธยา และคณะ 

NECTEC 

๒๒๒ องค์ประกอบจีโอพอลิเมอร์พรุนตัว (porous 
geopolymer) จากดินขาวเจอืผงอะลูมเินียมส าหรับ
ฉนวนกันความร้อน 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๓๐ ไทย ปัตมาภรณ์ ธิมากุล และ
พิมพ์พรรณ เห็น

ประเสริฐแท้ 

MTEC 

๒๒๓ อุปกรณ์ดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๔๓ ไทย ภาวิณี มีราศรี และคณะ NSD 



 
 

๒๘๕ 

 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ 
ประเท

ศ 
ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๒๔ หน่วยติดต้ังยานพาหนะส าหรับเกบ็สิ่งส่งตรวจทางการ
แพทย ์

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๔๕ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๒๒๕ ระบบและวธิีการส าหรับผลิตสารประกอบเฟอร์ริก
ไอออน (ferric ion) และก๊าซไฮโดรเจนด้วยวธิีการทาง
เคมีไฟฟ้า 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๓๑ ไทย ชัยยุทธ แซ่กัง และคณะ MTEC 

๒๒๖ ระบบตรวจวัดสารคลอไพริฟอสตกค้างในสารตัวอยา่ง ๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๒๘ ไทย ชัญชณา ธนชยานนท์ 
และคณะ 

MTEC 

๒๒๗ อุปกรณ์ตรวจสอบหัววัดแรงสั่นสะเทือน ๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๓๘ ไทย ชูเกียรติ ตันศราวิพธุ 
และคณะ 

NANOTEC 

๒๒๘ วิธีการออกแบบหัวฉีดส าหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ ๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๓๗ ไทย ภาสกร เทศะวิบุล และ
คณะ 

MTEC 

๒๒๙ โมดูลแบตเตอรี่และกระบวนการเชื่อมขัว้เซลล์
แบตเตอรี่ในโมดูลแบตเตอรี่ดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๓๖ ไทย พิมพา ลิ้มทองกุล และ
คณะ 

MTEC 

๒๓๐ ขดลวดค้ ายันผนังหลอดเลือดหัวใจที่มีพืน้ผิวส่วนโค้ง
ด้านในของส่วนยอดในวงแหวนมีลกัษณะเว้าครึ่งวงกลม 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๖๓ ไทย กวิน การุณรัตนกุล และ
คณะ 

MTEC 

๒๓๑ ขดลวดค้ ายันผนังหลอดเลือดหัวใจที่พื้นผิวส่วนโค้งด้าน
ในของส่วนยอดในวงแหวนมีลักษณะเปน็ช่องรูปตัวยู 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๖๕ ไทย กวิน การุณรัตนกุล และ
คณะ 

MTEC 

๒๓๒ วิธีการเตรียมคอมโพสิตเมมเบรนแผ่นฟลิ์มบางของพอลิ
เอไมด์ที่มีโลหะโครงข่ายอินทรียบ์นวัสดรุองรับพอลิไว
นิลลิดีนฟลูออไรด ์

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๕๓๕ ไทย ชลิตา รัตนเทวะเนตร 
และคณะ 

NANOTEC 

๒๓๓ องค์ประกอบของสารธรรมชาติเพือ่รักษาคุณภาพ
อาหาร 

๒๘/๐๙/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๔๖๙ ไทย กมลวรรณ ธรรมเจริญ 
และคณะ 

NANOTEC 

 

จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จ านวน ๓๘ 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 เกียรติ
ปฐมชัย และคณะ 

BIOTEC, 
NSD 

๓ กรรมวิธีการรักษาสภาพน้ ายางธรรมชาติ โดย
ใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮโปคลอไรท์ 

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

 
 

MTEC 



 
 

๒๘๖ 

 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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 
และคณะ 

NANOTEC 

๗ กรรมวิธีการปรับปรุงพันธุ์ขา้วให้ทนตอ่เชื้อรา
โรคไหม้ด้วยการชกัน าให้เกิดการกลายพนัธุ์ 

๔/๐๕/๒๕๖๐ ๑๔/๐๒/๒๕๖๓ ๑๕๙๒๑ ไทย เฉลิมพล เกิดมณ ี
และคณะ 

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 ตันติสันติ
สม,ชูเกียรติ ตันศรา

วิพุธ 

NANOTEC 

๑๐ ฟิล์มโครงสร้างหลายชั้นที่สามารถยอมให้ก๊าซ
ผ่านเข้าออกและปอ้งกันกลิ่นได้ 

๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๑๓/๐๓/๒๕๖๓ ๑๖๐๔๐ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ ์
และคณะ 

MTEC 

๑๑ อุปกรณ์ควบคุมแบตเตอรี่โมดูล ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๖/๐๓/๒๕๖๓ ๑๖๐๑๐ ไทย ขวัญชัย ตันติวณิช
พันธุ์ และคณะ 

MTEC, 
NECTEC 

ไตรมาสที ่๓ 

๑๒ องค์ประกอบอนภุาคนาโนกักเก็บน้ ามัน
กานพล ูส าหรับออกฤทธิ์เป็นยาสลบและมี
ฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์กอ่โรคในสัตว์น้ า 
และกรรมวิธกีารเตรียมอนภุาคดังกล่าว 

๙/๐๒/๒๕๖๑ ๙/๐๔/๒๕๖๓ ๑๖๑๒๔ ไทย คทาวุธ นามด ีและ
คณะ 

NANOTEC 

๑๓ อุปกรณ์วัดความชื้นในดิน ๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๑๖๑๔๕ ไทย การุณ แซ่จอก และ
คณะ 

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 
และคณะ 

MTEC 

๑๖ กระบวนการสังเคราะห์โลหะออกไซด์ด้วย
เทคนิคโซล-เจล โดยใช้เซริซิน 

๙/๐๓/๒๕๖๑ ๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๑๖๒๙๐ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ 
และสโรชา ส าราญ

รณศักดิ์ 

NANOTEC 

๑๗ สารเคลือบที่มีองค์ประกอบของสารประกอบ
อะลูมิโนซิลิเกตของเกลือเชิงซ้อนไทเอโซลีน
และสังกะสีที่มีฤทธิ์ตา้นเช้ือแบคทีเรียและ 
เช้ือรา 

๔/๐๕/๒๕๖๑ ๒๙/๐๕/๒๕๖๓ ๑๖๒๙๑ ไทย วิยงค์ กังวานศุภมง
คล และคณะ 

TMC, 
NANOTEC 



 
 

๒๘๗ 

 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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 และ
คณะ 

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 ์
และคณะ 

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 คงชะ
สิงห์ และคณะ 

RDI 

ไตรมาสที ่๔ 

๒๖ กระบวนการตรวจสอบหมึกดว้ยชิปขยาย
สัญญาณรามาน 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๑๖๕๐๐ ไทย นพดล นันทวงศ์  
และคณะ 

NECTEC 

๒๗ ระบบแสดงภาพโฮโลกราฟฟิกที่มกีารลดทอน
แสงจากแหล่งก าเนิดภาพ โดยการใช้โพลาไร
เซอร์เชิงเส้น 

๒๖/๐๗/๒๕๖๑ ๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๑๖๕๐๑ ไทย คณิน อึ้งสกุลสิร ิและ
รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ ์

NECTEC 

๒๘ กระบวนการสร้างอุปกรณ์ตรวจจับความดัน
และอุปกรณ์ดังกล่าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ๑๖๕๐๒ ไทย การุณ แซ่จอก และ
คณะ 

CPS, DECC 
NECTEC 

๒๙ อุปกรณ์ตรวจสอบทา่เดินแบบพกพา ๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๑๖๖๗๕ ไทย สุเกติองค์ ภู่พัฒน์ A-MED 

๓๐ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนสตรักเจอร์ลิ
ปิดแคริเออร์กักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึง 
และกรรมวิธกีารเตรียมอนภุาคดังกล่าว 

๔/๐๕/๒๕๖๑ ๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ๑๖๖๗๖ ไทย สกาว ประทีปจินดา 
และคณะ 

NANOTEC 

๓๑ อุปกรณ์แก้ไขรูปแบบข้อมูลอกัษร ๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๗/๐๘/๒๕๖๓ ๑๖๕๘๗ ไทย สรรพฤทธิ์ มฤคทัต NECTEC 

๓๒ อุปกรณ์ปลดล็อคคอนเน็คเตอร์ ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๑๖๖๓๔ ไทย นพดล สิทธิพล และ
คณะ 

NECTEC 

๓๓ อนุภาคนาโนของสารสกัดจากต้นหมีแ่ละต้น
บัวบกและกรรมวธิีการผลิตอนุภาคนาโน
ดังกล่าว 

๑๑/๐๕/๒๕๖๑ ๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๑๖๖๓๒ ไทย มัตถกา คงขาว และ
คณะ 

NANOTEC 

๓๔ วิธีการช่วยออกตัวบนทางลาดชันส าหรบัยาน
ยนต์ไฟฟ้า 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๗/๐๘/๒๕๖๓ ๑๖๕๘๖ ไทย เจษฎา ขัดทองงาม 
และคณะ 

NECTEC 

๓๕ อุปกรณ์ตรวจวัดสารเสพติดจากลมหายใจ ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๑๖๖๓๓ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธร
รม และคณะ 

NSD, 
BIOTEC 



 
 

๒๘๘ 

 

ล าดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นค าขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๓๖ กระบวนการเลี้ยงเซลล์แบคทีเรียในระบบรี
คอมบิแนนท์ให้มีความเข้มข้นสูงด้วยวธิกีาร
หมักแบบกึ่งกะโดยไม่เติมออกซิเจน 

๓๐/๐๖/๒๕๖๐ ๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๑๖๗๑๖ ไทย กนกกาญจน์ 
คชรินทร์ และคณะ 

BIOTEC 

๓๗ ชุดตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ไกลเคทเตดอัลบูมิ
นจากน้ าเลือดดว้ยเทคนิคเคมีไฟฟ้าร่วมกับ
แอปตาเมอร ์และกรรมวธิีการตรวจวัด
เปอร์เซ็นต์ไกลเคทเตดอัลบูมินด้วยชุดตรวจ
ดังกล่าว 

๑๕/๐๙/๒๕๖๐ ๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๑๖๗๑๗ ไทย ศศินี บุณยรัตพันธุ ์
และคณะ 

NANOTEC 

๓๘ วิธีการควบคุมการชาร์จและดิสชารจ์ตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวดที่ใช้คอนเวอร์เตอร์แบบบัค-บูสต์ 

๕/๐๔/๒๕๖๑ ๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๑๖๗๑๘ ไทย ณัชพงศ์ หัตถิ และสุร
ศักดิ์ นุ้ยเลิศ 

NECTEC 

 

ฉ. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดความลับทางการค้าในและต่างประเทศ จ านวน ๑๕ ค าขอ 

ล าดับ ชื่อความลับทางการค้าที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

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

NANOTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๒ กระบวนการลดไซยาไนด์ในชิ้นเนื้อมันส าปะหลังต้มที่
ปลอดภัยต่อการบริโภค 

๑๖/๐๑/๒๕๖๓ TS0100114 ไทย สุนีย์ โชตินีรนาท  
และคณะ 

BIOTEC 

๓ กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคพอลิสไตรีนขนาด ๑๐๐-
๓๐๐ นาโนเมตร 

๑๓/๐๓/๒๕๖๓ TS0100115 ไทย จิตาภา ส าราญจิตต ์
และคณะ 

NANOTEC 

๔ กรรมวิธีการผลิตน้ าซุปเข้มข้นที่สามารถเก็บได้ที่
อุณหภูมิห้อง 

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 าหรับพื้นผิว
วัสดุโดยใช้อนภุาคนาโนซิลิกาและตวัเร่งปฎิริยาเชิง
พาณิชย ์

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 



 
 

๒๘๙ 

 

ล าดับ ชื่อความลับทางการค้าที่ยื่นจด วันยื่นค าขอ หมายเลขค าขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๙ สูตรและวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับก าจัด
สารประกอบก ามะถันในกระบวนการผลิตน้ ามันดีเซล 
(J478-M) 

๑๒/๐๕/๒๕๖๓ TS0200121 ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล 
และคณะ 

MTEC 

๑๐ สูตรโพลิเมอร์คอมพาวด์ที่มีสีคงทนต่อสภาวะแวดลอ้ม
และให้ค่าการผา่นของแสงที่ช่วงคลื่นจ าเพาะ (เฉดสี
ม่วง) 

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 

ไตรมาสที ่๔ 

๑๔ ชุดไพรเมอร์ MassArray เพื่อการตรวจหาเช้ือ
แบคทีเรีย 

๑๖/๐๔/๒๕๖๓ TS0200126 ไทย สุกัญญา ยงเกียรติ
ตระกูล และคณะ 

BIOTEC 

๑๕ กระบวนการท าแห้งต้นทุนต่ าในการผลิตยีสต์ 
โพรไบโอติก ส าหรับใช้เป็นสารเสริมชีวนะในอาหาร
สัตว์ 

๒๕/๐๘/๒๕๖๓ TS0200127 ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 

 

ช. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดคุ้มครองพันธุ์พืช จ านวน ๓ 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 

ไตรมาสที ่๔ 

๓ ธัญสิริน ๓๐/๐๗/๒๕๖๓ ๑๕๘๙/๒๕๖๓ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา และคณะ BIOTEC 

 

ซ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ จ านวน ๕๒ รางวัล 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ระดับนานาชาติ ๑๖ 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 ๒๐๑๙) เมื่อวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ฮาลองเบย์ ประเทศเวียดนาม 

Traffy Waste: ระบบติดตามและบริหาร
การเก็บขยะ 

วสันต์ ภัทรอธิคม  NECTEC 



 
 

๒๙๐ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๒ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกทักษะการระดมทุนประเภท 
crowdfunding เพื่อการระดมทุนวิจัยในโครงการการศึกษา
การยับยั้งการถ่ายทอดของเชื้อซิกาจากแม่สู่ลูก จาก TDR 
Global ระหว่างวันที่  ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ  
กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

- ธีรวัฒน์  วิวัฒน์พาณิชย ์ BIOTEC 
 

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

Quantum Photonics and 
Information 

คณิน อึ้งสกุลศิริ NECTEC 

 ๔ รางวัล Excellent Oral Presentation Award ในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ ACM๒๐๒๐ : ๙th International 
Conference on Educational and Information 
Technology (ICEIT ๒๐๒๐) จัดขึ้นระหว่างวันที ่๑๑-๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ University of Oxford ประเทศ
อังกฤษ 

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

สินีนาฏ เทียนขาว  
วัธนวิสิต, 
ชาลี วรกุลพิพัฒน ์

NECTEC 

 ๕ รางวัล The Best Presentation ในงาน ๒๐๒๐ 3rd 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE AND 
GRAPHICS PROCESSING (ICIGP 2020) จัดขึ้นระหวา่งวันที่ 
๘-๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ ประเทศสิงค์โปร ์

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 

 ๗ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๕ ผลงานเด่น คว้ารางวัล
ประจ าป ี๒๐๒๐ “Alteryx Analytics 2020 Excellence 
Award Winners” ในงานประชุมประจ าปี Inspire 
APAC2020 ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที ่๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

กรณีศึกษาการพัฒนา workflow เพื่อการ
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล geospatial 
ด้านการเกษตรในประเทศไทย ภายใต้
โครงการ Agri-Map (What๒Grow) 
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 าหรับใช้ควบคุมโรคกุ้งในภูมิภาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้  

วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรม BIOTEC 
 

๙ ได้รับทุน Newton Fund โครงการ Leaders in 
Innovation Fellowship (LIF) จาก สอวช. สกสว.และ 
สวทช. สนับสนุนโดย The Royal Academy of 
Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ โดยอบรม online 
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

Early P-Check : An early pregnancy 
test kit for dairy cows. 

ศิวัช  สังข์ศรีทวงษ์ BIOTEC 
 



 
 

๒๙๑ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๑๐ ได้รับทุน Newton Fund โครงการ Leaders in 
Innovation Fellowship (LIF) จาก สอวช. สกสว.และ 
สวทช. สนับสนุนโดย The Royal Academy of 
Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ โดยอบรม online 
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

Innovatives Sillicone Gel-Coated 
Fabrics for Scar Reduction. 

บุญล้อม  ถาวรยุติการต ์ MTEC 

๑๑ ได้รับทุน Newton Fund โครงการ Leaders in 
Innovation Fellowship (LIF) จาก สอวช. สกสว.และ 
สวทช. สนับสนุนโดย The Royal Academy of 
Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ โดยอบรม online 
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

Traffy Waste - Intelligent Garbage 
monitoring and Management 
System. 

วสันต ์ ภัทรอธิคม NECTEC 

๑๒ ได้รับทุน Newton Fund โครงการ Leaders in 
Innovation Fellowship (LIF) จาก สอวช. สกสว.และ 
สวทช. สนับสนุนโดย The Royal Academy of 
Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ โดยอบรม online 
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

BlackGold Formula 139 : powerful 
anti-aging active ingredient from 
Thai Herb BlackGold Formula 139 

ธวิน  เอี่ยมปรีดี NANOTEC 

๑๓ ได้รับทุน Newton Fund โครงการ Leaders in 
Innovation Fellowship (LIF) จาก สอวช. สกสว.และ 
สวทช. สนับสนุนโดย The Royal Academy of 
Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ โดยอบรม online 
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

CARBANO-Superior activated carbon 
with tunable porosity and 
functionality. 

พงษ์ธนวัฒน ์ เข็มทอง NANOTEC 

๑๔ ได้รับทุน Newton Fund โครงการ Leaders in 
Innovation Fellowship (LIF) จาก สอวช. สกสว.และ 
สวทช. สนับสนุนโดย The Royal Academy of 
Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ โดยอบรม online 
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

Glucose monitoring handheld 
device based on 
micro/nanoneedles 

สุพล  มนะเกษตรธาร NANOTEC 

๑๕ ได้รับทุน Newton Fund โครงการ Leaders in 
Innovation Fellowship (LIF) จาก สอวช. สกสว.และ 
สวทช. สนับสนุนโดย The Royal Academy of 
Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ โดยอบรม online 
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

NanoFlu AB Duplex Rapid test kit 
for a simple influenza screening. 

ณัฐปภัสร  วิริยะชัยพร NANOTEC 

๑๖ ได้รับทุนวิจัย Sakura Science Exchange Program จาก 
Japan Science and Technology Agency แลกเปลี่ยนท า
วิจัย ระหว่างวันที่ ๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ Innovation 
Center of Nanomedicines Center ประเทศญี่ปุ่น 

- กนกวรรณ  ศันสนะพงษ์
ปรีชา 

NANOTEC 

ระดับชาติ ๓๖ รางวัล 

๑๗ รางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” ประจ าปี ๒๕๖๒ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
เมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง Grand Ballroom 
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอด เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 

เอนอีช (ENZease): เอนไซม์อัจฉริยะทอูิน
วันส าหรับกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ธิดารัตน์  นิ่มเชื้อ BIOTEC 
 



 
 

๒๙๒ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

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

Thai School Lunch: ระบบแนะน าส ารับ
อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบ
อัตโนมัติ 

สุปิยา  เจริญศิริวัฒน์ NECTEC 

๑๙ 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 

๒๐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ สาขาผลงานนวัตกรรมเพื่อ
สังคม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในเวทีการประกวดรางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติ (ITE 2019) จัดโดยส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สามย่านมิตรทาวน์ 
กรุงเทพมหานคร 

KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ พีรนันท์ กาญจนาศรี
สุนทร 

NECTEC 

๒๑ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๒ ในงานการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
๔๕ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบ
ล ารังสีทรงกรวย 

ไพรัช ธัชยพงษ ์, 
เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี , 
กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรี
ประทีป และคณะ 

NECTEC , 
MTEC, 
A-MED 

๒๒ รางวัลวิจัยทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ จาก
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ในการประชุม
วิชาการประจ าปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศ
ไทย ครั้ งที่  ๓๑ (TSB 2019) ระหว่างวันที่  ๑๐ -  ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต 

การพัฒนาและวิศวกรรมเอนไซม์และ
จุลินทรีย์จากฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี
และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

วีระวัฒน์  แช่มปรีดา  BIOTEC 
 

๒๓ 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 าเพาะและความไวในการตรวจเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร 

ณรงค์  อรัญรุตม์ BIOTEC 
 

๒๔ ร า ง วั ล  The Best Oral Presentation Award for 
Researcher ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหวิทยา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ (TMETC12) ระหว่างวันที่ ๖-๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด
เชียงใหม่ 

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

ปิติชน กล่อมจิต, 
ปิยะ ค าสขุ,  
ณมุรธา พอลสัน, 
เอกรัตน์ ไวยนิตย ์

MTEC 

๒๕ รางวัลเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ บริหารงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธี 
รับมอบเข็มประกาศเกียรติคุณ จัดโดยสมาคมนักเรียนทุน
รัฐบาลไทยร่วมกับมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เมื่อ
วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร   

- ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล CO 



 
 

๒๙๓ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๒๖ รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ ประเภทนักวิชาการ 
ในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรตินิสิตเก่า
ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๔๐ ปี ของวิทยาเขต
ก าแพงแสน จัดโดยสมาคมนิสิตเก่า หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตก าแพงแสน) ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร 

- สมวงษ์  ตระกูลรุ่ง BIOTEC 
 

๒๗ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าป ี๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

นวัตกรรมสารป้องกันน้ ายางพาราสดบูด
เน่า เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตยาง
แผ่นรมควัน และคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ชาวสวนยาง 

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

MTEC 

๒๘ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั ในงาน “วันนัก
ประดิษฐ”์ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

OnSpec VULCAN: เครื่องเคลือบฟิล์ม
บางส าหรับชิปขยายสัญญาณรามาน 

พิทักษ ์เอี่ยมชัย, 
วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล, 
ศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียร, 
มติ ห่อประทุม, 
นพดล นันทวงศ์, 
พงศ์พันธ์ จินดาอุดม, 
ทวี ป๊อกฝ้าย, 
อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน ์

NECTEC 

๒๙ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาการศึกษา ในงาน 
“วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ์
๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

KidBright: บอร์ดส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้ง
และ STEM Education 

ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว 

NECTEC 

๓๐ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ในงาน “วันนัก
ประดิษฐ”์ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

มายแอร ์: เครื่องประดับตรวจวัดฝุ่นด้วย
เซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 แบบกระเจิง
แสงขนาดเล็กโดยเทคนิคการส่งผ่านฝุ่น
ด้วยไมโครปั๊มชนิดเปียโซเพื่อใช้ในการ
ออกแบบเครื่องประดับส าหรับตรวจวัดค่า
ผุ่นและ AQI แบบฐานเวลาจริง  

อดิสร เตือนตรานนท์, 
ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ,์ 
ถนอม โลมาศ 

NSD 

๓๑ รางวัลวิทยานิพนธ ์ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ ในงาน “วันนกัประดิษฐ์” ประจ าป ี๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาระบบอ่านปากโดยใช้เทคโนโลยี
โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกร่วมกับ
แบบจ าลองมาร์คอฟซ่อนเร้น 

ขวัญชีวา แตงไทย NECTEC 

๓๒ รางวัลวิทยานิพนธ ์ระดับดีมาก สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและ
เภสัช ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา กรุงเทพมหานคร 

สารประกอบโบรอนอินทรีย์ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวรับฟลอูอรีน-๑๘ 

กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ ์ NANOTEC 

๓๓ รางวัลวิทยานิพนธ ์ระดับดีมาก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์ ในงาน “วันนักประดษิฐ์” ประจ าป ี๒๕๖๓ 

กระบวนการเพิ่มประสิทธภิาพของการ
สร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กด้วย
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

อิทธ ิฉัตรนันทเวช NANOTEC 



 
 

๒๙๔ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

๓๔ รางวัลวิทยานิพนธ ์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การภาพและ
คณิตศาสตร์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าป ี๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

การปรับปรุงคุณสมบัติของโฟโตวอลเทอิก
ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประกอบดว้ยฟิลม์
บางสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ท าการ
เตรียมโดยเทคนิคการเคลือบแบบ
สารละลายรูปวงเดือน 

อนุศิษย ์แก้วประจักษ ์ NANOTEC 

๓๕ รางวัลวิทยานิพนธ ์ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวจิัย ในงาน “วันนกัประดษิฐ์” ประจ าป ี๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

วัสดุนาโนส าหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจการรับรู้  

นพดล อรุณยะเดช NANOTEC 

๓๖ ไดร้ับทุนพิเศษ เพื่องานวิจัยโควิด ๑๙ สาขาวัสดุศาสตร์ จาก
โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องไลรา 
บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ
คอมพอสิทของไฮดรอกซีอะพาไทต์และ 
ไททาเนียมไดออกไซด์ส าหรับใช้เป็นแผ่น
กรองจุลินทรีย ์

นฤภร มนต์มธุรพจน ์ A-MED 

๓๗ ไดร้ับทุนพิเศษ เพื่องานวิจัยโควิด ๑๙ สาขาเทคโนโลย ีจาก
โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องไลรา 
บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเส่ียง
ต่อโรคติดเชื้อ COVID-19 (DDC-Care) 

อนันต์ลดา โชติมงคล A-MED 

๓๘ รางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงาน ในพธิมีอบรางวัล การ
ประกวดผลงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการอนุรักษ์
พลังงาน และพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๔.๐ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน  เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรงุเทพมหานคร 

อุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลย ี,
ทีมระบบไซเบอร์-
กายภาพ, ทีมงานบริหาร
พื้นที่และบริการวิศวกรรม
อาคาร 

NECTEC 

๓๙ ได้รับโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าป ี๒๕๖๓ ในพิธีรับมอบโล่เกียรตยิศ ศิษย์เก่าดีเด่น 
ประจ าป ี๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๘๖ เมื่อวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานคร 

- ชัย  วุฒิววิัฒน์ชัย NECTEC 

๔๐ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในงานแถลงข่าวเปิดตัว
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจ าปี 
๒๕๖๓ จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ ์เมื่อวันที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพรา้ว 
กรงุเทพมหานคร 

ผู้สร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาอาหารหมัก
ไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ทางอาหารและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมกับพันธมิตรสร้าง
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการผลิตและ
แปรรูป ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 
สร้างอุตสาหกรรมอาหารใหม่มูลค่าเพิ่ม
ด้วยนวัตกรรม 

วรรณพ  วิเศษสงวน BIOTEC 
 

๔๑ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จากส านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรอื ก.พ.ร. เมื่อวันที ่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๓  ณ ห้องรอยัล จบูลิี่ บอลรูม อาคาร 
ชาเลนเจอร์ ชั้น ๑ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี

Dental Platform ต้นแบบเพื่อให้บริการ
ทางทันตกรรมคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้
เก้าอี้ล้อเล่ือน 

ปกาศิต สมศิริ และณัฐพล 
ชโยพิทักษ์ ร่วมกับ
กรมการแพทย ์สถาบัน 

NECTEC 



 
 

๒๙๕ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ทันตกรรม กระทรวง
สาธารณสุข 

๔๒ รางวัล Creator Awards ประจ าปี ๒๐๒๐ ด้านสังคม ในพิธี
มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 
“โครงการความร่วมมือขบัเคลื่อนนวัตกรรมส าหรับประเทศ 
Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” เมื่อวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา จังหวัดนนทบุร ี

Traffy City Platform แพลตฟอร์มการ
บริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและ
ข้อมูล (แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue 
และระบบ Traffy Waste) 

วสันต ์ ภัทรอธิคม NECTEC 

๔๓ ได้รับทุนพัฒนานักวิจยัรุ่นกลาง ประจ าปี ๒๕๖๓ สาขา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในงานพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจยัและนวัตกรรม จัดโดยส านกังานการวิจยัแห่งชาต ิ
(วช.) เมื่อวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

การผลิตเส้นใยนาโนเซลลูโลส จากของ
เหลือทิ้ง ทางการเกษตรในประเทศไทย 
และการน าไปใช้ ประโยชน์ ด้าน 
ไบโอรีไฟนเนอรี่และอุปกรณ์เก็บกกั 
พลังงาน  

วรนุช  อิทธิเบญจพงศ์ NANOTEC 

๔๔ ได้รับทุนพัฒนานักวิจยัรุ่นกลาง ประจ าปี ๒๕๖๓ สาขา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในงานพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจยัและนวัตกรรม จัดโดยส านกังานการวิจยัแห่งชาต ิ
(วช.) เมื่อวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

แบบจ าลองการศึกษาประสิทธภิาพของ
อนุภาคขนาดไมโครและนาโนเมตรเพื่อ
ช่วยหลกีเล่ียงการเกิดปฏิกิริยา 
passivation บนผิวหน้าอิเลคโทรด 

Mithra Kumar  
Somasundrum 

BIOTEC 
 

๔๕ ได้รับทุนพัฒนานักวิจยัรุ่นกลาง ประจ าปี ๒๕๖๓ สาขา
วิศวกรรมและเทคโนโลยี ในงานพธิีลงนามสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จัดโดยส านักงานการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาและการออกแบบตัวเร่ง
ปฏิกิริยาววิิธพันธ์เพื่อ ใช้ในปฏิกิริยาการ
เปลี่ยน 5-hydroxymethylfurfural 
(HMF) เป็นสารชีวเคมีมูลค่าสูง 

อัญชล ี จันทร์แก้ว NANOTEC 

๔๖ ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ สาขา
เกษตรศาสตร์ ในงานพิธีลงนามสัญญารบัทุนอุดหนุนการวิจยั
และนวัตกรรม จัดโดยส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) เมื่อ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

การตรวจสอบยืนยันสารเมตาโบไลท์บ่งชี้
ความต้านทานเพลีย้กระโดดสีน้ าตาลใน
ข้าว 

อุมาพร  เอื้อวิเศษวัฒนา BIOTEC 
 

๔๗ ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ในงานพิธีลงนามสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จัดโดยส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบซี
ที่เกี่ยวขอ้งกับการดื้อต่อยาต้านไวรัสใน
ผู้ป่วยชาวไทย 

รุจิพัชร ์ วสิษฐ์ธัญเกษม NBT 

๔๘ ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ในงานพิธีลงนามสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จัดโดยส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาอนภุาคนาโนลิโปโซม 
Auroginger  อิมัลเจล ส าหรับการน าส่ง
ทางผิวหนัง ร่วม กับเทคนิค 
lontophoresis เพื่อต้านการอักเสบ 

กนกวรรณ  ศันสนะพงษ์
ปรีชา 

NANOTEC 



 
 

๒๙๖ 

 

ล าดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๔๙ ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ สาขา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในงานพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจยัและนวัตกรรม จัดโดยส านกังานการวิจยัแห่งชาต ิ
(วช.) เมื่อวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

อนุภาคนาโนส าหรับการรักษามะเร็ง  
แบบมุ่งเป้าด้วยการกระตุ้นด้วยแสง 

กันตพัฒน์  จันทร์แสน
ภักดิ ์

NANOTEC 

๕๐ ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ สาขา
วิศวกรรมและเทคโนโลยี ในงานพธิีลงนามสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จัดโดยส านักงานการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการออกซิเดชันเชิงเคมีไฟฟ้า
ของไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลในระบบ 
เตาปฏิกรณ์ แบบต่อเนื่อง เพื่อการผลิต
สารเคมีฐาน 

ปองกานต ์ จักรธรานนท ์ NANOTEC 

๕๑ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นราชบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

- ไพรัช  ธัชยพงษ ์ CO 

๕๒ ไดร้ับมอบโล่ประกาศเกยีรติคุณ ระดับทอง ในงานพิธีมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้าน
การจัดการน้ าเสีย”  จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๓ ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร 

- สวทช. CO 

 

ฌ. รายชื่อผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ที่มีการน าไปใช้ ๓๐๖ ผลงาน (เชิงพาณิชย์ ๖๓ รายการ และ  
เชิงสาธารณประโยชน์ ๑๐๐ รายการ รับจ้างวิจัยแก่ภาคเอกชน ๙๐ รายการ การให้ค าปรึกษา ๕๐ รายการ และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๓ รายการ)  

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

เชิงพาณชิย ์

ไตรมาสที ่๑ 

๑ เกมฝึกสมอง (MONICA) MTEC, TMC บริษัทดิจิตอล ปิกนิก จ ากัด  ๑ 

๒ ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขยีนส าหรับนกัเรียนที่บกพร่องทางการ
เรียบรู้ 

TMC, A-MED มหาวิทยาลัยมหิดล  ๑ 

๓ 
น้ ามันออริกาโนในรูปแบบผงแห้งเพื่อผลติและขายผลิตภัณฑ์ 

NANOTEC, TMC บริษัทเกรนาเดส ไบโอเทค 
จ ากัด  

๑ 

๔ โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา แอนดรอยด ์ NECTEC, TMC บริษัทจีไอเอส ซอฟท์ จ ากัด  ๑ 

๕ โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม (Abdul platform) NECTEC, TMC บริษัทเทอราบิท จ ากัด  ๑ 



 
 

๒๙๗ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๖ แพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จส าหรับการใช้งานด้านยุทโปกรณ์
เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 

MTEC, TMC บริษัทออสก้าโฮลดิ้ง จ ากัด  ๑ 

๗ แพลตฟอร์มการจัดการขอ้มูลแบบเรียลไทม์ บนอุปกรณ์สมองกล
ฝังตัว 

NECTEC, TMC บริษัทไอบิทซ์ จ ากัด  ๑ 

๘ แพลตฟอร์มระบบบรกิารถ่ายทอดการสือ่สารส าหรับคนพิการ
ทางการได้ยิน และคนพิการทางการพูด 

TMC, RDI, A-MED มูลนิธิ สากลเพื่อคนพิการ  ๑ 

๙ แม่แบบร่างส าหรับผลิตไส้แบบและโฟมโลหะ, อุปกรณ์ผลิตวัสดุ
จากแมแ่บบร่างที่มีโครงสร้างพรุนด้วยความดันสุญญากาศที่มี
อัตราการผลิตสูง และกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ส าหรับผลิตโฟม
โลหะเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ (Gap Fund) 

MTEC, TMC บริษัทไดร์ฟ แพสชั่น จ ากัด  ๑ 

๑๐ ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้ าพร้อมเฟิร์ม
แวร์และเว็บบริการขอ้มูล Agritonics เพื่อผลิตและขายผลิตภณฑ์ 

NECTEC, TMC, 
RDI 

บริษัทเทรดดิ้ง เทค เอเซีย 
จ ากัด  

๑ 

๑๑ ระบบจัดการการเก็บขยะอจัฉริยะ (Traffy Waste) NECTEC, TMC บริษัทสยามรับเบอร ์จ ากัด  ๑ 

๑๒ สูตรต ารับเภสัชภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย และ
องค์ประกอบของอนภุาคนาโนส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้
ภายนอกร่างกายเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 

NANOTEC, TMC บริษัทวิพเพอร ์จ ากัด  ๑ 

๑๓ องค์ประกอบส าหรับเตรียมสารฆ่าเช้ือจลุินทรีย์ NANOTEC, TMC บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จ ากัด  ๑ 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๔ เครื่องต้นแบบดิจิทัลเอกซเรย์ส าหรับถ่ายทรวงอก (BodiiRayS) A-MED, TMC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ 

๑๕ 

เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมนัและสายพันธุ์ฟื้นฟูความ
เป็นหมัน - บริษัทที่ ๑ 

TMC, RDI บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช 
(เอส.อี.เอเชีย) จ ากัด 

๑ 

๑๖ 

เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมนัและสายพันธุ์ฟื้นฟูความ
เป็นหมัน - บริษัทที่ ๒ 

TMC, RDI บริษัทแวนด้า ซีดส์ จ ากัด ๑ 

๑๗ 

โปรแกรมวิเคราะหโ์ซเซียลมิเดีย : เอสเซนส์ เวอร์ชั่น ๒ (S-Sense 
version 2) - บริษัทที่ ๒ 

NECTEC, TMC บริษัทเทลวอยซ์ เทคโนโลยี 
จ ากัด  

๑ 

๑๘ 

ระบบพยากรณ์และจ าลองเหตุการณ์เพือ่การบริหารจัดการปัญหา
การรุกล้ าของน้ าเค็ม หรือ "ระบบรักษ์น้ า" เพื่อการใช้งานภายใน
สถานประกอบการ 

NECTEC, TMC การประปานครหลวง  ๑ 

๑๙ 
องค์ประกอบของอนภุาคนาโนส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้
ภายนอกร่างกาย 

NANOTEC, TMC บริษัท864 ดีพร้อม จ ากัด  ๑ 

๒๐ อนุภาคนาโนกักเกบ็สารสกัดพริกที่มแีคปไซซินและน้ ามันไพล NANOTEC, TMC บริษัทศิริบัญชา จ ากัด  ๑ 

ไตรมาสที ่๓ 

๒๑ กระดาษสากันน้ า TMC บริษัทซิมพลิ เด็คคอร์ จ ากัด  ๑ 

๒๒ เครื่องสร้างแรงดันลบ TMC, A-MED บริษัทโอลิน ฮอลล์ เทคโนโลยี 
จ ากัด  

๑ 



 
 

๒๙๘ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๓ เครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์ ๓ มิติ ทางทัตกรรม รุ่น ๒.๐ 
(DentiScan 2.0) 

MTEC,TMC,  
A-MED 

บริษัทพิกซาเมด จ ากัด  ๑ 

๒๔ เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมนัและสายพันธุ์ฟื้นฟูความ
เป็นหมัน - บริษัทที่ ๓ 

TMC, RDI บริษัทกรีน เวิลด์ เจเนติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

๑ 

๒๕ เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมนัและสายพันธุ์ฟื้นฟูความ
เป็นหมัน - บริษัทที่ ๔ 

TMC, RDI ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยนอร์
ทเทิร์น ซีดส์  

๑ 

๒๖ เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมนัและสายพันธุ์ฟื้นฟูความ
เป็นหมัน - บริษัทที่ ๕ 

TMC, RDI บริษัทเจียไต๋ จ ากัด  ๑ 

๒๗ ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย วาจาเรียกคิว เวอร์ชัน 
๘.๐ (บริษัทที่ ๒) 

TMC, NECTEC บริษัทนีโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด  ๑ 

๒๘ โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย (Thai Speech 
Assessment : TSA)   

TMC, NECTEC,    
A-MED 

บริษัทพลอยชรัตน ์จ ากัด  ๑ 

๒๙ ผลิตภัณฑ์ส าหรับก าจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี TMC, NSD บริษัทกรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริค
เคชั่น จ ากัด 

๑ 

๓๐ ผ้าฝ้ายกันน้ า TMC, AGRITEC บริษัทบลูสเต็ป จ ากัด  ๑ 

๓๑ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก CO, TMC ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนีโอน็อก  ๑ 

๓๒ ระบบบอดีเรย์อาร์ TMC, A-MED บริษัทพิกซาเมด จ ากัด * - 

๓๓ ระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย พาที(Partii) เพื่อถอนความการ
ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เพื่อการใช้งานภายในสถานประกอบการ 
(บริษัทที่ ๒) 

TMC, NECTEC บริษัททริปเปิล วี บรอดคาสท์ 
จ ากัด  

๑ 

๓๔ สูตรสารเคลือบที่ประกอบด้วยอนุภาคซิงค์ออกไซด์ระดับนาโน
เมตรร่วมกับสารประกอบของซิงค์ไพริไทออนที่มีฤทธิ์ตา้น
เช้ือจุลินทรีย์ส าหรับวัสดุส่ิงทอ 

NANOTEC, TMC บริษัทเอเทค ฟิลเตรชั่น จ ากัด  ๑ 

๓๕ สูตรองค์ประกอบของธาตอุาหารส าหรับพืชไร้ดิน NANOTEC, TMC บริษัทเทค ซายน์ จ ากัด  ๑ 

๓๖ หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล (uRTU)   NECTEC, TMC บริษัทเซ็นเซอร์นิกส์ จ ากัด  ๑ 

๓๗ องค์ประกอบส าหรับเตรียมสารฆ่าเช้ือจลุินทรีย์ (บริษัทที่ ๒) TMC, NANOTEC บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทย
แลนด์) จ ากัด  

๑ 

๓๘ องค์ประกอบอนภุาคนาโน-ลิโปดอล แคริเออร์ และกรรมวธีีการ
เตรียมอนุภาคดังกล่าวเพือ่ผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 

TMC, NANOTEC บริษัทสมาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด  

๑ 

๓๙ อินเวอร์เตอร์ส าหรับปั๊มน้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์หลายก าลังขับรุ่น 
"Dual-power" (บริษัทที่ ๔) 

TMC, NECTEC บริษัทซันเซ็น ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด  

๑ 

ไตรมาสที ่๔ 

๔๐ กรรมวิธีเตรียมและขึ้นรูปเข็มขนาดไมโครเมตร TMC, NANOTEC บริษัทนารา แฟคทอรี่ จ ากัด  ๑ 

๔๑ กระบวนการลดไซยาไนด์ในชิ้นเนื้อมันส าปะหลังต้มที่ปลอดภยัต่อ
การบริโภค 

BIOTEC, TMC บริษัทเจ้าคุณเกษตรพืชผล 
จ ากัด  

๑ 

๔๒ เครื่องช่วยฟังแบบ Behind the ear NECTEC, TMC บริษัทออดิเมด จ ากัด  ๑ 



 
 

๒๙๙ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๔๓ เครื่องต้นแบบดิจิทัลเอกซเรย์ส าหรับถ่ายทรวงอก (BodiiRayS) - 
บริษัทที่ ๒ 

A-MED, TMC บริษัทพิกซาเมด จ ากัด * - 

๔๔ เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์สารส่งตรวจทางชีวภาพ (แบบตั้งโต๊ะ) NECTEC, TMC บริษัทเวลเกท เอ.ดี.เทค จ ากัด  ๑ 

๔๕ ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขยีนส าหรับนกัเรียนที่บกพร่องทางการ
เรียนรู ้

TMC, A-MED สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคล
บกพร่องทางการเรียนรู้แห่ง
ประเทศไทย  

๑ 

๔๖ ชุดสกัด RNA เพื่อการตรวจวินิจฉยัไวรัสด้วยเทคนิค RT-PCR NOC, TMC บริษัทอาฟเตอร ์แล็บ จ ากัด  ๑ 

๔๗ ชุดอุปกรณ์ฆ่าเช้ือพื้นรองเท้า DECC, TMC บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จ ากัด * - 

๔๘ เช้ือพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมนัและสายพันธุ์ฟื้นฟูความ
เป็นหมัน - บริษัทที่ ๖ 

TMC, CO, RDI บริษัทกรีน ซีดส์ จ ากัด  ๑ 

๔๙ 
ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย วาจา เวอร์ชัน 8.0 
(Server Version) - บริษัทที่ ๓ 

NECTEC, TMC องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ท)  

๑ 

๕๐ บันทึกข้อตกลง การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผลงานวิจัยชุดแผ่นดามกระดูกต้นแขนสว่นต้นชนิดมีอุปกรณ์ยึด
ตรึง, ผลงานวิจยัแผ่นดามกระดูกต้นแขนส่วนต้น และผลงานวิจัย
แผ่นดามกระดูกเรเดียสส่วนปลาย 

A-MED, TMC บริษัทดิจิทัล ออร์โธปิดิกส ์โซลู
ชัน จ ากัด  

๑ 

๕๑ บันทึกข้อตกลงการบริการจัดการและจดัสรรผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยเครือ่งย้อมสีสไลด์ (ขนาดเล็ก) 

NECTEC, TMC บริษัทเวลเกท เอ.ดี.เทค จ ากัด * - 

๕๒ บันทึกข้อตกลงการบริการจัดการและจดัสรรผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยผลติภัณฑ์ยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง 

BIOTEC, TMC บริษัทโอโว ่ฟู้ดเทค จ ากัด  ๑ 

๕๓ บันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการและจดัสรรผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยเบตา้กลูแคน โพลีแซค คาไรด์
จากเช้ือรา Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073   

BIOTEC, TMC บริษัทเอเชีย สตาร์ เทรด จ ากัด  ๑ 

๕๔ บันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการและจดัสรรผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยยีสต์โพรไบโอติกส าหรับใช้เป็น
สารเสริมอาหารสัตว ์

BIOTEC, TMC บริษัทเอเชีย สตาร์ เทรด จ ากัด 
* 

- 

๕๕ ระบบบริหารจัดการอาหารกลางวันและวัตถุดิบส าหรับผู้จัดอาหาร
กลางวันโรงเรียน 

NECTEC, TMC บริษัทอัครพันธุ ์คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด  

๑ 

๕๖ ระบบแบตเตอรี่กักเกบ็พลังงานที่มีระบบควบคุมป้อนกลับส าหรับ
สถานีผลิตพลังงานไฟฟ้า 

DECC, TMC บริษัทฟูจ ิเอนเนอร์จี อิน
โนเวชั่น จ ากัด  

๑ 

๕๗ 
ระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย พาที (Partii) - บริษัทที่ ๓ 

NECTEC, TMC องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ท) * 

- 

๕๘ โรงเรือนอัจฉริยะชนิดโรงเรือนหลังคาสองชั้นแบบ Knockdown - 
บริษัทที่ ๑ 

TMC, AGRITEC บริษัทฮิวจ์เนส จ ากัด  ๑ 



 
 

๓๐๐ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๕๙ โรงเรือนอัจฉริยะชนิดโรงเรือนหลังคาสองชั้นแบบ Knockdown - 
บริษัทที่ ๒ 

TMC, AGRITEC ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพัทธรัตน์ 
วิศวกรรม  

๑ 

๖๐ สูตรต ารับเภสัชภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย และ
องค์ประกอบของอนภุาคส าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอก
ร่างกาย 

NANOTEC, TMC โรงงานเภสัชกรรมทหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  

๑ 

๖๑ สูตรน้ ายาเคลือบเส้นใยด้วยแคปซูลกลิ่นหอม NANOTEC, TMC บริษัทบ้านไม้หอมฮิโนก ิไชย
ปราการ จ ากัด  

๑ 

๖๒ สูตรผสมเม็ดพลาสติกและกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกผสมหรือ
เม็ดพลาสติกเข้มข้นที่มีสมบัติป้องกันการเกิดฝ้า (Anti-fogging 
Masterbatch) 

TMC, MTEC บริษัทคลาเรียนท์ พลาสติก 
แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

๑ 

๖๓ องค์ประกอบ และกรรมวธิีการเตรียมอนุภาคนาโนชนิดบโิลนิโอ
โซม (BiloNiosome) ส าหรับการน าส่งสารสกัดถั่งเช่าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหาร 

NANOTEC, TMC บริษัทไฮบาลานซ์ จ ากัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๖๔ 
 

การผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืนด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

AGRITEC 
 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กลุ่มผู้เลี้ยง
โคเนื้อ  อ าเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กลุ่มพัฒนา
อาชีพผู้เลี้ยงโคขุน บา้นหนอง
ทุ่ม  ต าบลบ้านค้อ อ าเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบวัล าภ ู

๑ 

๖๕ เครื่องหั่นย่อยวัสดุจากแนวกันไฟแบบตดิตั้งบนรถบรรทุกขนาด
เล็ก 

AGRITEC สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงาน
ดอยตุง สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่
ทรงงานดอยตุง  ต าบลหว้ยไคร้ 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๖๖ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์
คัดและพันธุ์หลัก 

NECTEC ส านักวิจยัและพัฒนาขา้ว 
กรมการข้าว  

๑ 

๖๗ ระบบตรวจวัดและประมวลผลสัณฐานวทิยาต้นข้าวด้วยเทคโนโลยี
สามมิต ิ

NECTEC ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธาน ี
ส านักวิจยัและพัฒนาขา้ว 
กรมการข้าว  

๑ 

๖๘ ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิส าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
ห้องปฎิบัติการเพื่อใช้งาน 

NECTEC สภากาชาดไทย  ๑ 

๖๙ ระบบฟาร์มไวมาก (Farm Wimac) NECTEC, AGRITEC เกษตรกร ไร่เพื่อนคุณ ต าบล
โคกม้า อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย ์

๑ 



 
 

๓๐๑ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

เกษตรกร สวนมังคุด ต าบล
พลวง อ าเภอเขาคิชฌกฏู 
จังหวัดจันทบุร ี

๑ 

ไตรมาสที ่๒ 

๗๐ การใช้ประโยชนจ์ากเช้ือจุลินทรีย์เพื่อก าจัดกลิ่นกา๊ซแอมโมเนียใน
ฟาร์มสุกร ในพื้นที่ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

AGRITEC เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๗๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่การยกระดบัการผลิตสับปะรด
ปลอดภัยวิถีอินทรยี์และการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อระดับชุมชน 

CO, AGRITEC วิสาหกจิชุมชนสับปะรดแปลง
ใหญ่บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ล าปาง 

๑ 

๗๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสารสกัดข้าวก่ าดอยสะเก็ด 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 เน
เชอรัล โปรดักส ์ 

๑ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอมเฮิร์บ  ๑ 

๗๓ แคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกชนิดมีรูพรุนต่อเนื่องส าหรับใช้งานทาง
ทันตกรรม 

RDI, A-MED ทันตแพทย์ทั่วประเทศไทย ใน
งาน BIS2019  

๑ 

โรงพยาบาลเลิดสิน  ๑ 

๗๔ ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขยีนส าหรับนกัเรียนที่บกร่องทางการเรียนรู้ 
(LD SW) 

A-MED โรงพยาบาลพะเยา ๑ 

๗๕ ชุดอุปกรณ์ high temperature in situ XAS cell ส าหรับการ
วิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคการดูดกลนืรังสีเอ๊กซ์ (X-ray 
Absorption Spectroscopy, XAS) จากแสงซินโครตรอน 

NANOTEC สถาบัน วิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 

๑ 

๗๖ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกีย่วถัว่เขียว 
บ้านดอนหวาย ต.บ่อยาง อ.สวา่งอารมณ์ จ.อุทัยธานี   

AGRITEC เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขยีวใน จ.
อุทัยธาน ี

๑ 

๗๗ เทคโนโลยีกระดาษกันน้ า ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้า 
กลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northern Gift & 
Lifestyle Industry Creation) 

AGRITEC บริษัทไทยเปเปอร์โมเดล จ ากัด  ๑ 

บริษัทวาย.พัฒนา จ ากัด  ๑ 

๗๘ เทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกหุงสุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน 
ไม่ต้องใช้ถุงสูญญากาศ จังหวัดเชียงราย 

AGRITEC วิสาหกจิชุมชนกลุ่มหมูด าเหมย
ซานเกษตรพอเพียง 

๑ 

๗๙ ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการข้อมลูการผลิตข้าวครบวงจร
ของภาคกลาง 

NECTEC ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 
กรมการข้าว 

๑ 



 
 

๓๐๒ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๘๐ ระบบสารสนเทศส าหรับจัดการฐานข้อมูลการผลิตข้าวตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ภายใต้แผนพัฒนาการผลิตและการตลาด
ข้าวครบวงจรของจังหวัดนนทบุร ี

NECTEC ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 
กรมการข้าว * 

- 

๘๑ หน้ากากอนามัย n-Breeze M01   NANOTEC ประชาชนทั่วไป  ๑ 

๘๒ หน้ากากอนามัย nMASK version 2.0 หรือ Safie Plus+ A-MED คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๑ 

บริษัทชิว จ ากัด  ๑ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๑ 

มหาวิทยาลัยมหิดล * - 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรต ิ 

๑ 

โรงเรียนจารุศรบ ารุง  ๑ 

โรงเรียนบ้านโป่งสลอด จ.
เพชรบุร ี 

๑ 

โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์  

๑ 

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  ๑ 

โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์
บ ารุง) จ.เพชรบุร ี 

๑ 

โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์
ผดุง) จ.เพชรบุร ี 

๑ 

โรงเรียนสวนมิสกวัน  ๑ 

โรงเรียนสุโขทัย  ๑ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

๑ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอย
พัฒนา จ ากัด  

๑ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดกุ่ม
สามัคคี จ ากัด  

๑ 

ส านักงาน คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)  

๑ 

ส านักงาน หลกัประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  

๑ 

องค์การเภสัชกรรม  ๑ 
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ไตรมาสที ่๓ 

๘๓ Traffy Fondue แอปพลิเคชันแจ้งเหตุความเส่ียง : COVID-19 NECTEC กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  

๑ 

๘๔ การใช้สารสกัดซาโปนินจากหมี่เหม็น (Litsea glutinosa) เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ก าจัดลกูน้ ายุงลายบ้าน 

AGRITEC เทศบาลต าบลแม่โป่ง ตลาด
ขี้เหล็ก ต าบลแม่โป่ง อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

ประชาชนทั่วไป * - 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านแมโ่ป่ง ตลาดขี้เหล็ก 
ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก  
ตลาดขี้เหล็ก ต าบลแม่โป่ง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 

๑ 

๘๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารก าจัดสิ่งสกปรกและการเตรียมเส้นใย
ฝ้ายก่อนการย้อมส ีและ การย้อมสธีรรมชาติ 

CO, RDI, AGRITEC, 
BIOTEC 

กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าแฟชั่นมุสลิม 
ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑ 

สมาชิกกลุ่มผ้าทอบ้านปกึ-อา่ง
ศิลา ต าบลบ้านปึก อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุร ี

๑ 

๘๖ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใช้ชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพา และ 
แอพพลิเคชั่น Smart NPK ส าหรับการจัดการดินและปุย๋เพื่อการ
ปลูกล าไยแปลงใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ 

AGRITEC เกษตรกรผู้ปลูกล าไย  ต าบล
ดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ 

๑ 

๘๗ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิรินและหอม
มะล ิ๑๐๕ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 

CO, BIOTEC, 
ARGITEC, RDI 

เกษตรกร อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

เกษตรกร อ าเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

เกษตรกร อ าเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย ์

๑ 

๘๘ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ 

AGRITEC เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ทุ่งง้ิว ต าบล
วอแกว้ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค น้ าจ า ต าบล
วอแกว้ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

๑ 
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เกษตรกรผู้เลี้ยงโค แม่ติว ต าบล
วอแกว้ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค วอแก้ว 
ต าบลวอแก้ว อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค หล่ายทุ่ง 
ต าบลวอแก้ว อ าเภอหา้งฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

๑ 

๘๙ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพิ่มคุณภาพสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี CO, AGRITEC ผู้สูงอาย ุบ้านทุ่งหก ต าบลวอ
แก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 

๑ 

๙๐ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดแครง AGRITEC วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้เพาะเลี้ยง
เห็ดแครง  หมู่ที่ ๖ ต าบลท่า
ข้าม อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัด
สงขลา 

๑ 

๙๑ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด OER (Open Educational 
Resource) 

CO ศิลปินสีน้ าพฤกษศาสตร์ อ.พันธุ์
ศักดิ์ จักกะพาก  

๑ 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai 
PBS)  

๑ 

สถาบันพิพธิภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)  

๑ 

๙๒ คลังบทเรียนแบบเปิด (Massive Open Online Course) 
(MOOC) 

CO The Team 1990 (กลุ่มผลิตสื่อ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย)  

๑ 

พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ จ.แพร ่ ๑ 

ส านักงาน ศาลปกครอง  ๑ 

๙๓ ซอฟต์แวร์เดนตีแพลน โปร (DentiPlan Pro) A-MED โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม ๔ แห่ง  

๑ 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ๔๓ แห่ง  

๑ 

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลยั 
๗ แห่ง  

๑ 

โรงพยาบาลสังกัดส านกั
การแพทย์ ๒ แห่ง  

๑ 

๙๔ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน 
(แยม และ หม่อนจี๊ด) 

CO, AGRITEC กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
แม่ฮ่องสอน ต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

๑ 
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๙๕ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋แบบไมพ่ลิกกลับกองด้วย
ผักตบชวา 

AGRITEC เกษตรกร บ้านโนนส าราญ  
ต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดม
น้อย อ าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธาน ี

๑ 

๙๖ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกลา้ และการเก็บเมล็ดพันธุ์อิทรีย์ไว้
ใช้เอง 

CO, AGRITEC สุขใจฟาร์ม  ต าบลวังทรายค า 
อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 

๑ 

๙๗ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตเห็ดหูหนู CO, RDI, AGRITEC, 
BIOTEC 

วิสาหกจิชุมชน บ้านเฃิงสะพาน 
ต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

๑ 

๙๘ ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกพชืและการบริหารจัดการ
แบบครบวงจร 

CO, AGRITEC วิสาหกจิชุมชนแม่ทองเกษตร
อินทรีย ์วิสาหกจิชุมชนแม่ทอง
เกษตรอินทรีย์ ต าบลแม่ทอม 
อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 

๑ 

๙๙ เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะอนิทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยมูล
ไส้เดือน ภายใต้โครงการการส่งเสริมอาชีพและวิสาหกจิชุมชน 

AGRITEC เกษตรกร ปางหละ ต าบลบา้น
หวด อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

๑ 

๑๐๐ เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน 
ภายใต้โครงการสร้างมาตรฐานระบบผลติกาแฟคุณภาพของ
ภาคเอกชน “ThaiGAP Green Coffee Standard” เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมกาแฟไทยอย่างยั่งยืน 

AGRITEC เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ้านหว้ย
ซ้อ ต าบลหมอเมือง อ าเภอแม่จ
ริม จังหวัดน่าน 

๑ 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน 

๑ 

๑๐๑ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขา้ว CO, AGRITEC วิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรโรงเรียนบ้านสาม
ขา บ้านสามขา ต าบลหัวเสือ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

๑ 

๑๐๒ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักระยะสั้นด้วยการใช้จุลินทรีย์เร่งการ
ย่อยสลาย 

CO, AGRITEC เกษตรกร กลุ่มผลิตล าไยแบบ
ปลอดภัยแปลงใหญ่ ต าบล
หนองตอง อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ 

๑ 

๑๐๓ เทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชโครงสร้างไม้ไผ่แบบหลังคา ๒ ชั้น AGRITEC กลุ่มเกษตรกรต าบลเมืองปาน 
หมู่ที่ 6 ต าบลแม่สุก อ าเภอแจ้
ห่ม จังหวัดล าปาง 

๑ 

กลุ่มช่างชุมชนเครือข่ายฟาร์ม
เพชรล้านนา หมู่ที ่6 ต าบลแม่
สุก อ าเภอแจห้่ม จังหวัดล าปาง 

๑ 

๑๐๔ ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจล ส าหรับการรักษาแผลเป็นคีย์รอยด์ MTEC, RDI โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรต ิ* 

- 

๑๐๕ แผ่นเยื่อขวางกั้นพอลิเอทิลีนพรุนส าหรบัการรักษา ทาง 
ปริทันตวิทยา   

MTEC, RDI โรงพยาบาลธวัชบุรี   ๑ 
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๑๐๖ ระบบบริการค าบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา (Live 
Caption) 

CO, A-MED, RDI บริษัทอสมท จ ากัด (มหาชน)  ๑ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ๑ 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai 
PBS) * 

- 

สถานีวิทยโุทรทัศน์กองทัพบก  ๑ 

สถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา  ๑ 

สถานีวิทยโุทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย  

๑ 

๑๐๗ ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ เฟสการบ ารุงรักษา NECTEC การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย  

๑ 

๑๐๘ ระบบวิก ิ(Wiki) เพื่อการสร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้ออนไลน์ CO วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

๑ 

๑๐๙ ระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าเพือ่การ
แจ้งเตือนภัยน้ าทว่มในพื้นที่เส่ียงภยัน้ าท่วมลุ่มน้ าฝาง 

AGRITEC เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

ประชาชนทั่วไป * - 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ า
ร้อน ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลม่อน
ปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่ 

๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
งอน อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่  

๑ 

๑๑๐ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิด myLib CO สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
(มหาวิทยาลัยชวีิต)  

๑ 

ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ  

๑ 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

๑ 

ไตรมาสที ่๔  

๑๑๑ FaceD-Tech: AI face Tracking (ระบบรู้จ าใบหน้า) NSD กองทัพอากาศ  ๑ 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  ๑ 

๑๑๒ Magik Tuch : ลิฟต์ไร้สัมผัส NSD โรงพยาบาลศิริราช  ๑ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

๑ 

๑๑๓ party: พาท ีระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย - DSI NECTEC กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ๑ 
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๑๑๔ Thai MOOC เพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ NECTEC ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

๑ 

๑๑๕ Traffy Fondue แอปพลิเคชันแจ้งเหตุ เผาป่า-เผาพืช NECTEC กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  

๑ 

๑๑๖ การขยายผลชุดตรวจ Early P-Check เพื่อตรวจการตั้งท้องของ
แม่โค 

BIOTEC, NECTEC บริษัทแดรี่โฮม จ ากัด  ๑ 

ศูนย์บริการของไบโอเทค จ.
สระบุรี  

๑ 

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค 
(มิตรภาพ) จ ากัด  

๑ 

ส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิต
ปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  

๑ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย  

๑ 

๑๑๗ การขยายผลถา่ยทอดเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ (นวนุรกัษ์: 
Navanurak) ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์บา้นแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 
เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวในชุมชน 

NECTEC, AGRITEC โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 
สันป่า ต าบลส าพะเนียง อ าเภอ
บ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๑ 

๑๑๘ การใช้เชื้อราก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวไร่ ต าบลบ่อเกลือใต้ 
อ าเภอบอ่เกลือ จังหวัดน่าน 

AGRITEC เกษตรกร บ้านดงผาปูน ต าบล
บ่อเกลือใต้ อ าเภอบอ่เกลือ 
จังหวัดน่าน 

๑ 

๑๑๙ การใช้ราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) และราเมตาไรเซียม 
(Metarhizium anisopliae) เพื่อควบคุมแมลงในสวนกล้วยไม ้

BIOTEC, RDI เกษตรกร  ต าบลตรอกนอง 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

๑ 

เกษตรกร  ต าบลท่าประดู่ 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 

๑ 

เกษตรกร  ต าบลวังไก่เถื่อน 
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

๑ 

เกษตรกร  ต าบลอ่ายนาไลย 
อ าเภอเวยีงสา จังหวัดน่าน 

๑ 

เกษตรกร กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
เครือข่ายนาอินทรยี์อ าเภอจะนะ 
ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 

๑ 

เกษตรกร บ้านโคกเพชร ต าบล
ไพล อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ 

๑ 

เกษตรกร บ้านเป็นสุข ต าบล
เป็นสุข อ าเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ 

๑ 



 
 

๓๐๘ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

เกษตรกร บ้านส าโรง ต าบลศรี
โคตร อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

๑๒๐ การใช้ไวรัส NPV ก าจัดหนอนศัตรูพืช BIOTEC กรมส่งเสริมการเกษตร  ๑ 

๑๒๑ การเตรียมแป้งพิมพ์สธีรรมชาติจากใบลิ้นจี่ ใบมะม่วง และการ
พิมพ์สกรีนผ้า 

MTEC กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวน
นอก   ต าบลบางยี่รงค์ อ าเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑ 

๑๒๒ การเตรียมแป้งพิมพ์สธีรรมชาติจากเปลือกต้นตีนนก และการพิมพ์
สกรีนผ้า 

MTEC สมาชิกกลุ่มทอผา้ฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติบ้านกุ่ม   ต าบลโขง
เจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธาน ี* 

- 

๑๒๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเก็บเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดไว้ใช้เอง ใน
พื้นที่ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 

AGRITEC เกษตรกร กลุ่มวิสาหกจิชุมชน
เครือข่ายนาอินทรยี์อ าเภอจะนะ 
ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 

๑ 

๑๒๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตและใชส้ารชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ในพื้นที่ ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

BIOTEC, AGRITEC เกษตรกร  ต าบลตรอกนอง 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

๑ 

๑๒๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสร้างอาชพีเสริมให้กับชุมชน : การ
เล้ียงปูนาในระบบปิด 

AGRITEC เกษตรกร บ้านโคกเพชร ต าบล
ไพล อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ 

๑ 

เกษตรกร บ้านเป็นสุข ต าบล
เป็นสุข อ าเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ 

๑ 

เกษตรกร บ้านส าโรง ต าบลศรี
โคตร อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

๑๒๖ การถ่ายอดเทคโนโลยกีารผลิตพริกแห้งแบบปลอดภยั  
ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 

AGRITEC เกษตรกร  ต าบลอ่ายนาไลย 
อ าเภอเวยีงสา จังหวัดน่าน 

๑ 

๑๒๗ การทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพันธุ์หอมแขกและหอมแขก
ผลสดคุณภาพ 

ARGITEC เกษตรกร บ้านใหม่ ม.10  
ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

๑๒๘ การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมของข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์

MTEC องค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาต ิ(Food and 
Agriculture Organization)  

๑ 

๑๒๙ การพัฒนาพันธุ์ข้าว นา่น ๕๙ BIOTEC, RDI เกษตรกร บ้านบุญเรือง  ต าบล
ไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน 

๑ 



 
 

๓๐๙ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

เกษตรกร มูลนิธิฮักเมืองน่าน   
จังหวัดน่าน 

๑ 

๑๓๐ การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมนาคา (Hom Naka) ในพื้นที่  
จ.ล าปาง จ.พะเยา และ จ.เชียงราย 

BIOTEC เกษตรกร ในพื้นที่ จ.ล าปาง จ.
พะเยา และ จ.เชียงราย 

๑ 

๑๓๑ การพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเพาะเลีย้งจิ้งหรีดคุณภาพ  
ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 

AGRITEC เกษตรกร  ต าบลวังไก่เถื่อน 
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

๑ 

๑๓๒ การมัดย้อมผา้ด้วยสธีรรมชาติจากใบต้นล าดวน ใบต้นตีนนก และ
ใบต้นมะม่วง 

MTEC สมาชิกกลุ่มทอผา้ฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติบ้านกุ่ม   ต าบลโขง
เจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธาน ี

๑ 

๑๓๓ การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวบน
พื้นที่อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ด้วยระบบเกษตรเชิงพื้นที่แบบ 
บูรณาการ 

MTEC องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก
สากล (WWF Thailand)   

๑ 

๑๓๔ เกมฝึกสมอง (MONICA – concentration trainer)  MTEC โรงพยาบาลรามาธบิด ี ๑ 

สถาบัน ประสาทวิทยา 
(ศูนย์วิจัย)  

๑ 

๑๓๕ คู่มือการประเมินประสิทธภิาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ
ไทย (ฉบับผู้ปฏิบัติ) เพือ่เป็นแนวทางในการประเมินประสิทธภิาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) และการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานขององค์กร 

MTEC, TIIS การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ๑ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  

๑ 

๑๓๖ เครื่องฆ่าเช้ือโรคด้วยระบบ UV-C (Germ Saber UVC 
Sterilizer) 

NSD ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี * 

- 

๑๓๗ โจอี้ เตียงตื่นตัว (Active bed) MTEC โรงพยาบาลกลาง  ๑ 

๑๓๘ ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของไทยกับการส่งเสริมฉลากลดคาร์บอน: 
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

MTEC บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น
โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)  

๑ 

บริษัทวิบูลยว์ัฒนอุตสาหกรรม 
จ ากัด  

๑ 

บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

๑ 

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด * - 

๑๓๙ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งไทยในสวนฝร่ัง AGRITEC เกษตรกร  ต าบลบ้านคา อ าเภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุร ี

๑ 

๑๔๐ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งไทยในสวนมะนาว AGRITEC เกษตรกร  ต าบลช่องสาริกา 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี

๑ 

๑๔๑ เทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 

AGRITEC, BIOTEC เกษตรกร บ้านหนองขาหย่าง ม.
4 ต าบลหลุมเข้า อ าเภอหนอง
ขาหยา่ง จังหวัดอุทัยธาน ี

๑ 



 
 

๓๑๐ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๔๒ เทคโนโลยีการใช้สารชีวภาพจากน้ ามังคุดควบคุมโรครากเน่าและ
โรคเน่าในสวนทุเรียนในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดระยอง 

AGRITEC เกษตรกร  ต าบลท่าประดู่ 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 

๑ 

เกษตรกร  ต าบลสองพี่น้อง 
อ าเภอทา่ใหม่ จังหวัดจันทบุร ี

๑ 

๑๔๓ เทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี่ผสมโกโกอ้ัดเม็ด 
(Bright) 

AGRITEC วิสาหกจิชุมชนส่งเสริมกสิกรรม
ไร้สารพิษเมืองชัยนาท บ้านหลัง
ดอน ม.7  ต าบลท่าชัย อ าเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

๑ 

๑๔๔ เทคโนโลยีระบบน้ าในการท าเกษตรและการผลิตพืชผักอินทรีย์ AGRITEC เกษตรกร  ต าบลหนองย่างทอย 
อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๑ 

๑๔๕ เทคโนโลยีระบบโรงเรือนอัจฉรยิะ AGRITEC สวนภูภูม ิจ.เพชรบูรณ์ ๑ 

๑๔๖ แนวทางการประเมินผลฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ของโครงการ
จัดการใช้ประโยชน์จากพลาสตกิเหลือใช้ของบริษัท the green 
road เพื่อมาเป็นส่วนผสมในการผลิตถนนสายหลักของประเทศ
ภูฏาน 

MTEC บริษัทกรีนโรด จ ากัด  ๑ 

๑๔๗ แนวทางการประเมินผลฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ของโครงการ
ปรับเปลี่ยนการใช้แก้วกาแฟจากการใชค้รั้งเดียว เป็นการใช้แกว้
กาแฟซ้ าของกลุ่มร้านกาแฟที่เขา้ร่วมโครงการในประเทศเวียดนาม 

MTEC บริษัทAYA cup  ๑ 

๑๔๘ โปรตีนรีคอมบีแนนท์โบนมอร์โฟเจนีติกชนิดที่สอง A-MED คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

๑ 

๑๔๙ ผลการประเมินสถานการณ์การบริโภควสัดุและการไหลของวัสดุ
ภายในประเทศ 

MTEC กระทรวงการต่างประเทศ  ๑ 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.)  

๑ 

ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สอวช.)   

๑ 

๑๕๐ ผ้ากระตุ้นสมอง (AKIKO) MTEC โรงพยาบาลกลาง * - 

โรงพยาบาลรามาธบิดี * - 

๑๕๑ แผ่นยางธรรมชาติความเป็นพิษต่ าส าหรบัปูรองบ่อน้ า MTEC ศูนย์ฝึกอาชีพนกัเรียนเก่า 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
บก.ตชด. ภาค 3 บ้านหนองผึ้ง   

๑ 

๑๕๒ แผ่นเยื่อขวางกั้นพอลิเอทิลีนพรุนส าหรบัการอนุรักษ์เบา้ฟัน MTEC, RDI คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

๑ 

๑๕๓ ฟองน้ าคอลลาเจนที่มีโปรตีนรีคอมบีแนนท์โบนมอร์โฟเจนีติกชนิด
ที่สอง 

A-MED, MTEC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ * - 



 
 

๓๑๑ 
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๑๕๔ รถเข็นควบคุมระยะไกล (Remote Control Cart) MTEC โรงพยาบาลกลาง * - 

สถาบัน ประสาทวิทยา 
(ศูนย์วิจัย) * 

- 

๑๕๕ ระบบติดตามและตรวจสอบการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า
ส าหรับชุมชนต้นแบบ Chiang Mai World Green City (CMWC) 

NECTEC วิทยาลยัพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

๑ 

๑๕๖ ระบบบันทึกขอ้มูลสุขภาพครอบครัวแบบไร้สาย FFC AirSync รุ่น
ที่ ๔ 

A-MED, RDI โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  

๑ 

๑๕๗ ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ๓ (PHR3) NECTEC กระทรวงสาธารณสุข  ๑ 

๑๕๘ ระบบล่ามภาษามอืทางไกล A-MED มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร * - 

๑๕๙ ระบบวินิจฉัยและให้ค าแนะน าาการสร้างกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพื่อยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าาหรับอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (DIGEST) 

NECTEC ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa)  

๑ 

๑๖๐ ระบบหุ่นยนต์บริหารมือ/ระบบเฝ้าดแูละเก็บข้อมูลแบบทางไกล NECTEC ส านักงาน ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัย
และนวัตกรรม  

๑ 

๑๖๑ ราชบัณฑิตยฯ: ระบบการรายงานและสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

NECTEC ส านักงานราชบัณฑิตยสภา  ๑ 

๑๖๒ อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ (Ben) MTEC โรงพยาบาลกลาง * - 

๑๖๓ อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทัว่ไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า MTEC วิทยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ ๑ 

รับจ้างวิจยัจบ 

ไตรมาสที ่๑ 

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

๑๖๕ Thailand biodiesel production improvement MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๖ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตจุลินทรยี์เพื่อใช้เป็นชีวภัณฑ์
ป้องกัน 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๗ การผลิตต้นแบบยาสลบปลาจากน้ ามันกานพลูเพื่อการทดลอง
จ าหน่ายเชิงพาณิชย ์

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๖๘ การผลิตและควบคุมต้นแบบอนุภาคนาโนที่กักเก็บน้ ามันหอม
ระเหยและสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุง 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๖๙ การพัฒนากระบวนการแยกเซลลูโลสโดยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๐ การพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตแผ่นปิดแผลที่มีสมุนไพรและการ
พัฒนาแผ่นปิดแผลที่มีสมุนไพรและอนภุาคนาโนซิลเวอร์ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๑ การพัฒนาระบบย่อยขยะเศษอาหารส าหรับการยอ่ยสลายขยะ
อินทรีย ์

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 
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๑๗๒ การสังเคราะห์และพัฒนาถา่นกัมมันต์จากกากของเหลือจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานเพื่อใช้ในระบบกรองน้ า 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๓ โครงการลดน้ าหนักชุดเบาะรองนั่งรถจกัรยานยนต์ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๔ โครงการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลหาค่าแรงต้านและแรงยก
ของอากาศในรถยนต์ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๗๕ โครงการศึกษาเพื่อหาค่าคุณลักษณะอากาศพลศาสตร์ด้วยอุโมงค์
ลมไหลผ่านโครงสร้างรถยนต์ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๖ ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น ระยะที ่๒ 
 

NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๗๗ Thailand energy and CO2 strategy on road transport 
sector 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๗๘ กล่องควบคุมส าหรับรถขุดจ าลอง NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๗๙ การค้นหาสารออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียกอ่โรคในระบบทางเดิน
หายใจของสัตว ์

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๘๐ การค้นหาสารออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียกอ่โรคในระบบทางเดิน
อาหารของสัตว ์

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๑ การเคลือบอลูมิเนียมออกไซด์ด้วยวธิีอโนไดซ์ NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๒ การพัฒนา food structuring agent ส าหรับ fat-free sausage  MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๓ การพัฒนากระบวนการผลิตน้ ายาเคลือบถุงกรองอากาศที่มีฤทธิ์
ต้านเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา ในระดับอุตสาหกรรม 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๔ การวิเคราะห์ความเสียหายใบพัดปั๊มน้ าขนาดใหญ่  MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๒ 
บริษัท 

๒ 

๑๘๕ การศึกษากระบวนการปลายน้ า ส าหรับนวัตกรรมกระบวนการ
ผลิตยาแก้ไอแผนโบราณ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๖ การศึกษาคุณสมบัติและการขึ้นรูปโบนไชน่าที่มีเถ้ากระดูก 
ปลาทูน่า 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๗ การศึกษาผลกระทบทางด้านความปลอดภัยการใช้งานสถานี
ทดสอบเครื่องยนต์อากาศยานภาคพื้น 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๘๘ ซอฟต์แวร์ฝึกขับรถเกีย่วนวดข้าวในรูปแบบความจริงเสมือน NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๘๙ ต้นแบบอนุภาคนาโนเพื่อการกกัเก็บสารสกัดสมุนไพรส าหรับ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โรคข้อเข่าเส่ือมในรูปแบบสเปรย ์

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๐ สูตรน้ ายาเคลือบถุงกรองอากาศและศึกษาประสิทธภิาพในการ
ต้านเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 
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ไตรมาสที ่๓ 

๑๙๑ IPM motor design technique (แนวทางลดเสียงรบกวนของ
มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธภิาพสูงชนิดมีแม่เหล็กถาวรแบบฝังในโร
เตอร์ส าหรับงานเครื่องอัดอากาศ) 

NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๒ กระบวนการปรับปรุงพื้นผิววัสดุโลหะให้ความร้อนเพื่อใช้ในการ
ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารที่มีอุณหภูมิต่ า 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๓ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ไอ
ออนิกคอปเปอร ์

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๔ กระบวนการแยกสกัดวัสดุชนิดใหม่จากทะลายปาล์ม NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๙๕ กลิ่นหอมและสมบัตกิารดูแลรักษาง่ายบนผลิตภัณฑ์ฮิโนกิ NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๑๙๖ การเตรียมวัสดุดูดซับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ส าหรับ
ระบบรวมแสงอาทิตย์อุณหภูมิสูง 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๗ การทดสอบเพื่อประเมินความเข้ากันไดท้างชีวภาพของวัสดุ 
ทันตกรรมใส่ฟันและวัสดุอุดฟัน 

NCTC, NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๘ การพัฒนา food structuring agents ส าหรับ emulsion-type 
sausages 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๑๙๙ การพัฒนากระบวนการออกแบบและผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมส าหรับ
ต้านทานเช้ือแบคทีเรีย 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๐๐ การพัฒนาถา่นกัมมันต์จากกากกาแฟ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๐๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารทดแทนไขมันส าหรับอาหารสัตว์อัดเม็ด BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๐๒ การพัฒนาเม็ดบีดส์ตรึงเซลล์ส าหรับใช้ในการบ้าบัดน้ าเสีย NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๐๓ การพัฒนาสารชว่ยในการยึดติดเศษผ้าฝา้ยจากน้ ายางธรรมชาติให้
แผ่นผ้ามีความแข็ง และทนต่อการลามไฟ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๐๔ การพัฒนาอนภุาคไมโครเจลบีดส์เพื่อควบคุมการกักเกบ็และ
ปลดปล่อยสาร 1-Metylcyslopropene (1-MCP) 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๐๕ การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบมันส าปะหลัง
และน้ าตาล 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๐๖ การศึกษาดา้นความปลอดภัยตอ่สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของวัสดุ
นาโนซิงค์ออกไซด์ 

TBES สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๐๗ การศึกษารูปแบบการจัดวางหนามเตยส าหรับพื้นที่ปากเตาเผา MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๐๘ การศึกษาสภาวะการท างานในกระบวนการขึ้นรูปแบบ 
Thermoform 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๐๙ การหาค่าเหมาะที่สุดของต าแหน่งของตัวเปิดของอุปกรณ์ทดสอบ
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 
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๒๑๐ ความคงตัวของน้ าตาลฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ในไซรัปที่ได้จาก
กระบวนการผลิตน้ าตาล 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๑ โครงการออกแบบแม่พิมพ์ช่วยในการพฒันาผลิตภัณฑ์พลาสติก MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๒ ต้นแบบสารเคลือบผิวนาโนส าหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพในระดับภาคสนาม 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๑๓ ต้นแบบสารสกัดมาตรฐานกระชายด าส าหรับการใช้ใน
เครื่องส าอาง 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๔ ประสิทธิภาพการล้างก าจัดสารเคมีตกค้างในผักสดไทย ของเครื่อง
ผลิตโอโซนต้นแบบ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๕ ประสิทธิภาพและผลกระทบของการใช้นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต
ต่อการปรับสภาพดินกรดและคุณภาพผลผลิตข้าว 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๖ ผลของรูปร่างแม่แบบ และตัวแปรการผลิตในกระบวนการขึ้นรูป
แผ่นชีตจากการอัดรีด 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๑๗ ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้าที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดว่าน
เพชรหึง 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๑๘ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารท าหมัน alpha-mangostin เบื้องต้นใน
สุนัข 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๑๙ แผ่นกรองเส้นใยนาโนสมบัติพิเศษบนวัสดุรองรับส าหรับการกรอง
ละเอียด และต้านเช้ือแบคทีเรียเพื่อทดสอบประสิทธภิาพ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๐ แผ่นกรองเส้นใยนาโนสมบัติพิเศษบนวัสดุรองรับส าหรับการกรอง
ละเอียดและต้านเช้ือแบคทีเรียเพื่อทดสอบประสิทธภิาพ จาก
เทคโนโลยี “n-Breeze” 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๑ แผ่นกรองอากาศส าหรับรถยนต์ที่มีฤทธิต์้านเช้ือแบคทีเรียและ 
เช้ือรา 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๒๒ ศึกษาและออกแบบระบบแบตเตอรี่ส าหรับการันตีก าลังไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย ์(ระยะที่ ๑) 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๓ ศึกษาสอบเทียบการวัดค่าความเค้นตกค้างในชิ้นส่วนโลหะ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๒๔ สูตรการกักเก็บยาปฏิชีวนะในรูปแบบผง NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

ไตรมาสที ่๔ 

๒๒๕ กระบวนการปรับปรุงพื้นผิวเม็ดแป้งขา้วด้วยกระบวนการแบบแห้ง NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๖ กระบวนการห่อหุ้มมะพร้าวผงระดับไมครอน จากมะพร้าวอบ
กรอบ 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๒๗ การยืดอายุของเชื้อ Pantoea sp. ด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บ NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๒๘ การวิเคราะหภ์าระการรับน้ าหนักส าหรับโครงสร้างหุ่นยนต์เติม
น้ ามันอัตโนมัต ิ

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 



 
 

๓๑๕ 
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๒๒๙ การศึกษา วิเคราะห์ทดสอบ และการก าจัดสารปรอทในท่อส่งแก๊ส 
(เฟส IV) 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๓๐ การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคส าหรับการคัดแยกเซโนสเฟียร์
จากเถ้าลอย 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๑ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบออ่นงานทองสัมฤทธิ์ 
พิมพ์ขึ้นรูปสามมิติเพื่อลดความแข็ง 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๒ การศึกษาอิทธิพลของของไหลและอนภุาคของแข็งต่อความ
ต้านทานการสกึกร่อน 

RMT สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๓๓ การออกแบบแพ็กแบตเตอรี่แบบสับเปลีย่นได้ส าหรับจักรยานยนต์
ไฟฟ้า 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๔ ความปลอดภยัของวัสดุปูนซีเมนต์ต่อผิวหนัง NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๕ ความปลอดภยัและฤทธิ์ของสารสกัดเพปไทด์จากร าขา้ว NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๖ โครงการการผลิตแป้งพิซซ่าปราศจากกลูเตนกึ่งส าเร็จรูป BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๗ โครงการการออกแบบแกลลอนพลาสติกส าหรับบรรจุน้ ายาฟอก
เลือด 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๘ โครงการการออกแบบต้นแบบเครื่องท าปฏิกิริยาแบบตอ่เนื่องของ
เช้ือเพลิงชีวภาพ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๓๙ โครงการเตรียมต้นแบบ Thermoplastic starch ระยะที ่๒ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔๐ โครงการพัฒนาแพ็กแบตเตอรี่ส าหรับรถสามล้อไฟฟ้า MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔๑ โครงการพัฒนาระบบนับอปุกรณ์เช่ือมต่อท่อพลาสติก ระยะที่ ๒ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔๒ โครงการวิเคราะห์ภาระกรรมที่กระท าต่อช่วงล่างและโครงรถยนต์
ไฟฟ้า 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๔๓ โครงการวิเคราะห์และติดตามปญัหาการเกิด Silver Streaks ใน
ชิ้นงาน 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔๔ โครงการศึกษาและพัฒนาการใช้งาน FPA300 ในอุตสาหกรรม
พลาสติก 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๔๕ โครงการออกแบบและพัฒนารองเท้าเปลี่ยนส้นได้ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔๖ น้ ายาส าหรับท าความสะอาดคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศ NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๔๗ บริการรับรองคุณภาพดาตาเซนเตอร์ ตามมาตรฐาน มอก. 
๑๗๐๖๕ 

NECTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๔๘ ปุ๋ยคีเลตจุลธาตุอาหารพืช NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๔๙ ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวของอนุภาคนาโนไขมันที่บรรจุน้ ามันหอม
ระเหย 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๕๐ ระบบน าส่งสารทางผิวหนังส าหรับอิมัลเจลบรรเทาอาการปวด
เมื่อยด้วยนาโนเทคโนโลย ี

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๕๑ สารสกัดมาตรฐานกระชายด าส าหรับการใช้ในเครื่องส าอาง NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 
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๒๕๒ อนุภาคนาโนไขมันกักเก็บสารออกฤทธิส์มุนไพรแบบสเปรย์กลุ่ม
เภสัชภัณฑ์โรคข้อเข่าเส่ือม 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๕๓ อนุภาคนาโนน้ ามันมะพร้าวและสารสกดัสมุนไพรในรูปแบบ
มาส์กอิมัลเจล 

NANOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

การให้ค าปรึกษา 

ไตรมาสที ่๑ 

๒๕๔ coating prototype Jan 2018 MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๗ 
บริษัท 

๗ 

๒๕๕ การผลิตโปรตีนไหมสู่เชิงพาณิชย์ TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๕๖ การศึกษาสมบัติของวัสดุ Polypropylene MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๕๗ การให้ค าปรึกษาเพื่อพจิารณาโอกาสการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ (Consultation on biotechnology-based 
investment opportunities) 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๕๘ โครงการประเมินความปลอดภยัของวัตถุเจือปนอาหารชื่อ  
2 Fucosyllactose (2 FL)จากจุลินทรยี์ดัดแปลงพันธุกรรม  
สายพันธุ์ ๑ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๕๙ โครงการประเมินความปลอดภยัของวัตถุเจือปนอาหารชื่อ 
 2 Fucosyllactose (2 FL)จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม  
สายพันธุ์ ๒ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๖๐ โครงการประเมินความปลอดภยัของวัตถุเจือปนอาหารชื่อ  
2 Fucosyllactose (2 FL)จากจุลินทรยี์ดัดแปลงพันธุกรรม  
สายพันธุ์ ๓ 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๖๑ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอนไซม์ beta-amylase ที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๖๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME ICT 
ไทยด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการ ปี ๒๕๖๑ 

TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๖๓ โครงการให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติด้านการไหล 
(Rheology) ในการขึ้นรูปฟิล์ม ประจ าปี ๒๕๖๑ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๖๔ การทดสอบเฉพาะแบบของชิ้นงาน HDPE Cable spacer with 
iron hook 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๖๕ การประเมินความเสียหายของชิ้นส่วนทีใ่ช้งานในส่ิงแวดล้อม
อุณหภูมิสูง 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๖๖ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุดพอลเิมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใย
คาร์บอน 

TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๖๗ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของถั่ว
เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมทนทานสารก าจัดวัชพืช ๑ ชนิด 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 



 
 

๓๑๗ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๖๘ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของถั่ว
เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมทนทานสารก าจัดวัชพืช ๒ ชนิด 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๖๙ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของวัตถุ
เจือปนอาหารซ่ึงมีส่วนประกอบของเอนไซม์เอนไซม์ Xylanase ที่
ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม  

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๗๐ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอนไซม์ Lipozyme ที่ได้จากจุลินทรีย์ดดัแปรพันธุกรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๗๑ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอนไซม์ Pullulanase ที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธกุรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๗๒ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารเอนไซม์ 
Xylanase ที่ได้จากจุลินทรยี์ดัดแปรพันธุกรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๗๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการข้อมูล และ
กระบวนการท างานภายในองค์กร 

TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๗๔ วิทยากรเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตร การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การลดการใช้พลงังานและทรัพยากร และ
การบริหารจัดการกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๗๕ ศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการของระบบการติดตามสอบ
กลับการปลกูไม้กฤษณา 

TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

ไตรมาสที ่๓ 

๒๗๖ การตรวจสอบสมบัติข้อต่อเกลยีวส าหรบัท่อขุดเจาะน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๗๗ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม ระยะที่ ๔ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑๑ 
บริษัท 

๑๑ 

๒๗๘ การพัฒนายางล้อตันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๗๙ การพัฒนาระบบคุณภาพงานเช่ือมในการผลิตโครงสร้างเครน
ไฟฟ้าเหนือศีรษะ 

CO, TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๘๐ การให้ค าปรึกษา ร่วมพัฒนาสูตร ต้นแบบ และผลิตภัณฑ์ย่อย
สลายได้ทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

สงวนนามบริษัทเอกชน ๙ 
บริษัท 

๙ 

๒๘๑ การให้ค าปรึกษาการพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๘๒ การให้ค าปรึกษาและจัดท าระบบมาตรฐาน GMP TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๘๓ การออกแบบและสร้างเครื่องกดอัดอิฐมอญโดยระบบไฮดรอลิกส์ CO, TMC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๘๔ การทบทวนผลกระทบจากความชื้น CO2 และ H2S ต่อการกัด
กร่อนภายในระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 



 
 

๓๑๘ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

ไตรมาสที ่๔ 

๒๘๕ การประเมินข้อบกพร่อง/ความไม่สมบูรณ์/การปนเปื้อนของ
ผลิตภัณฑ์ พร้อมการให้บรกิารปรึกษาวชิาการเทคนิค (ปี ๓) 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๒ 
บริษัท 

๒ 

๒๘๖ การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของข้าวโพด
ดัดแปลงพันธุกรรมที่มีลักษณะต้านทานแมลงศัตรูพืชและทนทาน
สารก าจัดศัตรูพืช 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๘๗ การประเมินความเสียหายของชิ้นส่วนเพลาและสลักเกลยีว MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๓ 
บริษัท 

๓ 

๒๘๘ การฝึกอบรมการวิเคราะห์สมบัติทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์จาก
มันส าปะหลัง 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๘๙ การวิเคราะห์ความเสียหายของท่อล าเลียงน้ า MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๒ 
บริษัท 

๒ 

๒๙๐ การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของชิ้นส่วน MSD Screw Feeder MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๙๑ การวิเคราะหแ์ละประเมินความเหมาะสมของแหล่งพลังงาน
ส าหรับจักรยานไฟฟา้ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๙๒ การศึกษาผลของความหนาที่มีตอ่พฤติกรรมการแตกเป็นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ในสภาวะการหมักขยะอินทรยี์  

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๙๓ การศึกษาพฤติกรรมการสกึหรอของผิวเคลือบที่พ่นด้วยเปลวความ
ร้อนและการวิเคราะห์อัตราการกัดกร่อนของเสาไฟฟ้าแรงสูง 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๙๔ การให้ค าปรึกษาจัดท าแผนก าจัดมาลาเรียแห่งชาติ BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๙๕ การให้ค าปรึกษาวธิีวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าหรับงานวิจยั
ด้าน metabolomics 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๙๖ โครงการการให้ค าปรึกษาการจัดสร้างชิ้นส่วนพลาสติกของรถสกู๊ต
เตอร์ไฟฟ้า 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๙๗ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ 
2Fucosyllactose (2FL) จากจุลินทรียด์ัดแปลงพันธุกรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๒๙๘ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอนไซม์ Alpha-amylase ที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๒๙๙ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอนไซม์ Lysophospholipase ที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปร
พันธุกรรม Aspergillus niger 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

๓๐๐ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอนไซม์ Phospholipase ที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธกุรรม 
Aspergillus niger 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 



 
 

๓๑๙ 

 

ล าดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) ศูนย์ 
ชื่อหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๓๐๑ โครงการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของ
เอนไซม์ protease ที่ได้จากจุลินทรีย์ดดัแปลงพันธุกรรม 
Aspergillus niger 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๐๒ โครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 17-4PH ที่
ขึ้นรูปโดยกระบวนการพิมพ์ขึ้นรูปสามมติิ 

MTEC สงวนนามบริษัทเอกชน ๑ 

๓๐๓ ประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหารของเอนไซม์ 
Triacryglycerol lipase ที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
Aspergillus niger 

BIOTEC สงวนนามบริษัทเอกชน * - 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ไตรมาสที ่๓ 

๓๐๔ การประเมินสถานภาพดา้นเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย BIOTEC ส านักงาน 
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ 

๑ 

๓๐๕ การพัฒนานวัตกรรมตามความตอ้งการของภาครัฐ (RDI for 
Government Demand) 

CO, RDI กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

๑ 

๓๐๖ โครงการจัดท าแผนที่น าทางการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครไบโอม
ส าหรับสัตว์ : กรณีศึกษาในสุกร 

BIOTEC ส านักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 

๑ 

 
หมำยเหตุ * รำยชื่อซ้ ำ 
 
  



 
 

๓๒๐ 

 

ญ. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่รายงานต่อหน่วยงานภายนอก ประจ าปี ๒๕๖๓  
 

๑. กรมบัญชีกลาง (การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน) 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาส ๔ 

ด้านที ่๑ การเงิน    

๑. รายได้จากความสามารถ  ล้านบาท ๑,๗๐๐* ๑,๘๐๐.๖๓ 
๒ รายได้จากความสามารถต่อค่าใช้จา่ยด าเนินงาน** เท่า ๐.๒๘* ๐.๓๑ 

ด้านที ่๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

๑. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)  ระดับ ๕ ๕ 

๒. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร้อยละ ๙๓ ๙๓.๑๗ 

๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์*** เท่า ๔.๘๐ ๕.๕๖๙ 

ด้านที่ ๓ การปฏบิัติการ    

๑. ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์  รายการ ๔๕* ๖๓ 

๒. ความส าเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ SMEs  ร้อยละ ๗๕* ๘๖ 

๓. ความร่วมมือและการได้รับทุนในระดับนานาชาตแิละระดับภูมภิาค  โครงการ ๑๘ ๑๘ 

ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวยีน    

๑. การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน   ระดับ ๕ ๕ 

๒. การตรวจสอบภายใน   ระดับ ๕ ๕ 

๓. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจทิัล   ระดับ ๕ ๕ 

ด้านที่ ๕ การปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง    

๑. บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมนุเวียน   ระดับ ๕ ๔.๘ 

๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล   ระดับ ๕ ๕ 

ด้านที ่๖ การด าเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วดัร่วม)    

๑. การเบิกจา่ยเงินตามแผนการเบิกจา่ยที่ได้รับอนุมัติ   ระดับ ๕ ๔.๙๔ 

๒. การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ระดับ ๕ ๕ 

 
หมายเหต:ุ  
*    ค่าเป้าหมายตัวชีว้ัดที่ สวทช. เสนอขอปรับ ต่ออธิบดกีรมบัญชีกลาง ตามทีก่ระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ทุนหมุนเวยีนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และส่งผล
ให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย เสนอคณะกรรมการทุนหมุนเวียนพจิารณาปรับค่าเป้าหมายตัวชีว้ัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

**   ค่าใช้จา่ยด าเนินงานไม่นับรวมค่าเส่ือมราคา 
***  ต่อค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ย ในปีบัญชี ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๓ 
 
  



 
 

๓๒๑ 

 

๒. ส านักงบประมาณ  
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส ๔ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    

ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    
๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร้อยละ ๘๕ ๙๕.๔๗ 
๒. มูลค่าการลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ล้านบาท ๑,๓๕๐ ๑,๕๐๙ 

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม    

ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
๑. นวัตกรรมใหม่ที่น าไปสู่เชิงพาณิชย ์(active licenses) ผลงาน ๓๐๐ ๓๒๑ 
๒. ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย รายการ ๑๐๐ ๑๑๐ 

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย    
๑. บุคลากรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  ราย ๓,๕๐๐ ๓,๖๑๕ 
๒. การพัฒนาบัณฑิตและนักวจิัย คน ๑๕๐ ๑๗๓ 

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

๑. ระบบครุภัณฑ์วิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ระบบ ๑ ๑ 
๒. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโอมิกส ์ รายการ ๑,๐๐๐ ๑,๓๕๐ 
๓. การให้บริการห้องทดสอบส าหรับการศึกษาวิจยั ทดสอบ และพัฒนาผลิตภณัฑ์ต้นแบบ             
    ระบบไซเบอร์-กายภาพ และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งในด้านต่างๆ 

ครั้ง ๒๕ ๒๕ 

๔. จ านวนชัว่โมงการให้บริการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ชั่วโมงค านวณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ 

ผลผลิต : วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม    
๑. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีทีแ่ล้วเสร็จพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ ต้นแบบ ๖๐ ๗๒ 
๒. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง  ค าขอ ๓๐๐ ๔๕๑ 
๓. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  บทความ ๓๓๐ ๕๒๖ 
๔. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลย ี ระดบัห้องปฏิบัตกิาร  ต้นแบบ ๒๕ ๓๘ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต    

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    

๑. ผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีความสามารถในการสร้างรายได้สูง  ราย ๑๐ ๑๔ 

 ๒. การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม  
     หรือ มีการรับถ่ายทอดเทคโนโลย ี 

โครงการ ๑๕ ๑๕ 

๓. การให้บริการทดสอบสนับสนุนการพฒันาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแก่อุตสาหกรรมอาหาร   รายการ ๑๔๐ ๑๔๘ 

โครงการการประยกุต์ใช้งานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง    

๑. ต้นแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ระดับอุตสาหกรรม ต้นแบบ ๕ ๕ 

โครงการพัฒนาระบบอจัฉริยะเพือ่ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร (Street Food Mobile)    

๑. ต้นแบบเครื่องจักร Street food mobile พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคสนาม ชุด ๑๐๐ ๙๐ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ    

๑. โครงการของผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับเทคโนโลยี  โครงการ ๑,๒๐๐ ๑,๒๔๘ 

๒. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
    ประโยชน ์
 

ล้านบาท ๓,๐๐๐ ๓,๔๒๗ 



 
 

๓๒๒ 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาส ๔ 

๓. ผู้ประกอบการเข้ารว่มโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนในการท ามาตรฐานกระบวนการ  
    ผลิตและการบริการ (CMMi) 

บริษัท ๖ ๙ 

โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น    

๑. ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม  กิจการ ๒๐ ๒๓ 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ    

๑. ศูนย์บ่มเพาะที่เขา้ร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสมมากขึ้น  ศูนย์ ๕ ๕ 

๒. นักลงทุนได้รับการเสริมสร้างความรู้และขีดความสามารถ คน ๒๕ ๕๗ 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ    
๑. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล  ผลิตภัณฑ์ ๒๐ ๒๒ 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    

โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)    

๑. ความกา้วหนา้ของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase๑A   ร้อยละ  ๔๔ ๔๘.๑๓ 

๒. ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี   ชุมชน  ๕๐  ๗๑ 

๓. ต้นแบบระบบสาธิตนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชวีภาพ (Biopolis)  ต้นแบบ  ๒ ๑ 

๔. ความกา้วหนา้ของการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่  ร้อยละ ๑๒ ๑๐.๘ 

๕. ต้นแบบแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะเพื่อเกษตรสมัยใหม่ ต้นแบบ ๑ ๑ 

๖. ระบบโรงงานสาธิตปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจักรสู่โรงงานอุตสาหกรรม 
        อจัฉริยะ และระบบ Automatic plant factory  

ระบบ   ๑ ๑ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค    

โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก    

๑. ผู้ประกอบการในหว่งโซ่คุณค่าในภาคตะวันออกที่น าเทคโนโลยีไปใช้ ราย ๑๒ ๑๕ 

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์     

๑. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน ์ ครอบครัว   ๒,๐๐๐  ๒,๓๙๐ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก    

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)    

๑. สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators :ASI) เพื่อให้บริการ 
        เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และทันต่อความต้องการของเกษตรกร 

ราย ๓๐ ๓๐ 

๒. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอจัฉริยะ คน ๒๐๐ ๒๖๕ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์    

โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสงู    

๑. ลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการ หน่วยงาน ๑๐ ๑๐ 

๒. ความสามารถทางการทดสอบทีพ่ัฒนาให้ดีขึ้น รายการ ๑๐ ๑๐ 

๓. ความสามารถทางการวัดที่ได้รับการรับรองระบบงาน รายการ ๑๐ ๑๒ 

 

 
 
  



 
 

๓๒๓ 

 

๓. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม/ 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส ๔ 

พัฒนาก าลังคน และสรางความตระหนักดาน วทน. เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของประเทศ    

๑. บุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา (FTE)   คน ๑,๕๔๐ ๑,๗๔๑ 
๒. ผู้เข้ารับการถา่ยทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม  ๓,๕๐๐ ๓,๖๑๕ 
๓. นักวิจยัที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ คน ๕๐ ๒๖ 
๔. บุคลากรวิจยัและพัฒนาของ อว. ที่มชีื่อเสียงระดับภูมิภาค (IMD) คน ๑๒ ๑๘ 
๕. หลักสูตรด้าน วทน. ที่ อว. ร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร หลักสูตร ๓ ๓ 

สรางความเขมแข็งใหกับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการ    
ดาน วทน. 

   

๑. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการน าผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้ประโยชน์   ล้านบาท ๓๓,๐๐๐ ๓๕,๘๘๐ 

๒. บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เร่ือง ๓๓๐ ๕๒๖ 

๓. ร้อยละผลงานวจิัยและเทคโนโลยีพรอ้มใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กบัภาค 
    การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ  

ร้อยละ ๒๓ ๒๔ 

๔. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่ 
    คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ 
    จัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน ๔๐๐ ๕๕๐ 

๕. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ วท. คะแนน ๘๒ ๗๙ 

๖. เร่ืองที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ เร่ือง ๑๒ ๑๗ 

๗. ความสามารถใหม่ในการด าเนินการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) โครงการ ๖ ๖ 

สรางและพัฒนาเมืองเทคโนโลยี และนวัตกรรม    

๑. ผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย ๙๐ ๑๐๘ 

๒. มูลค่าการลงทุนวิจยัของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  ล้านบาท ๑,๓๕๐ ๑,๕๐๙ 

๓. ผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม ผลงาน ๑๕ ๑๕ 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอม    

๑. ชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เขา้ไปช่วยพฒันา ชุมชน ๘๐ ๘๖ 

๒. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราย ๑,๒๐๐ ๑,๒๔๘ 

  



 
 

๓๒๔ 

 

ฎ. ผลการด าเนินงานตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารพั นาทุนหมุนเวียน 

๑. ด้านการเงิน 

สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติงานด้านการเงิน ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่ (๑) ให้ความเห็นชอบในระบบบัญชี

ของกองทุนของ สวทช. (๒) วางหลักเกณฑ์การแสวงหารายได้ เงินอุดหนุน เงินสมทบ และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่

กองทุน (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และก ากับดูแลการจัดหาประโยชน์จากเงินกองทุน (๔) ก าหนดแนวทาง และให้

ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของ สวทช. (๕) พิจารณาและกลั่นกรองเรื่อง

ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (กวทช.) มอบหมาย และ (๖) แต่งตั้ง

คณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีก าหนดจัดประชุม

เป็นประจ าทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา ดังนี้  (๑) เห็นชอบ 

ร่างข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

พ.ศ. .... พร้อมข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอ กวทช. (๒) เห็นชอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ สวทช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอ กวทช. (๓) อนุมัติให้ด าเนินการงานจ้างที่ปรึกษา

บริหารงานจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

จ านวน ๑ งานจ้าง ภายใต้กรอบงบประมาณ ๑๕๐.๐๐ ล้านบาท โดยวิธีคัดเลือก และอนุมัติให้ด าเนินการ 

จ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  จ านวน ๑  

งานจ้าง ภายใต้กรอบงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๒๖๘.๐๐ ล้านบาท โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือ 

โดยวิธีคัดเลือกหากปรากฏว่าผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด พร้อมอนุมัติ ให้ผู้ อ านวยการส านักงาน  

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นผู้ลงนามเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ พัสดุ และ (๔) รับทราบ 

ผลการด าเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓) และ

ให้เสนอ กวทช. เพื่อทราบต่อไป 

  



 
 

๓๒๕ 

 

๒. ด้านการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ก าหนดแผนการด าเนินการโดย
ให้เริ่มด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
บูรณาการเข้ากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ด าเนินการ
ทบทวนรายการความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์
ขององค์กรควบคู่ ไปกับกระบวนการทบทว นกลยุทธ์ประจ าปี  รวมทั้ งก าหนดให้ ด า เนินการจั ดท า 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม - 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 โดยทบทวนเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้อง 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 าเนินงาน 
ของ สวทช. 

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

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
(๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสร้างผลกระทบและการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ ากว่า

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

ที่ก 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 



 
 

๓๒๖ 

 

 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
(๙) REF-1 การขับเคลื่อนรายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๑๐) REC-4 เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา 
 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ที่ประชุมได้พิจารณาผลด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ ERM ของรายการ 
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๒ รายการ และระดับสูง (สีส้ม) ๘ รายการ ซึ่งจากผลการด าเนินงานดังกล่าว 
พบว่าทุกรายการมีคะแนนลดลง แบ่งออกเป็นรายการความเสี่ยงที่มีคะแนนลดลงได้ดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๕ 
รายการ ประกอบด้วย คือ (๑) RES-8 (๒) RES-1 (๓) RES-4 (๔) RES-5 และ (๕) RES-7 และรายการความเสี่ยงที่
มีคะแนนลดลงได้ตามเป้าหมาย ๕ รายการ ประกอบด้วย (๑) REO-6 (๒) REO-7 (๓) REF-1 (๔) REC-4 และ (๕) 
REO-8 ดังรูปที่ ๑๒ 

 
รูปที่ ๑๒ แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  



 
 

๓๒๗ 

 

๓. ด้านการควบคุมภายใน 

สวทช.  น า เสนอผลปฏิบัติการการควบคุมภายใน ผ่ านการประชุมคณะกรรมการจัดการ  
โดยคณะกรรมการจัดการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (๑) กลั่นกรองประเด็นที่ส าคัญด้านนโยบายก่อนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) (๒) จัดท าแผนด าเนินงาน กลยุทธ์ในการจัดหา 
และจัดสรรทรัพยากรและก าลังคน รวมถึงก าหนดดัชนีหลักในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผน และ  
(๓) ร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีก าหนด 
จัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการฯ ด าเนินการ ดังนี้ (๑) รับทราบรายงานผลด าเนินงาน BSC ประจ าไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (๒) รับทราบรายงานงบการเงิน สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวด ๙ เดือน(สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓) (๓) รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวด ๙ เดือน (สิ้นสุด ณ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) (๔) รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย (๕) รับทราบรายงานผลการ 
ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ISO45001: 2018 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ผู้ตรวจประเมินภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓) มีผลโดยสรุปคือระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 
ไม่พบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018 
พบข้อบกพร่องย่อย (Minor nonconformity) ๑ รายการ ซึ่งต้องจัดท าแผนแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (CPA) 
ให้ สรอ. โดยปัจจุบันมีการน าส่ง สรอ. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๖) รายงานผลการตรวจ
ประเมินภายใน ระบบ ISO9001: 2015 และ ISO45001: 2018 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการตรวจ
ประเมินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีสถานการด าเนินการ CAR คือ 
รอตรวจ ๑ ฉบับ ด าเนินการแก้ไข ๒ ฉบับ และปิดแล้ว ๑ ฉบับ และ (๗) รับทราบรายงานข้อร้องเรียน สวทช. 
ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  

การประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ด าเนินการ ดังนี้ (๑) 
เห็นชอบให้ใช้คู่มือประยุกต์ใช้ TRL version 2.2 (๒) รับทราบรายงานผลด าเนินงาน BSC ประจ าเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๓ (๓) รับทราบรายงานงบการเงิน สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวด ๑๐ เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓) (๔) รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย และ (๕) รับทราบรายงานข้อร้องเรียน 
สวทช. ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  

การประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ด าเนินการ ดังนี้ (๑) 
รับทราบรายงานผลด าเนินงาน BSC ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (๒) รับทราบรายงานงบการเงิน สวทช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวด ๑๑ เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) (๓) รับทราบรายงานผล 
การจัดการความปลอดภัย (๔) รับทราบสถานะการด าเนินการ OFI (โอกาสในการปรับปรุง) ที่ได้รับจากการ 
ตรวจประเมินภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเห็นชอบการปิด CAR No. : C-OT -10 /19 _003 
ของฝ่าย สวทช. ภาคเหนือ อย่างสมบูรณ์  และ (๕) รับทราบรายงานข้อร้องเรียน สวทช. ประจ าเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๓  
  



 
 

๓๒๘ 

 

๔. ด้านการตรวจสอบภายใน  

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามค าสั่ง 
กวทช. ที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระในการ 
ด ารงต าแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. ได้ก าหนดการประชุม ๒ เดือน
ต่อครั้ง โดยที่ประชุมให้ความส าคัญกับการพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
ของ สวทช. และบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมภายใน 
การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. 

ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมให้ความส าคัญ
กับการพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการ
ควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. โดยมี
ประเด็นสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี้  (๑) เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบทาน
ระบบบริหารงานวิจัย ที่มีการจัดวางระบบกลไกการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม  (๒) เห็นชอบ 
ต่อรายงานผลการสอบทานระบบบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือสร้างความ
ตระหนักด้านจริยธรรมการวิจัยให้กับบุคคลภายนอกที่มาท างานวิจัยร่วมกับ สวทช. (๓) เห็นชอบต่อรายงานผล
การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไป
ตามหลั กมาตรฐานสากล และมีมาตรการควบคุมและลดผลกระทบให้ อยู่ ใ นระดับที่ ยอมรับ ได้   
(๔) เห็นชอบต่อรายงานผลการให้ค าปรึกษา ๒ เรื่อง ได้แก่ (๔.๑) การวางระบบเรื่องการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (๔.๒) การตรวจสอบความสามารถในการท าซ้ า (Verification) และการ
ยืนยันคุณภาพผลงานตามความคาดหวังของผู้ใช้ (Validation) พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้แหล่งทุนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการก ากับดูแลในเรื่องนี้ (๕) เห็นชอบต่อรายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ (๖) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ รับทราบผลการติดตามงานตามข้อเสนอแนะ  

 
 

  



 
 

๓๒๙ 

 

๕. ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
 
สวทช. น าเสนอผลปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวทช. ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงาน และเสนอนโยบาย  
ในการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว 
มีก าหนดจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ดังนี้ (๑) อนุมัติโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคลของ สวทช. 
(ระบบ e-HR เวอร์ชันใหม่) และการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ เ พ่ือใช้ในการตรวจสอบความคล้ายของ 
เอกสารวิชาการ (๒) เห็นชอบการทบทวนแผนสารสนเทศและดิจิทัลของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และ (๓) รับทราบรายงานผลการทดสอบความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ดังนี้ (๑)
อนุมัติแผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์ สวทช. ปี ๒๕๖๔ (๒) รับทราบการจัดหาซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ (๒) รับทราบ 
การรายงานผลการซ้อมแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านไอซีทีของ สวทช. ประจ าปี ๒๕๖๓ และ 
(๓) การใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับการท างานนอกส านักงาน 

 
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 ต่อที่ประชุม
ผู้บริหารของส านักงานฯ ที่มีผู้อ านวยการ สวทช. เป็นประธานที่ประชุมเป็นรายไตรมาส และเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล รอบรายงานผลไตรมาสที่ ๒ (กลางปี) และไตรมาสที่ ๔ (ปลายปี) เพ่ือให้ 
เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ ที่ประชุมผู้บริหารของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ท าหน้าที่ 
ก ากับดูแล รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ สวทช.  
ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ สวทช. เป็นประจ าทุก ๓ เดือน 



 
 

๓๓๐ 

 

ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้รายงานผลการการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อที่ประชุมผู้บริหารของส านักงานฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ การด าเนินงานในภาพรวมมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๑๑ ของแผนปฏิบัติการ 
ปี ๒๕๖๓ ซึ่งด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ดังนี้ (๑) การดึงดูดบุคลากรวิจัยชั้นน า  
(Top-notch researchers, Visiting professor) รวมถึงนักวิจัยหลังปริญญาเอกและนักศึกษาทุนของ สวทช.  
ทั้งจากในและต่างประเทศเข้ามาร่วมสร้างผลงานวิจัย  (๒) การพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมแนวคิด 
ให้บุคลากรวิจัยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ และผลักดันให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีจากศักยภาพ
ผลงานและบุคลากร สวทช. (๓) การสร้างและเพ่ิมสมรรถนะผู้น ารุ่นใหม่และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้บุคลากร
เติบโตในต าแหน่งส าคัญ ทั้งผู้บริหารงานวิจัย/ผู้บริหารระดับกลางและสูง  (๔) การเสริมสร้างความผูกพัน 
ของบุคลากร และส่งเสริมวัฒนธรรมของการท างานแบบมีส่วนร่วม และ (๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียม
ความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system 

 
  



 
 

๓๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ส่วนที ่๒ 

รายงานทางการเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

 

รายงานทางการเงิน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 

๓๓๒ 

 

รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

                      รายการ หมายเหตุ 
 หน่วย : ล้านบาท 

ก.ย. ๒๕๖๓ ก.ย. ๒๕๖๒ 

  สินทรัพย์          

สินทรัพย์หมุนเวียน        

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ๑.๑ ๗๖๙.๐๔ ๑,๒๓๒.๘๘ 

 เงินลงทุนชั่วคราว   ๑.๒ ๒๙๕.๐๗ ๗๙๐.๔๔ 

 ลูกหนี้การค้า   ๑.๓ ๑๕๐.๕๗ ๗๖.๖๘ 

 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ   ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 เงินทดรองจ่าย   ๑.๔ ๖.๖๙ ๑๐.๘๗ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   ๑.๕ ๒๑๖.๙๕ ๒๔๖.๖๒ 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   ๑,๔๓๘.๓๒ ๒,๓๕๗.๕๐ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

 เงินลงทุนระยะยาว   ๑.๖ ๓๙๒.๖๒ ๓๔๓.๗๕ 

 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท  ๑.๗ ๒๐๑.๗๗ ๒๔๑.๗๔ 

 เงินมัดจ าและเงินค้ าประกัน  ๑.๘ ๖.๐๐ ๓.๐๕ 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน(สุทธิ)  ๑.๙ ๑,๖๙๑.๙๒ ๑,๗๗๒.๔๐ 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ)  ๑.๑๐ ๔,๘๑๔.๐๐ ๔,๕๕๙.๕๕ 

 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน(สุทธิ)  ๑.๑๐ ๑๐๘.๔๖ ๙๓.๐๗ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)   ๑.๑๐ ๑๗๘.๑๕ ๑๖๘.๔๓ 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   ๑.๑๐ ๓.๙๕ ๐.๗๒ 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   ๗,๓๙๖.๘๗ ๗,๑๘๒.๖๙ 

รวมสินทรัพย์    ๘,๘๓๕.๑๙ ๙,๕๔๐.๑๙ 



 
 

๓๓๓ 

 

 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

รายการ หมายเหตุ 
   หน่วย : ล้านบาท 

ก.ย. ๒๕๖๓ ก.ย. ๒๕๖๒ 

หนี้สินและกองทุน        

หนี้สินหมุนเวียน      

 เจ้าหนี้การค้า  ๑.๑๑  ๓๐๒.๔๗ ๖๒๑.๕๗ 

 เงินอุดหนุนกันไว้เบิก  ๑.๑๑  ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๑.๑๑  ๒๔๖.๒๙ ๔๘๖.๐๔ 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๑.๑๑  ๑๙๗.๓๕ ๑๒๖.๐๔ 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน    ๗๔๖.๑๑ ๑,๒๓๓.๖๕ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน        

 ผลประโยชน์พนักงาน  ๑.๑๒  ๗๘๙.๔๕ ๗๗๖.๖๕ 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๑.๑๓  ๑๑๒.๕๓ ๙๓.๓๕ 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ๑.๑๓  ๖๗.๙๑ ๗๑.๑๔ 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   ๙๖๙.๘๙ ๙๔๑.๑๔ 

รวมหนี้สิน    ๑,๗๑๖.๐๐ ๒,๑๗๔.๗๙ 

ส่วนของกองทุน        

 เงินกองทุน    ๘๙๖.๐๓ ๘๙๕.๑๗ 

 รายได้ สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด   ๖,๓๗๗.๖๔ ๖,๐๐๘.๘๐ 

 บวก ปรับปรุงรายการรายได้ สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด  ๐.๐๐ ๑,๔๙๓.๙๑ 

 บวก รายได้ สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้   (๒๔๒.๘๙) (๑,๑๒๔.๒๘) 

 รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด   ๖,๑๓๔.๗๕ ๖,๓๗๘.๔๓ 

 บวก ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดข้ึนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  ๘๘.๔๐ ๙๑.๘๐ 

รวมส่วนของกองทุน    ๗,๑๑๙.๑๘ ๗,๓๖๕.๔๐ 

รวมหนี้สินและกองทุน    ๘,๘๓๕.๑๙ ๙,๕๔๐.๑๙ 



 
 

๓๓๔ 

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

ส าหรับงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
หน่วย : ล้านบาท 

 

 

 

  

    ก.ย. ๒๕๖๓ ก.ย. ๒๕๖๒ 
รายได้         

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    ๔,๙๖๓.๙๕  ๔,๕๓๓.๔๓  
เงินอุดหนุนอ่ืน    ๑,๐๙๘.๙๐  ๕๑๙.๕๙  
รายได้ค่าบริการและขายสินค้า    ๗๐๑.๗๔  ๖๘๘.๕๕  
รายได้อ่ืนๆ     (๒๓.๕๗) ๙๑.๗๓  

รวมรายได้    ๖,๗๔๑.๐๑  ๕,๘๓๓.๓๐  

        
ค่าใช้จ่าย        

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร    ๒,๖๕๔.๖๘  ๒,๗๓๓.๙๓  
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน    ๓,๒๓๓.๓๔  ๓,๒๗๙.๒๑  
ค่าเสื่อมราคา    ๑,๐๙๕.๘๘  ๙๔๔.๔๔  

รวมค่าใช้จ่าย    ๖,๙๘๓.๙๐  ๖,๙๕๗.๕๘  

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน (๒๔๒.๘๙) (๑,๑๒๔.๒๘) 

     
สัดส่วนรายได้/ค่าใช้จ่าย     ๐.๙๗  ๐.๘๔  
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างกัน :-        

รายได้ระหว่างกัน    ๔๑๔.๙๘  ๔๘๒.๑๑  
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน    (๔๑๔.๙๘) (๔๘๒.๑๑) 

รวมรายได้ค่าใชจ่ายระหว่างกัน    ๐.๐๐  ๐.๐๐  

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ    (๒๔๒.๘๙) (๑,๑๒๔.๒๘) 



 
 

๓๓๕ 

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ไดร้ะบุไว้) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

๑.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๗๖๙.๐๔ ล้านบาท 

เงินสด  ๐.๐๓  

เงินฝากออมทรัพย์  ๗๖๘.๙๒  
เงินฝากประจ า ๓ เดือน  ๐.๐๙ 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ๗๖๙.๐๔  

๑.๒ เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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 ๒๕๖๒ : ๒๙๐.๔๔ ล้านบาท) 

๑.๓ ลูกหนี้การค้า  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  จ านวน ๑๕๐.๕๗ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ลูกหนี้ค่าบริการ ๑๕๐.๗๓ 
ลูกหนี้ด าเนินคดี ๑๙.๒๔ 

  รวม ๑๖๙.๙๗ 
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ค่าบริการ (๐.๔๓) 

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ด าเนินคดี (๑๘.๙๗) 

รวม ลูกหนี้การค้าสุทธิ ๑๕๐.๕๗ 

ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย ลูกหนี้ผู้เช่าพ้ืนที่ สวทช. และลูกหนี้ผู้ใช้บริการของ สวทช. เช่น จากการ
ใช้บริการที่ปรึกษางานวิจัยหรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น 

ลูกหนี้การค้า ได้รวมลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  จ านวน ๘๐.๘๓  
ล้านบาท (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จ านวน ๒๔.๕๙ ลา้นบาท) 

 

  



 
 

๓๓๖ 

 

๑.๔ เงินยืมทดรองจ่าย  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  จ านวน ๖.๖๙ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ รวม 

เงินยืมทดรองจ่าย(พนักงานปฏิบัติงาน)   

ยังไม่ครบก าหนดสะสาง ๖.๑๘ 

เกินก าหนดสะสาง   

- เกินก าหนดสะสาง ๑ – ๑๕ วัน ๐.๕๑ 

- เกินก าหนดสะสาง ๑๖ – ๓๐ วัน -  

- เกินก าหนดสะสาง ๓๑ – ๖๐ วัน  - 

รวมเงินยืมทดรองจ่าย ๖.๖๙  

รวมเงินยืมทดรองจ่ายสุทธิ ๖.๖๙  

๑.๕ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  จ านวน ๒๑๖.๙๕ ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ รวม 
๑. ลูกหนี้ผ่อนช าระ ๑.๘๓ 

๒. วัสดุคงเหลือ ๔.๙๙ 

  ๒.๑ วัสดุส านักงาน ๑.๐๗  

  ๒.๒ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๐.๐๑  

  ๒.๓ วัสดุงานบ้านและงานครัว ๐.๐๖  

  ๒.๔ วัสดุหนังสือ วารสาร และ ต ารา ๓.๗๑ 

  ๒.๕ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๐.๐๓  

  ๒.๖ วัสดุคอมพิวเตอร์ ๐.๐๖  

  ๒.๗ วัสดุความปลอดภัย ๐.๐๒ 

  ๒.๘ วัสดุงานวิจัยต้นแบบ ๐.๐๓ 

๓. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ๑๖๕.๕๐  

  ๓.๑ ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ๐.๖๖  

  ๓.๒ ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ๐.๐๑  

  ๓.๓ ค่าสมาชิก หนังสือและวารสารจ่ายล่วงหน้า ๐.๒๓ 

  ๓.๔ ค่าลิขสิทธ์จ่ายล่วงหน้า ๓๕.๒๐ 

  ๓.๕ ค่า AIT จ่ายล่วงหน้า ๓๖.๑๘ 

  ๓.๖ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ๐.๒๔ 



 
 

๓๓๗ 

 

รายการ รวม 

  ๓.๗ เงินจ่ายล่วงหน้าอื่น ๘.๔๘ 

  ๓.๘ ค่า AUC จ่ายล่วงหน้า ๘๔.๕๐ 

๔. ดอกเบี้ยค้างรับ ๓.๙๙  

๕. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๖.๗๒  

  ๕.๑ ภาษีมูลค่าเพ่ิม * ๘.๓๗  

  ๕.๒ พักภาษีซื้อ ๘.๓๕  

๖. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๒๓.๙๒  

  ๖.๑ ลูกหนี้อื่นๆ ** ๒๓.๙๒ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๒๑๖.๙๕  
หมายเหตุ  :  *     ๕.๑ ภาษีมูลค่าเพ่ิมเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๘.๓๗ ล้านบาท น าส่งสรรมพากร   

และรอรับคืนเงินจากกรมสรรพากรต่อไป 
:  ** ๖.๑ ลูกหนี้อื่น จ านวน ๒๓.๙๒ ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืนเงินจากกรมสรรพากร 

๑.๖ เงินร่วมทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ เงินลงทุนในหุ้นบริษัทร่วมทุน หมายถึง  
เงินลงทุนของ สวทช. ในบริษัทร่วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  จ านวน ๑๓๔.๒๒ 
ล้านบาท และเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  จ านวน ๒๕๘.๔๐ ล้านบาท รวมเป็น ๓๙๒.๖๒ 
ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๖.๑ เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน                                                     

ล าดับ ชื่อ 
ปีที่เร่ิม

ลงทุน 

ถือหุ้น 

ร้อยละ 

ช าระ

ค่าหุ้น 

ร้อยละ 

เงิน

ลงทุน 

หัก ค่า

เผ่ือด้อย

ค่า 

เงินลงทุน

สุทธ ิ

(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) ๐.๐๐ 

๓ บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ จ ากัด (ช่ือ

เก่า) ๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๔๙.๐๐  ๔๙.๐๐ 

บริษัท ไมโครอินโนเวต จ ากัด (ช่ือใหม่) 

๔ บริษัท เลิร์นเทค จ ากัด ๒๕๕๓ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๖๐  ๑.๖๐ 

๕ บริษัท หลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม 

วรรณ จ ากัด 
๒๕๖๐ ๑๐.๒๒ ๑๐.๒๒ ๑๐.๒๒  ๑๐.๒๒ 

๖ บริษัท สกุลฎซ์ี อินโนเวช่ัน จ ากัด ๒๕๖๒ ๑๐ ๑๐๐ ๒๐.๐๐  ๒๐.๐๐ 

บริษัท สกุลฎซ์ี อินโนเวช่ัน จ ากัด ๒๕๖๓ ๑๐ ๑๐๐ ๒๐.๐๐  ๒๐.๐๐ 

๗ บริษัท ฟิวเจอร์ ออร์โธปิดิกส์ จ ากดั ๒๕๖๓ ๒๕.๙๐ ๔๑.๖๗ ๒๕.๙๐  ๒๕.๙๐ 



 
 

๓๓๘ 

 

ล าดับ ชื่อ 
ปีที่เร่ิม

ลงทุน 

ถือหุ้น 

ร้อยละ 

ช าระ

ค่าหุ้น 

ร้อยละ 

เงิน

ลงทุน 

หัก ค่า

เผ่ือด้อย

ค่า 

เงินลงทุน

สุทธ ิ

(ราคาทุน)  

๘ บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จ ากัด ๒๕๖๓ ๐.๙๙ ๑๐๐ ๑.๐๐  ๑.๐๐ 

  รวม       ๑๙๕.๔๗  (๖๑.๒๕) ๑๓๔.๒๒  

บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ ากัด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และมีมติอนุมัติให้เพ่ิมการลงทุนในบริษัท
เป็นจ านวน ๑๔.๗๐ ล้านบาท ท าให้ สวทช. มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ร้อยละ ๔๙ ของ 
ทุนจดทะเบียนรวม ๓๐.๐๐ ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้น 
เพ่ิมทุนส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ ๔๐ บาทจ านวน ๑๔๗,๐๐๐ หุ้น เป็นเงิน ๕.๘๘ ล้านบาท ตามมติที่ประชุม 
กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติไม่รับข้อเสนอของผู้สนใจลงทุนซื้อหุ้น 
บริษัท เอทีเซรามิกส์ จ ากัด ในส่วนที่ สวทช. ถือหุ้น และเห็นชอบให้เลิกบริษัทเพ่ือด าเนินการเข้าสู่
กระบวนการช าระบัญชีและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๕บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท สวทช. จึงได้บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนหมดทั้งจ า นวน 
๖๑.๒๕ ล้านบาท เมื่อผู้ช าระบัญชีได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า เงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นของบริษัทได้ใช้
เสร็จหมดแล้ว สินทรัพย์ไม่พอกับหนี้สิน จึงได้ร้องขอให้ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และพิพากษาให้บริษัท
ฯ ล้มละลาย โดยศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ได้มี
การประชุมเจ้าหนี ้เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการของ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยอยู่ระหว่างท าความเห็นค าขอรับช าระหนี้เสนอต่อศาลเพ่ือพิจารณา  
การแบ่งช าระหนี้ต่อไป 

บริษัท หลักทรัพย์จ ัดการกองทุนรวม วรรณ จ ากัด  ตามมติที ่ประชุม กวทช. ครั ้งที ่  
๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให้ส านักงานสามารถลงทุนในกองทรัสต์ชื่อ “ทรัสต์
เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนส าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑” ในจ านวน ๑๐๐ ล้านบาท จากวงเงิน
กองทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุนส าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑ ทั้งหมดจ านวน ๑,๑๓๕  
ล้านบาท (ประกอบด้วยผู้ลงทุน ๓ ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
ส านักงาน จ านวน ๑๐๐ ล้านบาท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน ๓๕ ล้านบาท) โดย 
ทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมาบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหนังสือที่ B&MDII 
๐๑๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียกช าระเงินลงทุนเริ่มแรกของกองทรัสต์ฯ จ านวน 
๒๐ ล้านบาท โดยเรียกช าระตามสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายซึ่งส านักงานได้ช าระเงินแล้ว  
๕ งวด จ านวน ๑๐.๒๒ ล้านบาท 



 
 

๓๓๙ 

 

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้ส านักงานร่วมลงทุนในบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด จ านวน ๒๐ 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ๑๐ ของทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน เมื่อ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และได้ช าระค่าหุ้นทั้งจ านวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๒  

ต่อมามติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบอนุมัติ
เ พ่ิมทุนเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน ๒๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของ 
ทุนจดทะเบียน และได้ช าระค่าหุ้นทั้งจ านวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ รวม
ส านักงานร่วมลงทุนเป็นจ านวน ๔๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของทุนจดทะเบียน 

บริษัท ฟิวเจอร์ ออร์โธปิดิกส์ จ ากัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้ส านักงานร่วมลงทุนในบริษัท ฟิวเจอร์ ออร์โธปิดิกส์ จ ากัด จ านวน 
๖๒.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๙๐ ของทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น
และร่วมทุน เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ และเรียกช าระตามสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย
ซึ่งส านักงานได้ช าระเงินแล้ว ๑ งวด จ านวน ๒๕.๙๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๑๐.๘๐ ของทุนจดทะเบียน 

บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จ ากัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้ส านักงานร่วมลงทุนในบริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จ ากัด จ านวน  ๐.๙๙ ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๙.๙๖ ของทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน เมื่อวันที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้ช าระค่าหุ้นทั้งจ านวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๖๓  

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/ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน ๘๘.๔๐  ๒๑๕.๙๐  
บวก มูลค่าราคายุติธรรมหุ้นละ ๓.๐๔ บาท   

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย  ๒๕๘.๔๐  

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สวทช. ได้ 
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย พบว่าเงินลงทุนตราสารทุน มีมูลค่าจ านวน ๒๕๘.๔๐ ล้านบาท ก าไรจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ส าหรับปี ๒๕๖๓ จ านวน ๘๘.๔๐ ล้านบาท 



 
 

๓๔๐ 

 

๑.๗ ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๒๐๑.๗๗  

ล้านบาท เป็นเงินที่ ให้เอกชนกู้ยืมตามโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมตาม 

ความต้องการของบริษัท (COMPANY-DIRECTED RESEARCH DEVELOPMENT AND ENGINEERING 

PROJECT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือ

ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการท าการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเอง  

และ/หรือ เพื่อใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้าวิจัย หรือความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิจัย 

พัฒนา และวิศวกรรม ซึ่งมีอยู่ในห้องทดลองของเอกชนหรือรัฐบาล ตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการท า

โครงการเหล่านั้นเพ่ือการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมมากขึ้น โดยวงเงิน ให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท ต่อ

โครงการและไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของค่าลงทุนทั้งโครงการ ระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอด

เงินต้นไม่เกิน ๒ ปี) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนแก่โครงการนั้น ๆ ทั้งนี้ 

สถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้ ดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้ =   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ๑ ปี + ๒.๒๕ 

             ๒ 

แหล่งที่มาเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้ และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ 
โดยเงินทุนจากแหล่งแรกจะจัดสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกู้ทั้งหมดต่อโครงการ ผลประโยชน์ 
ในรูปดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการให้กู้เงินตามโครงการนี้จะตกเป็นของสถาบันการเงินที่เข้าร่วม โครงการ 
รัฐบาล หรือ สวทช. จะไม่ได้รับประโยชน์ในรูปดอกเบี้ยจากการนี้แต่อย่างใด และสถาบัน การเงินที่เข้าร่วม
โครงการจะเป็นผู้ค้ าประกันการจ่ายเงินต้นคืนแก่ สวทช . เงินต้นที่ สวทช. ได้รับคืนจะสามารถน าไปใช้ใน
การให้กู้เพ่ิมเติมภายใต้โครงการนี้ได ้  

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเพื่อการวิจัยพัฒนาฯ ภาคเอกชน  

๑ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ๕๙.๕๐  

๒ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ๖.๕๕  

๓ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ๑๖.๕๔ 

๔ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ๒๔.๔๕  

๕ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ๒๘.๐๗  

๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ๔๕.๗๑  

๗ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ๒๐.๙๕  

  รวม ๒๐๑.๗๗  

 



 
 

๓๔๑ 

 

๑.๘ เงินมัดจ าและเงินค้ าประกัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๖.๐๐ ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ รวม 

๑. เงินประกันผลงาน ๕.๔๒ 

๒. เงินมัดจ าค่าเช่าส านักงาน ๐.๒๙  

๓. เงินมัดจ าอ่ืน ๆ ๐.๒๙  

    รวม ๖.๐๐  

๑.๙ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๑,๖๙๑.๙๒ ล้านบาท 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๓๐ ก.ย. ๖๓ ๓๐ ก.ย. ๖๓ ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

อาคารเพ่ือการลงทุน ๓,๐๑๑.๒๑  (๑,๓๙๕.๕๖) ๑,๖๑๕.๖๕  

ส่วนปรับปรุงอาคารเพ่ือการลงทุน ๑๘๘.๓๖  (๑๑๒.๐๙) ๗๖.๒๗  

รวม ๓,๑๙๙.๕๗  (๑,๕๐๗.๖๕) ๑,๖๙๑.๙๒  

 

๑.๑๐ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  จ านวน ๔,๘๑๔.๔๗ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๓๐ ก.ย. ๖๓ ๓๐ ก.ย. ๖๓ ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ๑๔,๑๘๙.๑๐  (๙,๓๗๔.๖๓) ๔,๘๑๔.๔๗  

   ที่ดิน ๖.๔๐  ๐.๐๐  ๖.๔๐  

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๔,๖๙๗.๗๙ (๓,๓๓๖.๐๗) ๑,๓๖๑.๗๒  

   - อาคาร ๓,๓๔๗.๖๕  (๒,๔๕๓.๔๒) ๘๙๔.๒๓  

   - อาคารชั่วคราว  ๑๕.๗๗  (๗.๐๐) ๘.๗๗  

   - สิ่งปลูกสร้าง  ๕๖๙.๓๑  (๓๒๐.๓๙) ๒๔๘.๙๒  

   - ส่วนปรับปรุงอาคาร ๗๖๕.๐๖  (๕๕๕.๒๖) ๒๐๙.๘๐  

   ครุภัณฑ์ ๘,๗๑๙.๖๖  (๕,๙๒๐.๙๐) ๒,๗๙๘.๗๖ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์ส านักงาน   ๓๑๙.๕๗  (๒๕๙.๙๕) ๕๙.๖๒  

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์      ๕,๗๕๓.๑๕  (๓,๗๗๘.๙๙) ๑,๙๗๔.๑๖  



 
 

๓๔๒ 

 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธิ 

๓๐ ก.ย. ๖๓ ๓๐ ก.ย. ๖๓ ๓๐ ก.ย. ๖๓ 

   - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       ๘๐.๔๗ (๕๓.๐๖) ๒๗.๔๑  

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑,๗๕๓.๓๐  (๑,๑๘๕.๒๓) ๕๖๘.๐๗  

   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖๐๔.๔๔  (๕๐๒.๗๕) ๑๐๑.๖๙  

   - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑๔๐.๕๗  (๙๔.๖๑) ๔๕.๙๖  

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ ๖๖.๗๖  (๔๕.๕๒) ๒๑.๒๔ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์การเกษตร ๐.๘๙ (๐.๓๑) ๐.๕๘ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา ๐.๔๑  (๐.๓๘) ๐.๐๓  

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์ก่อสร้าง ๐.๑๐ (๐.๑๐) ๐.๐๐ 

   ยานพาหนะ ๑๒๓.๘๐  (๑๑๗.๖๖) ๖.๑๔ 

   สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ๕๕๖.๐๒  ๐.๐๐  ๕๕๖.๐๒ 

   สินทรัพย์ระหว่างทาง ๘๕.๔๓  ๐.๐๐  ๘๕.๔๓ 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ๒๑๖.๕๗  (๑๐๘.๑๑) ๑๐๘.๔๖  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๕๒๒.๘๒  (๓๔๔.๖๗) ๑๗๘.๑๕  

รวม ๑๔,๙๒๘.๔๙  (๙,๘๒๗.๔๑) ๕,๑๐๑.๐๘  

 

๑.๑๑ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๔๔๓.๖๔ ล้านบาท 
มีรายละเอียดดังนี้  

รายการ รวม 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๒๔๖.๒๙ 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๑๙๗.๓๕  
๑. เจ้าหนี้อ่ืน ๑๑๗.๖๗ 
    ๑.๑  เจ้าหนี้อ่ืน ๑๑๔.๙๕  
    ๑.๒  เงินรอรับรู้ ๒.๗๒ 
๒. รายได้รับล่วงหน้า ๒๑.๕๑  
๓. พักภาษีขาย ๙.๖๖  
๔. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ๔๘.๕๑  
    ๔.๑  รายได้รอการรับรู้ * ๔๘.๕๑ 
     รวม ๔๔๓.๖๔  



 
 

๓๔๓ 

 

หมายเหตุ : * ๔.๑ รายได้รอการรับรู้ จ านวน ๔๘.๕๑ ล้านบาท จะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค
ครุภัณฑ์ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 

๑.๑๒  หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๗๘๙.๔๕ ล้านบาท มีรายละเอียด ดงันี ้

รายการ รวม 
๑. เงินค่าสมนาคุณ สวทช. รอจ่าย ๑๒.๙๙ 
๒. เงินส ารองบ าเหน็จพนักงาน ๗๗๖.๔๖  
     รวม ๗๘๙.๔๕  

หมายเหตุ :  ๒. เงินส ารองบ าเหน็จพนักงาน  ค านวณโดย   

 

 

๑.๑๓ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๑๘๐.๔๔ 
ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ รวม 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๑๑๒.๕๓  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๖๗.๙๑  
๑.  เงินมัดจ ารับ-ค่าเช่าส านักงาน ๑๙.๗๑ 
๒.  เงินมัดจ ารับ-ค่าบริการส่วนกลาง ๑๙.๕๖  
๓.  เงินมัดจ ารับ-ค่าตกแต่งพ้ืนที่ ๐.๐๒  
๔.  เงินมัดจ ารับ-ค่าเช่าป้าย ๐.๒๙  
๕.  เงินค้ าประกันรับ-สัญญา ๒๕.๒๘ 
๖.  เงินค้ าประกันรับ-ผลงาน ๐.๑๙ 
๗.  เงินมัดจ ารับ-อ่ืน  ๑.๕๔  
๘.  เงินค้ าประกันรับอ่ืน ๐.๖๐ 
๙.  รายได้รอการรับรู้ - รอบังคับคดี ๐.๗๒ 
     รวม ๑๘๐.๔๔  

 

 

 

 

  เงินเดือน X ระยะเวลำกำรท ำงำนถึงวันที่พนักงำนเกษียณอำยุ X จ ำนวนถัวเฉลี่ยพนักงำนที่ลำออกระหว่ำงปี 

จ ำนวนคงเหลือพนักงำนถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี   

[   ]   



 
 

๓๔๔ 

 

๑.๑๔ ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส านักงานมีภาระผูกพันที่ไม่ได้รับรู้ในรายงานการเงิน จ านวน ๓,๘๘๖.๕๘    
ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี้ 

 ๑.๑๔.๑ ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ส านักงานมีค่าใช้จ่ายในอนาคตส าหรับการเบิกจ่าย งบด าเนินงาน ครุภัณฑ์ งบก่อสร้างและ
โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๒,๖๓๘.๙๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ไม่เกิน ๑ ปี 
 เกิน ๑ ปี 

แต่ไม่เกิน ๕ ปี 

- งบด าเนินงานหน่วยงาน ๑๑๘.๗๗  ๖๒๖.๘๗ 

- งบด าเนินงานโครงการ    

อุดหนุนรับ/รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๓๒๓.๗๔  ๒๘.๔๘ 

สนับสนุนหน่วยงานภายนอก ๑๓๓.๘๙  ๑.๓๒ 

ด าเนินการเอง ๕๗๘.๓๑  ๒๒.๐๕ 

- งบก่อสร้าง ๗๙๙.๗๙  ๕.๗๒ 

รวม ๑,๙๕๔.๕๐  ๖๘๔.๔๔ 

  

๑.๑๔.๒ ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา จ านวน ๑,๒๔๗.๖๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    - ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

ส านักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ เช่ารถยนต์ เช่าพ้ืนที่ส านักงาน 
และเช่าทรัพย์สินอื่น โดยมีจ านวนเงินขั้นต่ าตามสัญญาที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน ดังนี้ 

 ไม่เกิน ๑ ปี  ๒.๖๒ 

 เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๑๗.๒๒ 

 เกิน ๕ ปี   ๖๑.๗๘ 

 รวม  ๘๑.๖๒ 

 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 

ส านักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคาร สัญญาจ้างรักษาความสะอาด สัญญาจ้าง
รักษาความปลอดภัย สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และสัญญาจ้างเหมาบริการอ่ืน ดังนี้ 

 



 
 

๓๔๕ 

 

  ไม่เกิน ๑ ปี  ๕๙.๑๔ 

  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๒๖๕.๒๑ 

 รวม  ๓๒๔.๓๕ 

  - ภาระผูกพันรายจ่ายลงทุน 

  สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้  

  งานก่อสร้างอาคาร ๗๓๒.๒๙ 

  อุปกรณ์ ๒๓.๒๔ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๗๗.๐๘ 

 รวม  ๘๓๒.๖๑ 

  ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างและจัดหาสินทรัพย์  

 

 - ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ 
ส านักงานได้จัดท าสัญญาซื้อวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ และบริการอ่ืน ๆ 
จ าแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้ 

  ไม่เกิน ๑ ปี  ๑.๗๙ 

  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๗.๒๗ 

 รวม  ๙.๐๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 


