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๓.๑ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC)   ๑๘ 

๓.๒ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ๒๓ 

๓.๓ ผลการดำเนินงานกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ๖๕ 

๓.๔ ผลการดำเนินงานกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) ๙๔ 

๓.๕ ผลการดำเนินงานกลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๑๐๘ 

๓.๖ ผลการดำเนินงานกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ๑๔๒ 

๓.๗ ผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม ๑๔๕ 

๓.๘ ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ๑๕๓ 

๔. ผลการดำเนินงานด้านทรพัยากร ๑๕๖ 

๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๕๖ 

๔.๒ ผลการหารายได้จากการดำเนินงาน ๑๕๗ 

๔.๓ สถานภาพด้านบุคลากร ๑๕๘ 

ภาคผนวก ๑๖๑ 

ก. รายชื่อบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ๑๖๒ 

ข. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ ๑๘๐ 

ค. รายชื่อสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือสิทธิบัตรในและต่างประเทศ ๑๘๔ 

ง. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ ๑๘๘ 

จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ ๑๙๖ 



๓ 

 

สารบัญ 

 
หน้า 

ฉ. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดความลับทางการค้าในและต่างประเทศ ๒๐๑ 

ช. รายชื่อผลงานผังภูมิวงจรรวมที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ ๒๐๒ 

ซ. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดคุ้มครองพันธุ์พืช ๒๐๒ 

ฌ. รายชื่อรางวัลและเกียรติยศท่ีได้รับ ๒๐๔ 

ญ. รายชื่อผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ที่มีการนำไปใช้ ๒๐๘ 

ฎ. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่รายงานต่อหน่วยงานภายนอก ๒๓๓ 
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ประกอบด้วย 
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๕ 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๔  
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) มุ่งเน้นเพิ่มการลงทุนใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) จากภาครัฐและ
ภาคเอกชน บูรณาการเป็นโจทย์ขนาดใหญ่ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบจตุภาคี รวมถึง
สร้างคุณค่า (Value) จาก วทน. ให้เป็นที่ประจักษ์ บนฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเน้น
ฐานเศรษฐก ิจช ีวภาพ-เศรษฐก ิจหม ุนเว ียน-เศรษฐก ิจส ี เข ียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG), 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และส่งเสริม Deep-tech Company และ Inclusive Innovation 
ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ตลอดจนการปรับกลไกบริหารจัดการงานวิจัยภายในให้คล่องตัวสอดรับกับการทำงาน
ในปัจจุบัน พร้อมตอบโจทย์ความคาดหวังที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ 
มาตรฐาน วิศวกรรม เพ่ือการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ และทันเวลา เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร นำระบบ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ดึงดูด Talents และพัฒนาฐานองค์ความรู้ใหม่ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป 
ดังนี้ 

สวทช. มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ (๑) สร้างมูลค่า

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๒๗,๑๐๑ ล้านบาท 

หรือเท่ากับ ๔.๐๔ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (๒) ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท 

๑๔,๕๖๘ ล้านบาท หรือเท่ากับ ๑.๒๘ เท่าของมูลค่าการลงทุนฯ ปี ๒๕๕๙ (๓) มีสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ ๑๒.๑๙ (๔) นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๓๙๒ รายการ และถ่ายทอดผลงานวิจัย 

องค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและบุคลากรในชุมชน ๗,๓๒๒ คน (๕) ยกระดับความสามารถ

การแข่งขันของผู้ประกอบการ พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) มี

ความก้าวหน้าในการก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A ร้อยละ ๘๘ ของเป้าหมาย และให้บริการวิเคราะห์

ทดสอบตามมาตรฐานสากล  ๔ ,๑๙๑ รายการ (๖) พ ัฒนาอาชีพ/บ ุคลากร ด ้วย วทน. ให ้แก่

ภาคอุตสาหกรรม ได้รับการ Reskill/Upskill และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ๗,๐๔๔ คน และสร้างบุคลากร

วิจัยให้กับประเทศโดยสนับสนุนนักศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก/นักวิจัยหลังปริญญาเอก  ๖๒๐ คน 

(๗) พัฒนาและปรับระบบบริหารคุณภาพงานวิจัยและระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร 

ร้อยละ ๖๙.๒๕ ของเป้าหมาย และ (๘) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย มีความเข้มแข็งทางด้าน

การวิจัย Intellectual Capital Score (IC score) หรือ คะแนนทุนทางปัญญา IC score รวมเท่ากับ 

๒๗,๒๕๓ คะแนน 

 



๖ 

 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามกลุ่มภารกิจต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถด้าน วทน. โดยมีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
๒๔๙ บทความ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๑๘๙ คำขอ ได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ ๒๑ 
รางวัล มีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTI) ๕ หน่วยงาน มีการให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ (NQI) ของ ๕ ศูนย์บริการโดยให้บริการวิเคราะห์และทดสอบแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล จำนวน ๓,๖๗๐ รายการ ให้แก่ ๖๗๓  หน่วยงาน  

กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research Development Innovation: RDI) 
บริหารงานวิจัยภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน ที่เน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศ ใน ๑๐ กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย ผลักด ันให้เก ิดกลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของร ัฐ  โดยมี
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยงานรับทำโครงการทั้งสิ้น ๓๕ หน่วยงาน 
เกิดการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ๑๐ หน่วยงาน/บริษัท  เกิด
บันทึกข้อตกลงในการทำวิจัยด้าน วทน. ระหว่างประเทศ ๘ รายการ เกิดโครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ 
๑๖ โครงการ  

กลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีกลไกสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน
ด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและบริการ ๒๑๙ รายการ 
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ๒๑๓ หน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบรับรองผลงานวิจัยของผู้ประกอบการไทยเพื่อ
ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้ว จำนวนสะสมทั้งสิ้น ๔๙๑ 
ผลงาน ดำเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ๔๘๗ โครงการ มูลค่า ๑,๙๐๔ ล้านบาท มีการสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (โครงการ ITAP) ๗๕๔ โครงการ นอกจากนี้ สวทช. ยังส่งเสริมกลไกการสร้างระบบนิเวศ
นวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ อาทิ การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลงานของ สวทช. เกิดการผลักดันให้
เกิดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) ที ่จ ัดตั ้งและจดทะเบียนแล้ว ๔ บริษัท มีการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม การพัฒนาเครื่องมือประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนา 
Supply Chain ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน  มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้
ความสามารถในการนำ วทน. มายกระดับการทำการเกษตรของตัวเอง โดยการพัฒนาและขยายผล
เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และการสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ๔๐๙ ชุมชน ใน ๓๙ จังหวัด 
มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ๗,๓๓๒ คน และพัฒนาทักษะเกษตรกรแกนนำ ๓๑๗ คน  

กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม ให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนที่สนใจจะทำงานวิจัย 
พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
๑๕๐ ราย พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi โดยก่อสร้างอาคารกลุ่ม



๗ 

 

อาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความก้าวหน้าร้อยละ 
๘๘ เตรียมความพร้อม BIOPOLIS และ ARIPOLIS ได้แก่ พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี และจัดตั้ง
แพลตฟอร์มภายในศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั ่งยืน (SMC) การบริหารเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innopolis) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มบริการ เชื่อมโยงและอำนวยความ
สะดวกผู้ประกอบการในการทำธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ๑๖๗ ราย 

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าสู่อาชีพนักวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี -เอก) รวม ๗๕๘ คน และสนับสนุนนักศึกษาและ
บุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ ๕๖๓ คน รวมทั้งสร้าง
แรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. 
และค่ายวิทยาศาสตร์ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๒,๔๒๒ คน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๗,๘๔๙.๕๙ ล้านบาท และมีรายได้จากการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 

๒,๑๐๒ ล้านบาท โดยปัจจุบัน สวทช. มีจำนวนบุคลากร ๓,๑๑๑ คน เป็นบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 

จำนวน ๒,๑๙๔ คน และบุคลากรท่ีไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จำนวน ๙๑๗ คน  

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคง

ดำเนินการได้ตามทิศทางที่วางไว้ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์

การระบาดของโรคโควิดภายในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุมก็ตาม 

  



๘ 

 

 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติ  

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระภายใต้การกำกับดูแลของ

รัฐ มุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัว สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั ้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) กำกับ ดูแลทิศทางการดำเนินงาน และบริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน และ

โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบริหารงานวิจัยในหัวข้อสำคัญ ๆ ของประเทศอย่างครบวงจร 

วิสัยทัศน์ของ สวทช. คือ การเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

“พันธมิตรร่วมทางที ่ดี” หมายถึง ความรับผิดชอบกับคำมั ่นสัญญาที ่มีร่วมกันกับพันธมิตร  

ในการดำเนินการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ  

น่าไว้วางใจ และพึงพอใจที่จะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นแนวร่วม และเครือข่ายระหว่างองค์กร 

“สังคมฐานความรู้” หมายถึง การอยู่ร่วมกันโดยใช้ ความรู้ สติปัญญา และเหตุผล เป็นเครื่องมือ  

ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการจัดเก็บความรู้ และเรียนรู้  

ต่อยอดร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่จำกัด 

  

๑. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายการดำเนินงานของ สวทช. 



๙ 

 

ค ่าน ิยมหล ักของ สวทช. “NSTDA”  ประกอบด ้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 

เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน กล่าวคือ สวทช. มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญและความสามารถ นำไปสู่  

การสร้างความเก่ง การสร้างความสามารถในการต่อยอดขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 

และสังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (excellence) การดำเนินงานของ สวทช. ดังกล่าวต้องเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ ผลักดันประเทศไปสู ่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสร้างคนไทยในศตวรรษที ่ ๒๑ 

(relevance) ตลอดจนเกิดการรับรู้ในความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

(visibility) และเกิดผลกระทบทั ้งด้านเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน สังคม คุณภาพชีวิต และ

สิ่งแวดล้อม (impact) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ สวทช.  

เป้าหมายการดำเนินการของ สวทช.  เพื ่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจาก

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

ซึ่งกำหนดไว้ ๒ เรื่อง ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑. สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๕ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สวทช. 

๒. เพิ ่มการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต 

ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๒ เท่าของการลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



๑๐ 

 

 

 

สวทช. ผลักดันกลยุทธ์ ๔ เรื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของ 
สวทช. ในการนำ วทน. ไปตอบโจทย์ของประเทศในมิติต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงาน
ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มการลงทุนใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) จากภาครัฐและ

ภาคเอกชน บูรณาการเป็นโจทย์ขนาดใหญ่ร่วมกับเครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศแบบจตุภาคี 

 ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ
สีเขียวเศรษฐกิจ (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙ ตามคำสั ่งสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ  BCG Model และ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้เป็นวาระ
แห่งชาติในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ สวทช. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด จึงดำเนินการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG บนฐานความ
เข้มแข็งด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นการทำงานบูรณาการตลอดห่วงโซ่ด้วยกลไกจตุภาคี 
มุ่งดำเนินการใน ๔ สาขาหลัก ได้แก่ ๑) เกษตรและอาหาร ๒) สุขภาพและการแพทย์ ๓) พลังงาน วัสดุ และ
เคมีชีวภาพ และ ๔) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งกรอบการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ฯ จะ
เป็นกรอบในการวางแผนการดำเนินงานของ สวทช. ต่อไป  โดยในไตรมาสที ่ ๓ สวทช. ได้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model จำนวน ๑๑ สาขา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
รายสาขา โดยมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน BCG รายสาขาแล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จากนั้นได้มีการ

๒. กลยุทธ์ของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 



๑๑ 

 

นำเสนอแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจ (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ 
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะ
กรรมการฯ มีมติเห็นชอบโดยให้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ตามข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมฯ และนำเสนอต่อ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ มี
มติให้บรรจุ ๑๓ มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการฯ ด้วย โดย
มาตรการ ๑๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) พัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม และ
ทุนทางปัญญา ๒) เพิ่มพูนทรัพยากรของชาติด้วยการผสานพลังของรัฐ เอกชน ชุมชน และหน่วยงานวิจัย  ๓) 
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG โดยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคด้วยการเชื่อมโยงอุปสงค์และ
อุปทาน  ๔) ปรับระบบการเกษตรสู่ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลค่าสูง ๕) พัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารริมทางและอาหารท้องถิ่น  ๖) สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ด้วยการส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
จากฐานชีวภาพให้มีขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้น  ๗) สร้างตลาดเพื่อรองรับนวัตกรรมของสินค้าและบริการ BCG  ๘) 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนและการท่องเที่ยวสีเขียว  ๙) ยกระดับสินค้าและบริการ BCG สู่มาตรฐานการผลิต
ยั่งยืน  ๑๐) ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ BCG สู่มาตรฐานสากลด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้ง
ระบบ  ๑๑) ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การประกอบการรูปแบบใหม่บนฐานเศรษฐกิจ BCG  ๑๒) 
สร้างและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ และ ๑๓) เชื่อมโยงกับสากลในทุกมิติ ทั้งการ
พัฒนาองค์ความรู้ การดึงดูดบุคลากร การค้า และการลงทุน 

 สวทช. ยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(ดศ.) จัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยได้นำ (ร่าง) แผนแม่บทฯ เสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ และการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการประชุมทั้ง ๒ คณะ มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง)แผนแม่บทฯ และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งคณะทำงานฯ จะได้ดำเนินการปรับปรุงแผนแม่บทฯ และนำเสนอต่อ สศช. และ
นำเสนอต่อในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นอกจากนี้ สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ศล.) ได้ดำเนินการเพ่ือยกระดับความร่วมมือ
กับพันธมิตร สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานใน ๓ ด้าน คือ ๑) การจัดตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยี
ระบบกักเก็บพลังงาน (Thailand Energy Storage Technology Alliance : TESTA)  โดยมีการลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สวทช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และสมาคม
ยานยนต์ไฟฟ้าไทย  ซึ ่งปัจจุบันมีการจดทะเบียนจัดตั ้ง “สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย” 



๑๒ 

 

เรียบร้อยแล้ว  ๒) จัดตั้งกลุ่มไฮโดรเจนระดับประเทศ โดย สวทช. ร่วมกับหน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) (ประธานกลุ่ม) กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานเอกชน เพื่อจัดตั้ง Hydrogen Thailand เพ่ือ
ขับเคลื ่อนการพัฒนาไฮโดรเจนสู่พลังงานทางเลือกใหม่แห่งอนาคต  และ ๓) การสร้างเครือข่ายในการ
ดำเนินการด้าน Energy conservation โดยในเบื้องต้นได้หารือกับ The Joint Graduate School of Energy 
and Environment (JGSEE) และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าว 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างคุณค่า (Value) จาก วทน. ให้เป็นที่ประจักษ์ บนฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน (NSTI, NQI, TSP, EECi) โดยเน้นเศรษฐกิจฐาน BCG, AI (Artificial intelligence 
หรือ ปัญญาประดิษฐ์) และส่งเสริม Deep-tech Company และ Inclusive Innovation ร่วมกับ
เครือข่ายพันธมิตร 

สวทช. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อดำเนินการด้าน วทน. ระดับขยายผล (Translational 
research) ของประเทศ ความก้าวหน้าของการก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Phase 1A คาดว่าจะก่อสร้างล่าช้า
กว่าสัญญาประมาณ ๒ เดือน (เดิมมีกำหนดเสร็จ ๘ กันยายน ๒๕๖๔)  เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
และมาตรการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างจากสถานการณ์โควิด  ทั้งนี้มีความก้าวหน้าการดำเนินการไตรมาส ๓ 
ได้แก่ ส่วนเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS)  โดยโรงงานต้นแบบ Biorefinery ได้ดำเนินการใน
ส่วน Engineering Procurement and Construction เพื่อจัดหาครุภัณฑ์มูลค่า ๓,๒๖๘ ล้านบาท และอยู่
ระหว่างเตรียมการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Bio Base Asia Pilot Plant  ซึ่งคาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕  เมืองนวัตกรรมเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) อยู่ระหว่างเตรียมจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน 
(Center of Technology Transfer) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านคลังสินค้า
อัจฉริยะ (Smart Warehouse) และการผลิตแบบชาญฉลาดและปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรม (Smart 
Manufacturing and Industrial Artificial Intelligence: SMAI) รวมถึงสร้างแพลตฟอร์มสําหรับให้บริการ
ข้อมูลตําแหน่ง หรือเส้นทางการเคลื่อนที่ภายในอาคารแบบออนไลน์ (UNAI Warehouse ณ คลังสินค้า) และ
คลังสินค้าอัจฉริยะสำหรับการขนส่งอัจฉริยะ  นอกจากนี้ สวทช. ยังได้พัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความร่วมมือ
กับกลุ่มคอนซอร์เทียม (Consortium) ให้เกิดโครงการใหม่ร่วมกัน จำนวน ๕ แผนงาน ได้แก่ (๑) การพัฒนา
เทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ขับขี ่อ ัตโนมัต ิ (AV) (๒) การประยุกต์ใช ้งาน Singapore Smart Industry 
Readiness Index (SIRI) ในประเทศไทย (๓) ความร่วมมือทวิภาคีเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง สวทช. 
และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)  (๔) การทำ UAV Regulatory 
Sandbox  และ (๕) โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาด้านเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ นอกจากนี้ ใน
ด้านการพัฒนาเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร (Food Innopolis) สวทช. ได้ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศ



๑๓ 

 

นวัตกรรมอาหารให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศผ่านเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร (FI network) จำนวน ๒๔ แห่ง 
โดย ณ ไตรมาสที่ ๓ ได้ดำเนินโครงการ Functional Foods Acceleration Platform เพื่อให้ความรู ้และ
จัดทำ Roadmap รวมถึงโปรแกรม NSTDA Deep Tech Acceleration Program และการดำเนินงานด้าน 
Inclusive Innovation เพ ื ่อพ ัฒนาการผล ิตส ู ่การตลาดอย ่างย ั ่ งย ืน  จากแนวค ิดในการทำ Farmer 
Corporation Development ได้มีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรรวม ๑๗ กลุ่ม ประกอบด้วย ข้าว ๗ กลุ่ม มัน
สำปะหลัง ๔ กลุ่ม ผักและพืชหลังนา ๖ กลุ่ม โดยมีการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนธุรกิจจำนวน ๘ กลุ่ม  
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกร (ข้าว มันสำปะหลัง ผักและพืชหลังนา) จำนวน ๙๗๒ คน 
รวมถึงมีการติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเป็นกลไกในการขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T Infrastructure: NSTI) ที่ 
สวทช. พัฒนามี ๕ แห่ง ที่มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงงานวิจัยกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ 
เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อประเทศ และสร้างความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อ สนับสนุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยมีผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๓ ดังนี้ ๑) ธนาคารทรัพยากร
ชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) มีความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ รวม ๒๔ 
รายการ และมีการจัดการด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้  ได้แก่ (๑.๑) การเก็บรักษาในธนาคารพืช 
ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชป่าและพืชปลูก (Seed bank) จำนวน ๖๒๕ ตัวอย่าง พืชในระบบปลอดเชื้อ 
(Tissue bank) จำนวน ๑๒๗ ชนิด และตัวอย่างแห้งของพืชซึ่งไม่มีชีวิต (Herbarium: BBH-P) จำนวน ๑๓๓ 
ตัวอย่าง (๑.๒) การเก็บรักษาในธนาคารจุลินทรีย์ ประกอบด้วย Microbial Culture Bank ซึ่งเก็บรักษา
จุลินทรีย์ในกลุ่มราทะเล ราจิ๋ว ราในกลุ่มไซลาเรีย และเห็ด จำนวน ๑,๗๖๖ สายพันธุ์  เก็บตัวอย่างแห้งเห็ดรา
ด้วย DNA Barcode จำนวน ๑,๑๓๗ ตัวอย่าง และค้นหาศักยภาพของจุลินทรีย์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ต้าน
การเจริญของวิบริโอ และต้านการสร้างไบโอฟิล์มของวิบริโอ จำนวน ๖๐๔ สายพันธุ์ (๑.๓) การเก็บรักษา
ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลพันธุกรรม ประกอบด้วย สารพันธุกรรมพืช (Genomic DNA) และข้อมูล
พันธุกรรมพืช จำนวน ๓๐๐ ตัวอย่าง ข้อมูลนิเวศวิทยาในพ้ืนที่มอสิงโต จำนวน ๕ ชุด สารพันธุกรรมจุลินทรีย์ 
(Genomic DNA) จำนวน ๓,๓๐๖ ตัวอย่าง ข้อมูลเครื่องหมายพันธุกรรม (DNA barcode) ของจุลินทรีย์และ
ตัวอย่างแห้ง จำนวน ๒๙๗ ตัวอย่าง ข้อมูลลำดับเบสทั้งจีโนม เอ็กซ์โซม และสนิปส์จีโนไทป์ของคนไทย จำนวน 
๒,๔๒๓ ราย (๑.๔) ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ระบบนิเวศและพันธุกรรมมนุษย์ในรูปแบบออนไลน์  
ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพเข้าธนาคารทรัพยากรชีวภาพ จำนวน ๔ ระบบ 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ระบบ ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือ
การสืบค้นและแสดงรายละเอียด (Detail catalog) ของตัวอย่างที่จัดเก็บ ได้แก่ พืชป่า พืชปลูก พืชสมุนไพร 
ระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และป่าเขตร้อน จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย เห็ด รา ยีสต์ เซลล์ไลน์สัตว์ ) 
จำนวน ๒ ฐานข้อมูล  ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลายทางพันธุกรรมของตัวอย่างจัดเก็บเพ่ือใช้อ้างอิง ได้แก่ 
จีโนมข้าวไทย มะเขือเทศ อ้อย สมุนไพร สาหร่าย จุลินทรีย์ (จีโนมเชื้อวัณโรค MRSA แบคทีเรียดื้อยาอื่น ๆ 
Malaria parasite) และข้อมูลมนุษย์ (ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมคนไทยสุขภาพดี โรคทาง



๑๔ 

 

พันธุกรรม เช่น มะเร็ง การแพ้ยา) จำนวน ๑ ฐานข้อมูล และ (๑.๕) ได้จัดทำแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และ
แสดงผลข้อมูล ได้แก่ ลำดับเบสและสร้างแผนภูมิวิวัฒนาการข้อมูลระบาดวิทยาของไวรัส ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส PRRSV (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome หรือ เชื้อไวรัส
พีอาร์อาร์เอสซึ ่งก่อให้เกิดโรคกลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร ) และการลงทะเบียน
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ Genomics Thailand  ๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: 
NOC) มีการตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์จำนวน ๗๕,๐๐๐ ตัวอย่าง ตรวจเอกลักษณ์และความสัมพันธ์ของ 
Microbe ๓๕๐ ตัวอย่าง ตรวจวินิจฉัยโรคพืช ๓๕๐ ตัวอย่าง และโรคสัตว์ ๔๐๐ ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูล
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ระดับ DNA (Deoxyribonucleic Acid  หรือ สารพันธุกรรมสายคู่)จำนวน ๙๔ 
ตัวอย่าง รวมได้ได้ศึกษาวิเคราะห์การแสดงออกของยีนภายใต้สภาวะต่าง ๆ วิเคราะห์หายีนที่ใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ วิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษากลไกสำคัญในสิ่งมีชีวิตและเครื่องหมายโปรตีน 
พัฒนาวิธีการสร้าง metabolite profile ของพืชเศรษฐกิจและสมุนไพรโดยมี metabolite ที่เกี ่ยวข้องกับ 
phenotype และสารสำคัญมาตรฐานของพืชสมุนไพร  นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการในเรื่องที่ประเทศมีความ
ต้องการ เช่น การวิจัยและพัฒนาน้ำยาสกัด RNA (Ribo Nucleic Acid  หรือ สารพันธุกรรมสายเดี่ยว) เพ่ือ
การตรวจโรค Covid-19 และการพัฒนาวิธีการตรวจเชื้ออหิวาต์สุกรแอฟริกัน (African Swine Fever -ASF)  
๓) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) ได้
สร้างเครือข่ายด้าน HPC (High-performance Computing) ของผู ้ใช้งาน โดยได้หารือความร่วมมือกับ 
บริษัทเอกชน มีการพัฒนาระบบ International Virtual Consortium ของศูนย์ Supercomputer ต่าง ๆ 
ทั ่วโลก โดยร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลของ SC-Asia และร่วมประชุม International 
Supercomputing Conference (ISC2021) และร่วมประชุม The 79th Meeting of ASEAN Committee 
on Science, Technology and Innovation (COSTI-79) เพื ่อกำหนดให้ HPC เป ็น priority area ของ 
ASEAN COST ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ นอกจากนี้ยังได้ทำโครงการความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษในการสร้าง
แบบจำลองมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขนาด ๒.๕ ไมครอน (Particulate Matters : 
PM 2.5 ) ในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย และร่วมจัดทำโครงการใช้ supercomputer เพ่ือถอดรหัสจีโนม
สายพันธุ์ SAR-CoV-2 (ไวรัสที่มีการอุบัติใหม่และสามารถก่อโรคโควิด-๑๙ ในมนุษย์) ที่ระบาดในประเทศไทย  
๔) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Technology and Informatics Institute 
for Sustainability: TIIS) ได้พัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูล National 
Life Cycle Inventory ฐานข้อมูลเพื่อใช้รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goal : SDG) ของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริบทไทย และได้พัฒนาระเบียบวิธีและ
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดฟุตพริ้นท์วัสดุ ตัวชี้วัดการบริโภควัสดุในประเทศ ตัวชี้วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
มูลค่าเพ่ิม ตัวชี้วัดความยั่งยืนขององค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินปริมาณขยะอาหารที่เหมาะสมในบริบทของชุมชนเมืองประเทศไทย และได้
ให้บริการทางเทคนิควิเคราะห์แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ



๑๕ 

 

รัฐวิสาหกิจไทย  การส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐและเอกชนมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น โครงการ “การประเมิน
ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ของทีน่อนในอุตสาหกรรมที่พักในประเทศไทย”  และโครงการ 
“ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตและจัดทำแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของการไฟฟ้านครหลวง”  ๕) Thai Microelectronics Center (TMEC) ได้สร้างต้นแบบสำหรับ Wafer 
level MEMs/ISFET (Micro Electro-Mechanical Systems (MEMS), ISFET (Ion sensitive field effect 
transistor)) ให้กับพันธมิตรแล้ว ๓ ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก ๒ ราย มูลค่าโครงการรวม ๑๗ ล้าน
บาท โดยมีแผนส่งมอบแผ่นเวเฟอร์จำนวน  ๗๕ แผ่นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงได้หารือกับพันธมิตรทาง
สถาบันการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์จาก TMEC ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร และร่วมมือกับนักศึกษาโครงการทุน TGIST (Thailand Graduate 
Institute of Science and Technology หรือ โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ) 
ของ สวทช. เป็นต้น 

สวทช. มีการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื ้นฐานด้านคุณภาพ (National Quality Infrastructure: 
NQI) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ ต่อ
ยอดไปสู่การขยายขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๓ ที่สำคัญ ดังนี้ ๑) 
ศ ูนย์ ทดสอบผลิตภ ัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล ็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Product Testing 
Center: PTEC) มีการทดสอบระบบกักเก็บพลังงานและระบบการชาร์จตามมาตรฐานสากลให้กับบริษัทชั้น
นำในอุตสาหกรรมยานยนต์หลายแห่ง รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และยัง
ได้ทดสอบต ู ้ควบค ุมอ ุณหภ ูม ิของว ัคซ ีน  Covid-19 การจ ัดเตร ียมอาคาร EMC Chamber (EMC : 
Electromagnetic Compatibility) เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และทดสอบ
ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling)  ๒) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization 
and Testing Service Center: NCTC) ขยายขีดความสามารถการวิเคราะห์ทดสอบใน ๔ ด้าน คือ (๒.๑)
อาหารฟังก์ชันและอาหารสุขภาพสมัยใหม่ เช่น กัญชา กัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง สาร
ออกฤทธิ์สำคัญในพืชและสมุนไพร (๒.๒) เสื้อกาวน์ (Surgical gown หรือ Isolation gown) (๒.๓) ชุดคลุม
ปฏิบัติการ และ (๒.๔) เจลแอลกอฮอล์ โดยมีแผนยื ่นขอการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 
17025:2017 จำนวน ๑๖ ขอบข่าย ๓) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & 
Engineering Consulting Service Center: DECC) ปรับปรุงรถเข็นขายอาหาร Street food เพื ่อให้
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน บริเวณถนนเยาวราช  ถนนข้าวหลาม ตลาดน้อย และรอบสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
และโครงการประกอบระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่มีอัตราปลดปล่อยประจุสูงสำหรับเชื่อมต่อกับระบบ
การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ๔) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม 
(Industrial Ceramic and Housewares Product Testing Center: CTEC) มีการให้บริการลูกค้าจาก
การวิเคราะห์ทดสอบรวม ๑,๗๒๘ รายการ และได้ยื่นขอรับการรับรอง ISO/EIC17025 จำนวน ๔ รายการ ๓๙ 
มาตรฐาน และเตรียมยื่นขอการรับรองเพิ่มเติมอีก ๔ รายการ  ๕) ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา 



๑๖ 

 

(Toxicology and Bio Evaluation Service Center: TBES) ให้บริการทดสอบตามมาตรฐาน OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Development) เรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ของเครื ่องมือแพทย์ ประสิทธิผลของเครื ่องสำอาง และสารสกัดสมุนไพร (OECD GLP) ซึ ่งสามารถทำ
กระบวนการทดสอบด้านการระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา และความไวต่อการกระตุ้นการแพ้ทางผิวหนัง และ
สามารถให้บริการลูกค้าในด้านการทดสอบรวม ๓๒ รายการ  

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับกลไกบริหารจัดการงานวิจัยภายในให้คล่องตัวสอดรับกับการทำงานในปัจจุบัน 
พร้อมตอบโจทย์ความคาดหวังที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐาน 
วิศวกรรม เพื่อการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ และทันเวลา 

สวทช. มีการปรับกลไกของกลุ ่มภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื ่อให้สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ 
ทันเวลา พร้อมตอบสนองกับโจทย์ความคาดหวังที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ณ ไตรมาสที่ ๓ ผลการดำเนินงานปรับ
กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของประเทศ และภาคอุตสาหกรรม มีความชัด เจน
มากขึ้น โดยศูนย์แห่งชาติต่าง ๆ ได้ปรับกระบวนการภายในให้สอดรับกับโจทย์ของแหล่งทุน แหล่งงบประมาณ
วิจัยของประเทศ เช่น มีการจัดทำ Impact pathway การคัดเลือกงานวิจัยเป้าหมายเพื่อจัดทำ Outcome 
mapping / value chain / roadmap การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ภายใต้ Theme 
ที่กำหนด ทั้งยังดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดตั้ง Research partners (RPs)  ของ สวทช. สำหรับใช้เป็น
แนวทางการสร้างผลงานของ สวทช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้
ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน สิ่งส่งมอบในระยะต่อไปให้สอดคล้องกับประเทศ เพื่อให้สร้าง
ผลกระทบได้ในวงกว้าง ทั้งนี้ สวทช. ได้เริ่มดำเนินการนำร่องระบบ Verification & Validation ผลงานวิจัย
จำนวน ๑๓ ผลงาน ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยกลไกภายใน Pillars เพื่อเพิ่มความเชื่อมั ่นในคุณภาพ
ผลงานวิจัยก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์และสู่ชุมชน 

สวทช. มีการจัดตั้ง Consortium ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG จำนวน ๑๐ Consortium โดยมี
การประชุมร่วมกันทุกเดือน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน เช่น จัดทำหนังสือเพ่ือเผยแพร่ความรู้ เสริมสร้าง
ความรู ้และเผยแพร่ทางวิชาการ จัดสัมมนา Focus group ซึ ่งการพัฒนาโจทย์และกำหนดผลิตภัณฑ์ 
Quick win ร่วมกันนำไปสู่การลงนามความร่วมมือ การจัดทำข้อเสนอโครงการ และงานวิจัยร่วมกันต่อไป  
นอกจากนี้ สวทช. ยังได้บูรณาการกลไกของ สวทช. เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมี
การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ Integrated service platform ด้าน Food และ Health โดยกิจกรรมที่ผ่านมา
มีจำนวนผู ้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑,๓๔๙  ราย จากโครงการ Deep Tech Acceleration 
Platform  โครงการ Digital Healthcare for NCD (NCD : non-communicable diseases กล ุ ่มโรคไม่
ติดต่อเรื ้อรัง) และโครงการ Functional Foods Acceleration Platform  นอกจากนี้ สวทช. ได้พัฒนา
กระบวนการเตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อการลงทุน โดยมีการคัดเลือกผลงานที่จะพัฒนาธุรกิจ สนับสนุน
กลไกทางธุรกิจเพ่ือให้พร้อมสำหรับการลงทุน เช่น การหา CEO (chief executive officer), Mentor, Angel, 



๑๗ 

 

การประเมินศักยภาพธุรกิจ การทำ Financial projection ซึ่งมีการคัดเลือกโครงการจากกลุ่มที่มีความสนใจ
เป็น NSTDA Startup และกลุ่มที่สนใจจะพัฒนาธุรกิจ จำนวน ๙ โครงการ มีการอนุมัติเป็น NSTDA Startup 
แล้ว ๑ ราย โดยอยู่ระหว่างเจรจาร่วมทุนและจัดตั้งบริษัทในไตรมาสที่ ๔ 

กลยุทธ์ที ่ ๔ เพิ ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร นำระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ดึ งดูด 
Talents และพัฒนาฐานองค์ความรู้ใหม่ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สวทช. เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรวิจัย สวทช. มีการ 

บูรณาการการทำงานด้านวิจัยและการสร้างบุคลากรวิจัย โดยสายงานพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได้ริเริ่มผลักดันกลไกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีนักวิจัย สวทช. ให้ความร่วมมือในการเป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา

ระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถในด้านการวิจัยเพื่อเป็นกำลังคน

วิจัยรุ ่นใหม่ให้กับประเทศในอนาคต ในไตรมาสที่ ๓ มีผลการดำเนินงานด้านการสร้างความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยแล้ว ๙ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล และมีนักศึกษาทุน สวทช. ระดับ

ปริญญาโท เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น ๗๘ คน ทำงานร่วมกับนักวิจัยด้วยโจทย์วิจัยของ สวทช.  

สวทช. ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถ

บริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในไตรมาสที่ ๓ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารการวิจัยและพัฒนา (RDI Dashboard) และระบบสารสนเทศเพื่อการ

ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนากำลังคนทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (HRD Dashboard) นอกจากนี้ 

สวทช. ได้ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารบุคคล (e-HR) โดยการทบทวนและออกแบบ

ฐานข้อมูลบุคลากร สวทช. ให้รองรับประเภทบุคลากรทุกรูปแบบ 

 

  



๑๘ 

 

 

 

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด Balanced Scorecard (BSC)   

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  สวทช. มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น ๘ ตัวชี้วัด  
ตามรายละเอียดดังนี้ 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่ากับ ๕ 
เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

สวทช. มุ่งเน้นนำความรู้ความสามารถด้าน “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ไปสร้างผลงาน
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิต 
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ให้สร้างนวัตกรรมที่ เพิ ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ เพิ ่มรายได้ของ
ผู้ประกอบการ หรือลดต้นทุนการผลิตลง ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีมูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ ๔.๐๔ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(มูลค่าผลกระทบจำนวน ๒๗,๑๐๑ ล้านบาท และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
เท่ากับ ๖,๗๐๐ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๐ ของเป้าหมาย  

KS1-B มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่ากับ ๒ เท่าของ
มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)  

สวทช. นำผลงานไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม จนก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นและตัดสินใจเพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการของ
ตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มี
จำนวนเงินลงทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ภายใต้ผลงานวิจัยของ 
สวทช. เท่ากับ ๑๔,๕๖๘ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๒๘ เท่าของมูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ (มูลค่าการลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่ากับ ๑๑,๔๐๐ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๙  
ของเป้าหมาย 

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่ากับร้อยละ ๒๕) 

สวทช. ไม่มีพันธกิจที่จะต้องมุ่งหารายได้หรือทำกำไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม
รายได้จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. โดยสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัด
ที่บ่งบอกว่า สวทช. มีความสามารถหารายได้กลับมาช่วยพัฒนางานทางด้าน วทน. ที่สร้างประโยชน์ให้กับ
ประเทศได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ  สวทช. ดำเนินการแสวงหารายได้จากหลากหลายแหล่งทุนทั้งภายใน

๓. ผลการดำเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที ่๓ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 



๑๙ 

 

และต่างประเทศ ควบคู่กับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ สวทช. มีรายได้จากความสามารถ (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เท่ากับ ๑,๑๒๕.๐๒ ล้านบาท และมี
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๙,๒๓๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย
เท่ากับร้อยละ ๑๒.๑๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๖ ของเป้าหมาย  

KS3 การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เท่ากับ จำนวน IP Utilization เท่ากับ ๓๖๐ รายการ และจำนวนเกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่ตามหลัก 
Inclusive Innovation และบุคลากรในชุมชนที ่นำผลงานวิจ ัยและองค์ความร ู ้ไปประยุกต ์ใช้ใน 
ภาคเกษตรกรรมและสังคมเท่ากับ ๙,๐๐๐ คน) 

สวทช. ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการนำทรัพย์สินทาง
ปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์ ความลับทางการค้า พัน ธุ ์พืช และผังภูมิวงจร ไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีเป้าหมายในการผลักดันให้มีจำนวนทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีการใช้ประโยชน์ (IP Utilization) จำนวน ๓๖๐ รายการ ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ สวทช. มีจำนวน IP Utilization เท่ากับ ๓๙๒ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย  
นอกจากนี้ ในด้านการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้าง

มูลค่า /รายได้  และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นของเกษตรกร ชุมชนและสังคมนั้น สวทช. ได้ดำเนินการ
ถ่ายทอดผลงานวิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่ตามหลัก Inclusive 
Innovation และบุคลากรในชุมชนไปแล้วทั ้งสิ ้นจำนวน ๗,๓๒๒ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๖ ของ
เป้าหมาย  

KS4 การยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ คือ กลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A ก่อสร้างแล้วเสร็จ และจำนวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตาม
มาตรฐานสากลเท่ากับ ๔,๔๐๐ รายการ) 

สวทช. มุ่งมั่นในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ จึงได้ดำเนินการ
พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการขยายผลงานวิจัย
สู่เชิงพาณิชย ์การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการพัฒนาการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองตามมาตรฐานสากล และห้องปฏิบัติการ
ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ 
ตรวจสอบ รับรองผลิตภัณฑ์ และยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ 
๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินงานโครงสร้างของกลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ติดตั้งระบบประกอบอาคาร ทดสอบงานระบบ ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำโดยรอบ คิดเป็นความก้าวหน้า  
ร้อยละ ๘๘ ของเป้าหมาย และมีการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากลไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 
๔,๑๙๑ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๕ ของเป้าหมาย 



๒๐ 

 

KS5 การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ด้วย วทน. (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ จำนวน
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการ Reskill/Upskill เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดัน
เศรษฐกิจ BCG เท่ากับ ๘,๐๐๐ คน และจำนวนนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก/นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
ที่ สวทช. มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยให้กับประเทศเท่ากับ ๖๕๐ คน) 

การพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ สวทช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สวทช. มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรวิจัยด้าน วทน. ให้กับประเทศผ่านกลไกการทำงานร่วมกันระหว่าง สวทช. กับ
มหาวิทยาลัย โดยมีนักวิจัย/บุคลากรของ สวทช. ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้กับประเทศ 
ทั ้งนี ้  ณ ไตรมาสที ่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช . มีบ ุคลากรภาคอุตสาหกรรมที ่ ได ้ร ับการ 
Reskill/Upskill เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดันเศรษฐกิจ BCG แล้วจำนวน ๗,๐๔๔ คน  
หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๕ ของเป้าหมาย  และมีนักศึกษาที่ สวทช. มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อสร้าง
บุคลากรวิจัยให้กับประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๒๐ คน ประกอบด้วย นักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน ๘๗ คน 
นักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาเอก จำนวน ๒๓๒ คน และนักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาโท จำนวน ๓๐๑ คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๘ ของเป้าหมาย 

KS6 การมีระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร 
(เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ มีการพัฒนาและปรับระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบ
ติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร โดยดำเนินงานได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน เพื่อให้ สวทช. 
สามารถส่งมอบผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ใน ๒ เรื่อง ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ
งานวิจัย และระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร  ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ สวทช. มีผลการดําเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๕ ของเป้าหมาย และมีผลการดำเนินงานที่
สำคัญ ดังนี้  

๑) ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย โดย สวทช. ได้เริ่มนำร่องการใช้ระบบ Verification & Validation 
ผลงานวิจัยก่อนออกสู่ตลาด เพื่อปรับปรุงกระบวนการยืนยันผลผลิตจากงานวิจัยว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตาม 
Specification ที่ระบุไว้ (Verification) เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและสามารถทำซ้ำได้ในสภาวะที่ 
ส่งมอบ (Validation) โดย ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็น
จากการดำเนินการนำร่องระบบของ ๑๓ ผลงานวิจัยก่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์และสู่ชุมชน 
จากผู ้ปฏิบัติงานและผู ้เกี ่ยวข้องแล้วเสร็จ และได้ดำเนินการพัฒนาการรายงาน TRL (Technology 
Readiness Level) ในระบบสารสนเทศ myProject V3 แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างการทดสอบระบบฯโดยทีม
ผู้พัฒนา รวมถึงได้ดำเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเรื่องกระบวนการ Verification & Validation และ 
TRL ให้แก่บุคลากรของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
และบุคลากรของสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   



๒๑ 

 

๒) ระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร สวทช. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบติดตาม
ผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้วางแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม
ผลการดำเนินงานการบริหารการวิจัยและพัฒนา (RDI Dashboard) และ ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามผล
การดำเนินงานการพัฒนากำลังคนทาง ว และ ท. (HRD Dashboard)  โดย ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการพัฒนา RDI Dashboard ในส่วนของการแสดงผล ๕ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ๑) มูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ๒) มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ๓) สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย ๔) จำนวน
ทรัพย์สินทางปัญญา และ ๕) จำนวน Publicationแล้วเสร็จ รวมถึงพัฒนาการแสดงผลอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น 
จำนวนผลงานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนต้นแบบ และกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบแล้วเสร็จ ในส่วนของ 
HRD Dashboard นั้น ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลนักเรียนทุน โดยปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และ
กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของ HRD Dashboard รวมถึงการนำเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล และได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วเสร็จ 

KS7 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ IC 
score รวมเท่ากับ ๔๕,๐๐๐ คะแนน) 

สวทช. ในฐานะองค์กรวิจัยของประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยของ
บุคลากร สวทช. ให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้าน วทน. ไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ทั้งนี้ สวทช. ได้พัฒนาวิธีการวัดความเข้มแข็งทางด้าน
การวิจัยในรูปแบบของ Intellectual Capital Score (IC score) หรือคะแนนทุนทางปัญญา ซึ่งคำนวณจาก
ผลงานของบุคลากร สวทช. ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) บทความและบทความสั้นในวารสารนานาชาติที่มี Impact 
Factor อ้างอิงจากฐาน ISI (ฐานข้อมูลอ้างอิง Citation Database) รวมถึงวารสารที่อยู่ใน Quartile 1 อ้างอิง
จากฐาน Scimago (ดัชนีวัดและจัดอันดับคุณภาพวารสาร) ๒) ทรัพย์สินทางปัญญา ๓) ต้นแบบระดับ 
เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ และ ๔) รายได้จากความสามารถ ทั้งนี ้ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ สวทช. มี IC score รวมเท่ากับ ๒๗,๒๕๓ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๖ ของเป้าหมาย 

  



๒๒ 

 

ตารางท่ี ๑ สรุปตัวช้ีวัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มุมมอง 
ตัวชี้วัดของ สวทช.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมฯ 

๕ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลีย่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   

๔.๐๔ เท่า 
(๒๗,๑๐๑ ล้านบาท) 

KS1-B มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท 
๒ เท่าของมูลค่าการลงทุนด้าน  

ว และ ท ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๒๓,๐๐๐ ล้านบาท) 

๑.๒๘ เท่า 
(๑๔,๕๖๘ ล้านบาท) 

พันธมิตร/ลูกค้า/
การเงิน 

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อคา่ใช้จ่าย ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๑๒.๑๙ 

KS3  การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู ้  
ไปใช้ประโยชน ์

- จำนวน IP Utilization ๓๖๐ รายการ 
- จำนวนเกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่

ตามหลัก Inclusive Innovation 
และบุคลากรในชุมชนที่นำผลงานวิจัย
และองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาค
เกษตรกรรมและสังคม ๙,๐๐๐ คน 

- ๓๙๒ รายการ 
- ๗,๓๒๒ คน 

KS4  การยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ 

- กลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

- จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ตามมาตรฐานสากลเท่ากับ ๔,๔๐๐ 
รายการ 

- ร้อยละ ๘๘ 
 
- ๔,๑๙๑  รายการ 

KS5 การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ดว้ย วทน. 

- จำนวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่
ได้รับการ Reskill/Upskill เพื่อรองรับ
อ ุตสาหกรรมเป ้าหมาย และการ
ผลักดันเศรษฐกิจ BCG ๘,๐๐๐ คน 

- จำนวนนักศึกษา ป.โท/ป.เอก/นักวิจัย
หลังปริญญาเอก ที่ สวทช. มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุน เพื่อสร้างบุคลากร
วิจัยให้กับประเทศ ๖๕๐ คน 

- ๗,๐๔๔ คน   
 
 
 
- ๖๒๐ คน 

กระบวนการภายใน 
KS6 การมีระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 

และระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ภาพรวมขององค์กร 

มีการพัฒนาและปรับระบบบริหาร
คุณภาพงานวิจัยและระบบติดตามผล
การดำเนินงานภาพรวมขององค์กร 

ร้อยละ ๖๙.๒๕ 

ความสามารถของ
องค์กร 

KS7 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิจัย 

IC score รวม ๔๕,๐๐๐ คะแนน ๒๗,๒๕๓ คะแนน 

 



๒๓ 

 

๓.๒ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 

๓.๒.๑ การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ 

๓.๒.๑.๑ บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
สวทช. เป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อการผลักดันและเสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ซึ่งจำนวนบทความตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของ สวทช. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน สวทช . มีจำนวน
บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื ่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) รวม 
๙,๐๙๖ ฉบับ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๗ ฉบับ (ซึ่งประกอบด้วยบทความฯ ตามรายชื่อของ SCIE จำนวน ๒๗๖ บทความ และ Non 
SCIE Quartile 1 จำนวน ๑ บทความ) โดยจำนวนบทความดังกล่าว เป็นบทความฯ ตามรายชื่อของ SCIE ที่
บุคลากร สวทช. มีส่วนร่วม (Intramural) ทั้งหมด ๒๔๙ บทความ (หรือคิดเป็น ๑๘.๒๘ ฉบับต่อบุคลากรวิจัย 
๑๐๐ คน) แสดงดังรูปที่ ๑ โดยรายชื่อบทความตีพิมพ์ฯ แสดงในภาคผนวก ก 

 

 
รูปที่ ๑ จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช. 
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๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่      
๓/๒๕๖๔

บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทั้งหมด SCIE บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ SCIE (Intramural)

จำนวนบทความ 

ปีงบประมาณ 



๒๔ 

 

๓.๒.๑.๒ ทรัพย์สินทางปัญญา 

สวทช. ให้ความสำคัญกับการปกป้องผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
โดยดำเนินการยื ่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ตามลำดับ สวทช. มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื ่นขอจดสิทธิบัตรทั้งสิ ้น ๒,๖๘๐ คำขอ (เป็นการยื่นขอจด
สิทธิบัตรภายในประเทศ จำนวน ๒,๕๙๗ คำขอ และยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ จำนวน ๘๓ คำขอ) 
ได้รับคู่มือสิทธิบัตรแล้วจำนวน ๕๘๐ คำขอ (เป็นคู่มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จำนวน ๕๓๐ คำขอ และ
ต่างประเทศ จำนวน ๕๐ คำขอ) ซ่ึงกระบวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรจนได้รับคู่มือสิทธิบัตรที่ผ่านมาใช้ระยะเวลา
เฉลี่ยประมาณ ๔ ปี และมีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรจำนวน ๑,๕๑๕ คำขอ ได้รับคู่มืออนุ
สิทธิบัตรแล้ว จำนวน ๘๘๖ คำขอ นอกจากนี้ สวทช. ยังดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ได้แก่ ผังภูมิ
วงจรรวม ความลับทางการค้า และการคุ้มครองพันธุ์พืช โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
สวทช. มีทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๒๕, ๑๖๑ และ ๑๙๙ คำขอ ตามลำดับ ณ ไตรมาสที่ ๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น ๑๘๙ คำขอ (หรือคิดเป็น ๑๓.๘๘ 
คำขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) ได้แก่ สิทธิบัตร ๖๔ คำขอ อนุสิทธิบัตร ๙๖ คำขอ ความลับทางการค้า ๘  
คำขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๒๑ คำขอ รายชื่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดและได้รับคู่มือ แสดงดัง
ภาคผนวก ข – ช 

 

 
รูปที่ ๒ จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.  
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จำนวนทรัพย์สนิทางปัญญา 

ปีงบประมาณ 



๒๕ 

 

นอกจากบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ณ ไตรมาสที่ ๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นักวิจัย/ผลงานวิจัยของ สวทช. ยังได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ รวม
ทั้งสิ้น ๒๑ รางวัล แบ่งเป็น รางวัลระดับนานาชาติ ๗ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๑๔ รางวัล รายละเอียด
แสดงดังภาคผนวก ซ  

ตัวอย่างรางวัลและเกียรติยศที่น่าสนใจ 
(๑) ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. เข้ารับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๓   

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. เข้ารับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ 
ประจำปี ๒๕๖๓ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วังสระปทุม เป็นรางวัลสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและวางรากฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ทั้งที่
เป็นฐานความรู้ การนำไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เป็น ที่
ประจักษ์ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศ/นานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแบบอย่าง และมีส่วนผลักดันให้
เกิดนักคิด นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้มีมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กับประเทศ 

(๒) นักวิจัยไบโอเทคได้รับรางวัล Ajinomoto-FoSTAT Awards ดร.วีระพงษ์ วรประโยชน์ 
นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ได้รับรางวัล Ajinomoto-FoSTAT Awards สำหรับนักวิจัยดีเด่น
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภท Young Food Scientist Award 
จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใต้
งานวิจัย “การค้นพบและพัฒนาเปปไทด์ต้านจุลชีพจากแบคทีเรียกรดแลคติกและโปรตีนอาหาร สำหรับการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร” งานวิจัยดังกล่าว เป็นการค้นพบเปปไทด์ต้านจุลชีพจากแบคทีเรีย  
กรดแลคติกและโปรตีนอาหาร โดยมุ่งเน้นการค้นหาเปปไทด์ต้านจุลชีพหรือแบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียกรด
แลคติกที่แยกได้จากอาหารหมักของไทย ซึ่งได้มีการค้นพบแบคเทอริโอซินชนิดใหม่ ๒ ชนิด (Bacteriocin 
7293A และ Bacteriocin 7293B) ที่มีคุณสมบัติยับยั ้งแบคทีเรีย รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
แบคเทอริโอซินโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น เปลือกผลไม้ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของอาหาร
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อเพิ่มผลผลิตแบคแทอริโอซิน จนกระทั่งสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์สัมผัสอาหารต้านจุลชีพที่มีส่วนผสมของแบคเทอริโอซิน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับอาหารและยืดอายุ 
การเก็บรักษาอาหาร และจากการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่การค้นหาเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ตอบโจทย์
อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนากระบวนการผลิตเปปไทด์ในระดับอุตสาหกรรม และการพัฒนารูปแบบ
วิธีการใช้ประโยชน์เปปไทด์ในตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารนั้น ทำให้ภาคเอกชนสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
และร่วมเป็นพันธมิตรต่อยอดงานวิจัยในระดับอุตสาหกรรม 

 



๒๖ 

 

(๓ ) ท ี มว ิ จ ั ย ไ บ โ อ เทค ได ้ ร ั บ ร า งว ั ล  Outstanding ONE HEALTH Researcher in 
Aquaculture Award ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ นักวิจัยทีมวิจัยไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ได้รับรางวัล 
Outstanding ONE HEALTH Researcher in Aquaculture Award จ า ก National Shellfisheries 
Association สหรัฐอเมริกา ในงานประชุม The 113th Annual Meeting of the National Shellfisheries 
Association ซึ ่งจ ัดข ึ ้นในร ูปแบบออนไลน์ เม ื ่อว ันที ่  ๒๒ -๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จากผลงานว ิจ ัย “A 
chromosome-level assembly of the black tiger shrimp (Penaeus monodon) genome facilitates 
the identification of growth-associated genes” ซึ่งประสบความสำเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรมของ
จีโนมจนได้ข้อมูลระดับโครโมโซมของกุ้งกุลาดำเป็นครั้งแรกของโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยี long-read 
Pacific Biosciences (PacBio), long-range Chicago และ Hi-C 

(๔) ทีมวิจัยเนคเทคได้รับรางวัล The Best Presentation Award ทีมวิจัยการประมวลผล
และเข้าใจภาพ ได้รับรางวัล The Best Presentation Award จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติด้านการประมวลผลเทคโนโลยีภาพ The 13th International Conference on Digital 
Image Processing (ICDIP 2021) ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จาก
ผลงาน “Morph Targets for 3D Facial Animation with Webcam Using Facemesh, Jeeliz-tranfer 
APIs and Three.js” 

(๕) ทีมว ิจ ัยเนคเทคได ้ร ับรางว ัล Honorable Oral Presentation Award ดร.ป ัถย์  
ศักดิ์ธนานุกูล นักวิจัยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ได้รับรางวัล Honorable Oral 
Presentation Award จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมนานาชาติ The 24th International 
Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE) โดยความร่วมมือระหว่าง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสมาคมวิทยาการ
และวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จากผลงาน 
“TARA: Year in Review” 

 

 
  



๒๗ 

 

๓.๒.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

สวทช. ไม่เพียงแต่ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา แต่มุ่งผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในทุกภาคส่วนให้มากขึ ้น โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การรับโจทย์หรือความต้องการจาก
กลุ่มเป้าหมาย จนถึงกลไกการส่งมอบผลงาน เพื่อให้ สวทช. สามารถสร้างผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
โดยดำเนินการหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการนำผลการวิจัยและ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ การรับจ้างวิจัย การให้บริการปรึกษาอุตสาหกรรม และเชิงสาธารณะ เพื่อให้เกิดการนำ
เทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์  
เป็นต้น 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ใน 
ทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ ้น จำนวน ๒๑๙ รายการ ให้แก่ ๒๑๓ หน่วยงาน แสดงดังรูปที ่ ๓ โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฌ  

 
 

 
รูปที่ ๓ จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ของ สวทช. 
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จำนวนโครงการ/หน่วยงาน 

 

 

ปีงบประมาณ 



๒๘ 

 

ตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ดังนี้ 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
บริษัทสาลี่ คลัเล่อร์ จำกดั (มหาชน) “นอนวูฟเวนเพื่อผลผลิตทางการเกษตร Magik Growth” ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร เช่น ถุงปลูกพืช ถุงห่อผลไม้ และวัสดุคลุมดิน ที ่ผลิตและจำหน่าย
ภายในประเทศส่วนใหญ่ทำจากวัสดุพลาสติก ที่ไม่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งแม้จะมี
ราคาถูกแต่ไม่ได้ส่งเสริมคุณภาพผลผลิต เนื่องจากการถ่ายเทของอากาศและความชื้น
ภายในถุงมีน้อย ทำให้รากพืชขดงอแผ่ขยายไม่เต็มที่ ส่งผลให้การเจริญเติบโตของพืชไม่
ดีเท่าที่ควร ดังนั้น สวทช. จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Magik growth ซึ่งทำจากวัสดุผ้าไม่
ถักทอหรือนอนวูฟเวน และสามารถออกแบบได้ด้วยการกำหนดลักษณะโครงสร้าง (เช่น 
ความเป็นรูพรุน ความหนา) มีสมบัติการคัดเลือกช่วงคลื่นแสงโดยการเลือกใช้ชนิดของ
พอลิเมอร์ สารเติมแต่ง เทคโนโลยีการขึ้นรูปนอนวูฟเวนชนิดสปันบอนด์ (spunbond 
nonwoven) และการดัดแปรเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะโครงสร้าง
ที่เหมาะสมต่อการผ่านของน้ำและอากาศ สามารถคัดเลือกช่วงคลื่นแสงที่ส่องผ่านให้
เหมาะสมกับพืช ช่วยให้รากพืชเติบโตและแผ่กระจายได้ดี ส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
พืช ทำให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของพืชสูงขึ ้น นอกจากนี้สามารถออกแบบ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างกันออกไปได้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน ซึ่ง
นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่เน้นผลิตผลทางการเกษตรที่
ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีมูลค่าสูงขึ้น 

บริษัทอะโกร สตาร์ ซดีสจ์ำกัด 
บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จำกัด 
 

“เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมันและสายพันธุ์ฟ้ืนฟูความเป็นหมัน” เป็น
สายพันธุ์พริกที่มีลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมัน สำหรับใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ซึ่งพริก
เมล็ดพันธ์ุลูกผสมที่ใช้เพาะปลูกจะให้ผลผลติที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และผลผลิตต่อไร่ที่
สูงกว่าการปลูกจากพริกเมล็ดพันธุ์ผสมแบบเปิดทั่วไป พริกที่มีลักษณะเกสรตัวผู้เป็น
หมันถูกใช้แทนการผลิตเมล็ดพันธ์ุพริกลูกผสมแบบเดิมด้วยวิธีการกำจัดเกสรตัวผู้ออก
จากต้น (Hand Emasculation) เพื่อให้เหลือแต่เกสรตัวเมียสำหรับผสมข้ามกับพันธุ์
พ่อที่ต้องการ ช่วยลดต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก เพิ่มความบริสุทธิ์ของเมล็ด
พันธุ์พริกลูกผสม และเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธ์ุพริกลูกผสมที่มีคุณภาพ 

บริษัทเบนดิโต้ แฟมิลี่ จำกดั “ระบบแช่อิ่มผลไม้ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลส์” เป็นเครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วย
เทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส์เพื่อให้เกิดการดึงน้ำและสร้างรูพรุนในเนื้อผลไม้ เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการแช่อิ่ม ทำให้น้ำตาลซูโครสในสารละลายสามารถแพร่เข้าสู่
เนื้อเยื่อผลไม้ได้มากขึ้นและเร็วขึ้น โดยไม่ใช้ความร้อนที่ทำลายคุณค่าทางโภชนาการ 
ซึ่งการใช้ความร้อนเป็นวิธีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มที่มีการใช้ในปัจจุบัน โดย
ระบบฯ ดังกล่าวประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑) ห้องแช่อิ่มผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้า
พัลส์พร้อมระบบหล่อเย็น และ ๒) เครื ่องกำเนิดสนามไฟฟ้าพัลส์ ทั ้งนี ้ระบบฯ 
ดังกล่าวใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เเละระบบควบคุม ที่สามารถพัฒนาและหาได้
ภายในประเทศ รวมทั้ง เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในระดับอุตสาหกรรม 
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บริษัทเจอาร์ แลบโบราทอรี่ จำกัด “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดบรรจุแคปซูลนิ่ม” 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่ในตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่ง บริษัทเจอาร์ แลบโบ
ราทอรี่ จำกัด เป็น OEM ที่ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น รูปแบบผงชงดื่ม รูปแบบแคปซูล และแคปซูลนิ่ม โดยที่มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มน้ำมันเชิงเดี่ยว เช่น น้ำมันงาขี้ม้อน น้ำมันงาดำ น้ำมันฟักข้าว เป็นต้น บริษัท
ต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบที่มีคุณสมบัติในการดูดซึมได้ดีเพิ่มเติม ดังนั้น 
สวทช. จึงได้พัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพน้ำมันงา
ขี้ม้อนในรูปแบบแคปซูลนิ่ม จากการตั้งตำรับให้อยู ่ในรูปอิมัลชั่นแบบเกิดขึ ้นเอง 
สำหรับการนำส่งสารอาหารสำคัญของน้ำมันงาขี้ม้อน ก่อนการนำไปบรรจุแคปซูลนิ่ม
พร้อมบริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของน้ำมันงาขีม้้อน พร้อมทั้งช่วยนำส่ง
สาระสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ โอเมก้า ๓ วิตามีนอ ีและสารที่ไม่ละลายน้ำ ใหม้ีการกระจาย
ตัวและดูดซึมไปยังลำไส้เล็กได้ดียิ่งขึ้น  

บริษัทสยามโนวาส จำกัด “การผลิตชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในน้ำนมโคโดยการใช้โมโน
โคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะ” การตรวจเพื่อยืนยันการตั้งท้องของแม่โคหลัง
การผสมเทียม และการบ่งชี้สภาวะการทำงานของรังไข่ในโคนมมีความสำคัญเป็น
อย่างยิ่งต่อการจัดการระบบสืบพันธุ์ของแม่โคในฟาร์มอย่างมีประสิทธภาพ และยัง
ช่วยให้การขยายพันธ์ุโคนมพันธุ์ดีทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้น 
สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้นำเอาเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยในการ
พัฒนา “น้ำยาและวิธีการตรวจวัดปริมาณโปรเจสเตอโรนในน้ำนมของโค” โดยวิธีที่
พ ัฒนาข ึ ้น เร ียกว ่า คอมเพทท ิท ีฟ อ ิ ไลซ ่า (Competitive Enzyme-linked 
Immunosorbent Assay) โดยเป็นการตรวจหาระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนใน
ตัวอย่างน้ำนมด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงต่อโปรเจสเตอ
โรน ซึ่งชุดตรวจนี้ใช้งานง่าย ได้ผลแม่นยำและรู้ผลรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียงแค่ ๙๐ 
นาที สามารถทราบผลการตรวจเพศตัวอ่อนด้วยการอ่านผลโดยการดูจากสีของ
ตะกอนดีเอ็นเอ ซึ ่งวิธีการนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดหลอด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการ
ปนเปื้อนจากเชื้อโรคภายนอก และยังเป็นเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก ราคาไม่แพง พกพา
สะดวก ด้วยวิธีการตรวจนี้จะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทราบถึงวงรอบการเป็นสัดของ
โคได้ ทำให้สามารถนำข้อมูลนี้มาใช้วางแผนในการผสมเทียม รวมทั้งสามารถนำไปใช้
ตรวจการตั้งท้องของแม่โคหลังการผสมเทียมได้ด้วย 

บริษัทเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จำกดั 
(มหาชน) 

“วัคซีนต่อต้านเชื้อฟลาโวแบคทีเรียมในปลา” เกษตรกรผู้เลี ้ยงปลานิลประสบ
ปัญหาโรคติดเช้ือแบคทีเรีย จากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม สร้างความเสียหายจำนวนมาก 
ปัจจุบันยังไม่มีวิธีควบคุมเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สวทช. 
ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยและพัฒนานวัตกรรมนา
โนวัคซีนแบบแช่ เพื่อใช้ทดแทนการฉีด สำหรับการควบคุมโรคติดเชื้อในปลานิล จาก
การออกแบบและสังเคราะห์วัคซีนเช้ือตาย จากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม ที่ก่อให้เกิดโรค
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ในปลานิล ในรูปของอนุภาคนาโนท่ีมีคุณสมบัติในการเกาะติดเยื่อเมือก วิธีการคือ แช่
ปลาในวัคซีนเพียง ๓๐ นาที สามารถใช้ได้กับปลาทุกขนาดทุกวัยและสามารถแช่ได้
พร้อมกันครั้งละจำนวนมากตามต้องการ เพียงปรับปริมาณวัคซีนให้ เหมาะสม ซึ่ง
พบว่า วัคซีนสามารถช่วยลดอัตราการตายของปลานิล จากการจำลองการระบาดของ
เชื้อในระดับห้องปฏิบัติการ โดยมีอัตราการรอดร้อยละ ๘๐–๙๐ ในกลุ่มที่รับวัคซีน 
ขณะที่อัตราการรอดของกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  

บริษัทวินัยเอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี 
(1997) จำกัด 

“อุปกรณ์สร้างฟองอากาศ” เป็นอุปกรณ์สร้างฟองอากาศที่สามารถควบคุมปริมาณ 
และขนาดของฟองอากาศ และสามารถควบคุมปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้ 
เหมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ และการขนส่งสัตว์น้ำ ทั ้งนี้
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มค่าการละลายของก๊าซ
ออกซิเจนในน้ำสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำได้อย่างรวดเร็ว การบำบัดน้ำ
เสียโดยการแตกสลายโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ในน้ำด้วยการเติมก๊าซ
ออกซิเจนที่มีขนาดระดับนาโนเมตร รวมถึงการผลิตน้ำที่มีออกซิเจนต่ำเพื่อลดการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและลดปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี  

บริษัทวินัยเอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี 
(1997) จำกัด 

“ระบบติดตามการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Minimal Lab)” เพื่อใช้ติดตามการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียของบ่อเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง ช่วยในการจัดการสภาพทาง
ชีววิทยาในบ่อเพาะเลี้ยงได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีแสงในการ
ตรวจสอบ Growth Curve และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet of 
Thing: IoT) ในการสื่อสารกับผู้ใช้งาน ซึ่งระบบติดตามการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
นี้ถูกออกแบบให้ทำงานแบบอัตโนมัติ ทำให้การใช้งานระบบติดตามการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียสะดวก และสามารถใช้งานได้ในกลุ ่มผู ้ที ่สนใจใช้งานมากยิ ่งขึ้น  
นอกจากนี้ระบบติดตามการเจริญเติมโตของแบคทีเรียยังมีประโยชน์ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ต้องเฝ้าระวังคณุภาพน้ำ 
อุตสาหกรรมอาหารในการตรวจเชื้อปนเปื้อน เป็นต้น 

บริษัทเนเจอร์ เบนเนฟิท จำกัด “กระบวนการเตรียมสารสกัดมาตรฐานกระชายดำที่มีปริมาณฟลาโวนอยด์สูงและลด
สีคล้ำดำในสภาวะเย็น” เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร
ไทย ยังขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการสกัดสมุนไพรให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพและมีความ
บริสุทธ์ิสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์ครีมจากสมุนไพรไทย มีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ และมีต้นทุน
สูง ดังนั้น สวทช. จึงพัฒนากระบวนการสกัดสารสกัดมาตรฐานจากกระชายดำที่มีสี
เหลืองทอง และมีปริมาณฟลาโวนอยด์สูงถึงร้อยละ ๘๐ ทำให้มีคุณสมบัติเด่นกว่าสาร
สกัดในท้องตลาดทั่วไปด้านการชะลอวัย (Anti-aging) อีกทั้งยังผ่านการทดสอบการ
ระคายเคืองต่อผิวหนัง มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล เนื่องจากมีกระบวนการ
สกัดที ่สามารถควบคุมปร ิมาณสารสำคัญได ้อย ่างแม่นยำตามความจำเพาะ 
(Specification) รวมถึงการแก้ไขเรื่องสีดำคล้ำของสารสกัดซึ่งเป็นข้อด้อยของสาร
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สกัดกระชายดำให้มีสีอ่อนลงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเหมาะกับการนำไปพัฒนาต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/เวชสำอาง  

บริษัทดั๊กอะโกร จำกัด “ปุ๋ยน้ำแขวนลอยสูตรเข้มข้นและกรรมวิธีการเตรียมปุ๋ยน้ำแขวนลอยสูตรเข้มข้น” 
เนื่องจากปัญหาเรื่องของบรรจุภัณฑ์ของปุ๋ยน้ำที่บวมอันเกิดจากการสะสมของแก๊ส 
และความไม่คงตัวของปุ๋ยน้ำท่ีมีขายในท้องตลาด ทำให้ไม่เป็นท่ีต้องการของเกษตรกร 
จึงมีการพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการเตรียมปุ๋ยน้ำแขวนลอยเข้มข้นที่มี N-P2O5-K2O 
ไม่น้อยกว่า ๑๖-๑๖-๑๖ โดยที่ปุ๋ยน้ำมีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีน้ำตาลเข้มที่มี
อนุภาคของปุ๋ยแขวนลอยอยู่ไม่จับตัวกันเป็นก้อนผลึก และปุ๋ยน้ำแขวนลอยจาก
ผลงานวิจัยนี้มีความเสถียรภาพเมื่อเก็บไว้ในสภาวะเร่งเป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยไม่
จ ับต ัวก ันเป็นก้อนผลึก ไม ่ทำให้ภาชนะบรรจุเก ิดการบวมตัว และไม่ทำให้
ประสิทธิภาพของสูตรปุ๋ยเปลี่ยนแปลง ตรงตามความต้องการของเกษตรกร 

บริษัทเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จำกดั 
(มหาชน) 

“dslAG สำหรับเปลี่ยนเพศกุ้งก้ามกราม” ปัจจุบันกุ้งก้ามกรามถือเป็นสัตว์น้ำ
เศรษฐกิจ และผู้บริโภคมีความต้องการกุ้งก้ามกรามเพศผู้มากกว่าเพศเมีย สวทช. จึง
พัฒนาการเลี้ยงกุ้งเพื่อให้ได้เพศผู้ล้วน ด้วยการใช้เทคนิค RNA interference ซึ่งเป็น
กระบวนการในการควบคุมการแสดงออกของลักษณะทางพันธุกรรมอย่างหนึ่ง  ใช้ 
Double stranded Ribonucleic acid (dsRNA) ในการยับยั้งการแสดงออกของยีน 
Insulin-like androgenic gland hormone (IAG) ซึ่งเป็นยีนที่ควบคุมลักษณะของ
เพศผู้ ดังนั ้นเมื ่อกุ ้งเพศผู ้ได้รับ dsRNA ของยีน IAG (dsIAG) จะกลายเป็น Neo-
female คือ กุ้งเพศผู้จะมีลักษณะภายนอกเหมือนกุ้งเพศเมีย สามารถสร้างไข่ และ 
ผสมพันธุ์กับกุ้งเพศผู้ตามปกติได้ ซึ่งลูกที่ได้จากการผสมแม่กุ้ง Neo-female กับกุ้ง
เพศผู้ปกติจะได้ลูกกุ้งทีเ่ป็นเพศผู้ล้วน หรือมีอัตราส่วนของกุ้งเพศผู้สูงมากขึ้น 

บริษัทซินอา บริว จำกัด “กระบวนการหมักน้ำส ้มสายชูจากสับปะรด” เน ื ่องจากกระบวนการผลิต
น้ำส้มสายชูหมักในเชิงพาณิชย์จะใช้กระบวนการหมักที่แยกขั้นตอนกันระหว่าง
ขั ้นตอนการผลิตแอลกอฮอล์และการผลิตกรดอะซิต ิค ซึ ่งง ่ายต่อการควบคุม
กระบวนการ แต่ต้องมีการลงทุนเครื่องจักรและระบบการจัดการที่ซับซ้อน จึงทำให้มี
ต้นทุนการผลิตทีสู่งขึ้น สวทช. จึงได้พัฒนากระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากผลไมใ้หม้ี
กรรมวิธีท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน และมีต้นทุนกระบวนการต่ำ ซึ่งสามารถทำการหมักแบบ ๒ 
ขั้นตอน ได้ในถังเดียว (2 in 1) สามารถหมักภายใต้สภาวะไม่ปลอดเชื้อเพื ่อให้ได้
ผลผลิตของน้ำส้มสายชูหมักในปริมาณคงที่และลดระยะเวลาการหมักให้สั้นลงได้  
นอกจากนี้น้ำส้มสายชูที่หมักได้ยังมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนดไว้ 

ด้านอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทเพาเวอร์ไดรฟ์ ออโตเมช่ัน 
จำกัด 

“ชุดทดสอบวัดคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้า (mcTest)” ปัญหาด้านพลังงานและ
สิ ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย การพัฒนามอเตอร์และระบบชุด
ขับเคลื่อนเพื่อให้การทำงานที่เหมาะสมสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมและยานยนต์
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ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และช่วยแก้ปัญหามลพิษในเขตเมือง อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบาย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ดังนั้นการพัฒนาและออกแบบชุด
ขับเคลื่อน สำหรับใช้ทดสอบวัดประสิทธิภาพและคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้
การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญต่ออุตสาหกรรมและยานยนต์ไฟฟ้า 
และบริษัทเพาเวอร์ไดรฟ์ ออโตเมชั ่น จำกัด  ได้ม ีส ่วนร่วมพัฒนาผลงานวิจัย 
ในการออกแบบและทดสอบจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการทดสอบการใช้งานและ
สามารถใช้ได้จริง โดยอาศัยความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรม LabView 
ร่วมกับองค์ความรู้ของทีมนักวิจัย จนเกิดเป็นผลงานท่ีสามารถใช้งานได้จริง ประกอบ
กับฮาร์ดแวร์ที ่ใช้ในการทดสอบนี้เป็นส่วนที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับ
โครงการนี้อีกด้วย 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนีโอน็อก “รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก” เป็นการออกแบบและพัฒนารถเข็นร้านอาหารข้างทาง 
( Street Food) ท ี ่ ป ร ั บ ป ร ุ ง ใ ห ้ ใ ช ้ ง า น ไ ด ้ ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ม า ก ขึ้ น  
ตอบโจทย ์ช ี ว ิตว ิ ถ ี ใหม ่  (New Normal)  เน ้นความสะอาด ถ ูกส ุขล ักษณะ  
ลดการปนเปื้อน รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงได้ 
รถเข็นฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ ๙ ระบบ สำหรับขายและประกอบอาหารที่
ใช้เตาแก๊ส โดยมีชุดระบบดูดควันและกรองดักไขมันเบื้องต้นระหว่างประกอบอาหาร 
ชุดระบบบำบัดควันและกลิ่นทำหน้าที่บำบัดและลดควันพร้อมดักกรองไขมันอีกครั้ง
หนึ่ง รวมถึงการดักกลิ่นก่อนที่จะปล่อยควันสู่ภายนอก นอกจากนี้มีชุดระบบบำบัดน้ำ
เสียก่อนปล่อยทิ้งติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างรถเข็นทำหน้าที่รองรับน้ำเสียที่เกิดจากการ
ล้างและการประกอบอาหารเพื่อดักกรองเศษอาหารและไขมันก่อนปล่อยสู่ภายนอก 

บริษัทซันเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด “อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์หลายกำลังขับรุ่น Dual-power" 
ปัจจุบันปั๊มน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากแผงโซลาร์เซลล์ต้องใช้ปั๊มน้ำแบบ DC 
(DC Pump) ซึ่งมีขนาดกำลังขับต่ำ และไม่มีรูปแบบของปั๊มน้ำให้เลือกตามการใช้งาน
มากนัก โดยการใช้ปั๊มน้ำแบบ AC (AC Pump) ซึ่งในท้องตลาดมีให้เลือกใช้หลายรุ่น 
หลายแบบ หลายกำลังขับ จำเป็นต้องใช้อินเวอเตอร์ในการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงไปเป็นกระแสสลับก่อน ซึ่งข้อจำกัดของอินเวอเตอร์โดยทั่วไป คือ ไม่
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องรับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตามความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ไม่แน่นอน และบางครั้งต้องใช้จำนวนแผงโซลาร์เซลล์
มากเกินความจำเป็น ทำให้ต้นทุนสูงข้ึน ดังนั้น สวทช. จึงได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สูบน้ำแบบประหยัด Solar Pump Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำที่ไม่ต้อง
ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะต้องเผชิญกับ
ความเข้มแสงอาทิตย์ที ่ไม ่แน่นอนด้วยระบบ MPPT (Maximum Power Point 
Tracking) มีขนาดกำลัง ๐.๕ – ๓ แรงม้า โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เริ่มต้นเพียงจำนวน 
๒ แผง และเพิ่มขึ้นไปจนถึง ๑๐ แผงตามกำลังขับ ส่งผลให้ช่วยประหยัด ลดต้นทุนใน
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การใช้พลังงาน เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง พร้อมทั้งมีระบบป้องกันความเสียหาย
จากฟ้าผ่า การกันฝุ ่น กันน้ำ ตามมาตรฐาน IP55 (International Protection 
Standard มาตรฐานระดับการป้องฝุ่นและน้ำของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า) และ
ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์  
บริษัทไบโอเอนทิสท์ จำกัด “ชุดสกัด RNA เพื่อการตรวจวินิจฉัยไวรัสด้วยเทคนิค RT-PCR” สำหรับการตรวจ

ผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR เป็นการตรวจมาตรฐานสูงสุด 
(Gold standard test) หรือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่
เหมาะสม แต่ในการสกัดสารพันธุกรรม หรืออาร์เอ็นเอ (Ribonucleic acid, RNA) 
ของไวรัส SARS-CoV-2 มีข้อจำกัด คือ ต้องใช้เครื ่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 
(Automated) และใช้น้ำยาสกัดสารพันธุกรรมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมี
ราคาสูง สวทช. จึงได้พัฒนาชุดน้ำยาและกระบวนการสกัด RNA ขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่
ทำได้ง่าย และต้นทุนถูกกว่าการทำเข้าจากต่างประเทศ โดยชุดน้ำยาสกัด RNA ที่
พัฒนาขึ้นได้มีการทดสอบในตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ติดเชื้อ  SARS-CoV-2 โดยได้
ทดสอบเปรียบเทียบกับชุดสกัดที่เป็น Commercial kits โดยนำ RNA ที่สกัดได้ไป
ตรวจหาเชื ้อ SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR พบว่าได้ผลดีและมี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับชุดน้ำยาสกัด RNA ที ่เป็น Commercial kits จุดเด่นของ
เทคโนโลยี คือ ใช้งานง่าย โดยชุดสกัด RNA ใช้เทคนิคการแยก RNA ด้วย Magnetic 
bead ซึ ่งชุดสกัดดังกล่าวสามารถสกัด RNA จากสิ ่งส่งตรวจของผู ้ป่วยโดยตรง 
สามารถลดขั้นตอนการสกัด และลดเวลาในการสกัด RNA โดยใช้เวลาในการสกัดเพยีง 
๒๐ นาที ต้นทุนการผลิตต่ำ มีคุณภาพเทียบเท่ากับชุดสกัดที่เป็น Commercial kits 

บริษัทเอสเปเชี ่ยล คอนสตรัคช่ัน 
แ อ น ด์   
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

“ระบบเชื่อมต่อและแปลผลข้อมูลภาวะโภชนาการแบบอัตโนมัติจากเครื่องชั่ง
น้ำหนักและวัดความดันสูง (KidSize)” ระบบติดตามน้ำหนักและส่วนสูงสำหรับเด็ก
แบบเดิมที ่ใช้ก ันอยู ่ เซนเซอร์ตรวจสอบท่ายืนทำงานโดยใช้แอร์เรย์เซนเซอร์
อินฟราเรด ซึ่งลักษณะและสีของเสื้อผ้ามีผลต่อความสามารถในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการยืน ส่งผลให้การตรวจสอบท่ายืนอาจไม่ถูกต้องและส่งผลต่อเนื่องไปถึง
การวัดความสูงที่ผิดพลาด ดังนั้น สวทช. จึงได้พัฒนาเซนเซอร์ตรวจสอบท่ายืนแบบ
ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม  และสามารถ 
ลดผลกระทบจากลักษณะและสีของเสื้อผ้าและประสิทธิภาพในการตรวจสอบท่ายืน
อีกด้วย โดยหลักการทำงานของ KidSize คือ ข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กจะถูก
ส่งผ่านช่องทางสื่อสารไร้สายไปยัง KidSize Application บนสมาร์ตโฟน และส่ง
ข้อมูลไปยังฐานข้อมูล KidDiary Platform และแปลผลภาวะโภชนาการแบบอัตโนมตัิ
แบบเรียลไทม์ ไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล และผู้ปกครองของเด็กได้อย่างรวดเร็ว  

บริษัทพีเอ็น ออลล์ จำกัด “มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์ (MuTherm-FaceSense) เครื ่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ” 
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีความจำเป็นในปัจจุบัน เนื่องจาก
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อุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกตินั้นเป็นหนึ่งในอาการบ่งชี้สำคัญของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสก่อ
โรคโควิด ๑๙ และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีด้วยกันหลายรูปแบบทั้งเครื ่อง
อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบยิงหน้าผากที่สามารถตรวจวัดได้ทีละคน และกล้อง
ถ ่ายภาพความร ้อน (Thermal Imaging Camera) ท ี ่ ใช ้ ในท ่าอากาศยานและ
ห้างสรรพสินค้าที่สามารถวัดได้หลายคนพร้อมกันแต่มีราคาสูง ดังนั้น สวทช. จึงได้
พัฒนามิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์ หรือกล้องตรวจวัดไข้หลายคนพร้อมกันโดยไม่ต้องสัมผัส 
เป็นเทคโนโลยีระบบคัดกรองอุณหภูมิบุคคลที่สามารถจับตำแหน่่งของบุคคลแบบ
อัตโนมัติ (Automatic Human Detection) เพื่อตรวจจัับอุณหภูมิสููงสุดบนใบหน้า ทำ
ให้สามารถระบุอุณหภูมิของแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ และตรวจวัดได้้หลายคนใน
เวลาเดีียวกััน ที่ระยะห่าง ๐.๕-๑.๕ เมตร รู้ผลการตรวจวัดภายใน ๐.๑ วินาที ตัวเลข
อุณหภูมิจะแสดงขึ้นบนจอ หากบุคคลใดมีอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนดตัวเลขจะเปลี่ยนสี
จากเขียวเป็นแดง และส่งเสียงเตือน จึงสามารถคัดกรองบุคคลก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ 
ได้ อีกทั้งยังมีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก เพียงนำเครื่องไปต่อกับจอแสดงผลผ่าน 
HDMI ตัวเครื่องมีระบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลภายใน และยังสามารถ
เช่ือมต่อ และส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้ง LAN เครื่อข่าย 3G/4G และ Wi-Fi  

บร ิษ ัทแคช คล ับ คอร ์ เปอเรช่ัน 
จำกัด 
(มหาชน) 

“ห ุ ่ นยนต ์ฆ ่ า เชื้ อ โรคด ้วยแสงย ูว ี  (Girm Zaber Robot)” เป ็นอ ุปกรณ์  
ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่ประมาณ ๒๕๐ นา
โนเมตร เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และเชื้อโรคต่าง ๆ ทั้ง
บนพ้ืนผิวและในอากาศ เพื่อทดแทนหรือเสริมการฉีดพ่นดว้ยนํ้ายาฆา่เชื้อโรค สามารถ
ฆ่าเช้ือในรัศมี ๑-๒ เมตร ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อเพียง ๑๕-๓๐ นาทีต่อจุด เคลื่อนที่ด้วย
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านสญัญาณ Wi-Fi ด้วยแอนดรอย์แอปพลิเคชัน เหมาะกับการใช้
ฆ่าเช้ือในพ้ืนท่ีปิด (ท่ีไม่มีสิ่งมีชีวิต) เช่น สถานพยาบาล ห้องประชุม ห้องทำงาน และ
ห้องพักภายในโรงแรม เป็นต้น หรือใช้ฆ่าเชื้อบนพื้นผิวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่สามารถโดนน้ำและสารเคมีได้ 

บริษัทจี.เอ็ม.ไดแอกนอสติก จำกัด “ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจสอบหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สาเหตุของโรคโควิด 
๑๙ ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว” จากการระบาดของโรคโควิด ๑๙ วิธีการ
ตรวจผู้ป่วยด้วยเทคนิค Real-time PCR เป็นการตรวจมาตรฐานสูงสุด (Gold Standard 
Test) หรือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ดีที่สุดภายใต้เง่ือนไขที่เหมาะสม แต่มีราคาแพง 
และใช้ระยะเวลานาน ซึ่ง COXY-AMP หรือ ชุดตรวจโควิด ๑๙ ด้วยเทคนิคแลมปเ์ปลี่ยนสี
ในขั้นตอนเดียว เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของ
โรค โดยนำเอาเทคนิคแลมป์ หรือ Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) 
มาใช้ร่วมกับสีบ่งช้ีปฏิกิริยา Xylenol Orange (XO) เพื่อให้สามารถอ่านผลการตรวจไดด้ว้ย
ตาเปล่าได้ โดยสังเกตจากสีที่เปลี่ยนไปเมื่อมีการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส 
SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิคแลมป์ในหลอดทดสอบ โดยหากตัวอย่างที่ส่งตรวจมีการติดเช้ือ
ไวรัส SARS-CoV-2 สีของสารละลายจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง แต่ถ้าไม่มีการติดเช้ือ
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สีของสารละลายจะยังคงเป็นสีม่วง เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวนี้ มีความไว มี
ความจำเพาะและความแม่นยำสูง มีขั้นตอนที่ใช้ในการทดสอบที่ไม่ยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องใช้
เครื่องมือราคาแพง สามารถอ่านผลการตรวจได้ด้วยตาเปล่า ราคาจึงถูกกว่าเทคนิค Real-
time PCR ทั้งในเรื่องราคาน้ำยา และเครื่องมือ และใช้เวลาทดสอบเพียง ๗๕ นาที ซึ่งเร็ว
กว่าเทคนิค Real-time PCR จึงตอบโจทย์ในการนำมาใช้ตรวจคัดกรองโรคได้ ซึ่งเป็นอีก
แนวทางสำคัญที่จะช่วยควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด ๑๙  ได้ 

บริษัทพิกซาเมด จำกัด “เครื ่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ (MobiiScan)” วิจัย 
พัฒนา และผลิตโดย สวทช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับผู้ป่วยในท่านอน 
และสามารถใช้ตรวจวินิจฉัยในขณะผ่าตัดในห้องฉุกเฉินหรือห้องผ่าตัดได้ ทำให้ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและทันท่วงที ไม่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ ที่ทำให้เกิดความหนาแน่นของจำนวนผู้ป่วย จากการที่โรงพยาบาลขนาด
เล็กไม่มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หลักการทำงานแตกต่างจากเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ Multi-Slice Computed Tomography (Multi-Slice 
CT) ทำให้เครื่องมีขนาดเล็กกว่า และผู้ป่วยได้รับรังสีในปริมาณต่ำกว่า  โดยเครื่องฯ 
ดังกล่าวสามารถใช้ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยหรือเด็กที่มีผิดปกติบริเวณใบหน้า 
กะโหลกศีรษะและขากรรไกร วินิจฉัยและวางแผนการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุบริเวณ
ศีรษะ วินิจฉัยอาการเลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุ หรือโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke) รวมทั้งวินิจฉัยและวางแผนการรักษาบริเวณมือและเท้าได้ 

บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด “ระบบบริหารการอาหารกลางวันโรงเรียนและภาวะโภชนาการนักเรียนสำหรับ
ผู้ประกอบการ” เป็นระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโรงเรยีนใน KidDiary Platform ทำ
ให้สามารถบันทึกข้อมูล เพศ น้ำหนัก และส่วนสูงของเด็กนักเรียนในภาพรวม ช่วยให้
การดูแลสุขภาพและภาวะโภชนาการของเด็กไทยทำได้ง่ายขึ้น ทั้งยังเช่ือมโยงข้อมูลไป
ยังผู้ปกครองได้ โดยผู้ปกครองจะรู้ว่าบุตรหลานของตนรับประทานอะไรเป็นอาหาร
กลางวัน ได้รับสารอาหารอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเมนูอาหารของ
โรงเรียนในโปรแกรม Thai School Lunch ได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการ
ใช้บริหารจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามหลักโภชนาการ และ
ช่วยบริหารจัดการวัตถุดิบและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน 
จำกัด 

“ชุดแผ่นดามกระดูกต้นขาส่วนปลาย” เป็นเครื่องมือแพทย์ฝังในประเภทแผ่นโลหะ
ดามกระดูกและสกรูยดึที่ใช้ในการรักษาทางกระดูกและข้อ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจาก
ต่างประเทศ และถูกออกแบบโดยอาศัยกายวิภาคของชาวตะวันตกเป็นหลัก ทำให้เกิด
ปัญหาในเชิงคลินิกและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา ทั้งนี้เครื่องมือแพทย์ฝังใน
ประเภทแผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดที่ใช้ในการรักษาทางกระดูกและข้อของ
ประเทศไทย มีมูลค่ากว่า ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ด ั ง น ั ้ น  ส ว ท ช .  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ม ห ิ ด ล  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัทดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน จำกัดจึงร่วมกัน
วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบแผ่นโลหะดามกระดูกที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไทย รวมถึง
แผ่นโลหะดามกระดูกที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะบุคคล ประกอบด้วย แผ่นดาม
กระดูกเรเดียสส่วนปลาย แผ่นดามกระดูกต้นแขนส่วนต้น แผ่นดามกระดูกต้นขาส่วน
ปลาย แผ่นดามกระดูกหน้าแข้งส่วนต้น และแผ่นดามกระดูกหน้าแข้งส่วนปลาย และ
นำมาบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลทางกระดูกและ
ข้อที่พัฒนาเองภายในประเทศ 

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต  
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด “โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม (Abdul platform)” สร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยี

แพลตฟอร ์ม ABDUL (Artificial chatBot which Does Understand Language) ซึ่ ง
เป็นแพลตฟอร์มบริการสร้างระบบสนทนาออนไลน์ที่โต้ตอบกับผู้ใช้แบบอัตโนมัติ หรือ 
ระบบสร้างแชทบอทบน Line ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลักที่เกี ่ยวข้องกับ
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบถามตอบให้บริการทางภาษา โดยนำบริการสืบค้นข้อมูลบน
เว็บไซต์มาประยุกต์ใช้ให้สามารถสนทนาโต้ตอบได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการที่จะ
นำไปสร้างแชทบอท สามารถใช้งานได้ง่าย และมีความยืดหยุ่น มีฟังก์ชันพื้นฐานให้ใช้
งานมากมาย รองรับการดึงข้อมูลจากฟอร์แมตต่าง ๆ สามารถเก็บประวัติการใช้งานของ
แชทบอท และเก็บ user id ของ Line ได้ เช่น  การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการให้บริการใน
เชิงพาณิชย์ในประเทศ โดยเน้นการสร้างรูปแบบข้อความและพจนานุกรมในภาษาไทย 
สามารถนำโปรแกรมไปช่วยเจ้าหน้าที่ในการให้บริการตอบคำถาม สอบถามข้อมูลต่าง ๆ 
รวมทั้งรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้กับประชาชนหรือลูกค้า เป็นต้น 

บริษัทไอบิทซ์ จำกัด “แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว”ในยุค
ปัจจุบันโลกและธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) ซึ่งมีลักษณะ
คือ มีปริมาณมาก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีแหล่งที่มาหลากหลาย และยังไม่
ผ่านการสกัดให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร ข้อมูลเหล่านี้จึงได้รับ
ความสนใจที่จะนำมาจัดการและประมวลผล และนำข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ที่ได้รับมา
นั้นมาพัฒนาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของหน่วยงาน/องค์กร สวทช. จึงได้
พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว เพื่อใช้ใน
การรวบรวม ประมวลผล และจัดการข้อมูลประเภทดังกล่าวแบบเรียลไทม์ โดยทำงาน
บนอุปกรณ์สมองกลฝังที ่มีหน่วยประมวลผลกลาง และมีสถาปัตยกรรมแบบ ARM 
(Advanced RISC Machine; คำว ่ า  RISC ย ่ อมาจาก Reduced Instruction Set 
Computing) หรือ x86 (อินเทล ไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล ๘๐๘๖ ถึง ๘๐๔๘๖) โดย
รองรับข้อมูลได้หลายรูปแบบ จากอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลผ่านทางระบบ IoT มีการเขียน
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง และอ่านข้อมูลแบบสุ่ม บนแหล่งจัดเก็บข้อมูลเฉพาะ โดยสามารถ
ทำงานได้ทั้งแบบ Standalone และทำงานร่วมกับ Cloud Service อีกทั้งยังรองรับส่วน
ต่อขยายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานต่าง ๆ 
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บริษัทจีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอน
จิเนียริง จํากัด 

“โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม (Abdul Platform) และระบบย่อยร่วมจัดการคู่คำถาม
คำตอบด้วยมนุษย์ (Ginnie)” เป็นแพลตฟอร์มเพื ่อช่วยในการสร้างระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติ (Chat Bot) โดยเน้นการสร้างรูปแบบข้อความและพจนานุกรมในภาษาไทย
เป็นไปอย่างสะดวกและง่ายขึ้น โดยสามารถนำโปรแกรมไปช่วยเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
ตอบคำถาม สอบถามข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้กับประชาชนหรือ
ลูกค้า โดย สวทช. ได้พัฒนาแพลตฟอร์มสร้างระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (ABDUL) และระบบ
ย่อยร่วมจัดการคู่คำถามคำตอบด้วยมนุษย์ (GINNIE) มาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ 
และเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความเช่ือถือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 

บริษัทไมโม่เทค จำกัด “ซอฟต์แวร์แปลงภาพตัวอักษรเป็นข้อความเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์ (T-OCR Server 
Version)” เป็นซอฟต์แวร์ที ่สามารถแปลงภาพได้ทั ้งข้อความภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ มีความเร็วในการแปลงภาพขนาด ๑,๔๐๐x๑,๕๐๐ พิกเซล และจำนวน
ตัวอักษร ๑,๕๐๐ ตัวอักษร ใช้เวลาโดยประมาณ ๑๘ วินาที โดยขึ้นกับความเร็วของ
ระบบเครือข่าย และความถูกต้องของการประมวณผลแปลงภาพตัวอักษรเป็น
ข้อความโดยเฉลี่ยร้อยละ ๙๐ จากจำนวนตัวอักษรทั้งหมด โดยมีหลักการทำงานเป็น 
Client/Server 

บริษัทเอไอไนน์ จำกัด “ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย พาที (Partii)” ระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติเริ่มเข้ามา
เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทมากขึ้่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคทีส่มาร์ทโฟนมีการขยายตวั
และเข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัย แต่ในส่วนของระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยนั้น ยังถือว่า
อยู่ในช่วงของการพัฒนา เพราะระบบดังกล่าวหากจะให้สามารถนำออกมาใช้ได้จริง
นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งในด้านของการประมวลผลเสียง
ธรรมชาติ และข้อมูลตัวอย่างเสียง ดังนั ้น สวทช. จึงได้พัฒนาระบบรู้จำเสียงพูด
ภาษาไทย พาที เป็นระบบแปลงเสียงพูดภาษาไทยเป็นข้อความ สามารถนำมาใช้
ติดต่อสื่อสารกับสมาร์ทโฟน รวมถึงการถอดความเสียงพูดในโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ 
ซึ ่งมีโอกาสกลายเป็นวิธีหลักในการสื่อสารกับสมาร์ทโฟน อุปกรณ์พกพาต่าง  ๆ 
ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยระบบฯ ดังกล่าวประกอบด้วย ๓ ส่วนสำคัญ 
ได้แก่ พจนานุกรมคำอ่าน แบบจำลองภาษา และแบบจำลองเสียง สามารถรู้จำ
เสียงพูดแบบไม่จำกัดผู้พูด และเนื้อหาครอบคลุมคำศัพท์ทั่วไปไม่ต่ำกว่า ๑๗๐,๐๐๐ 
คำ ความถูกต้องแม่นยำประมาณร้อยละ ๙๐ สำหรับโดเมนข่าว และร้อยละ ๘๐ 
สำหรับโดเมนทั่วไป และรองรับการทํางานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได้ อีกทั ้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศท่ีมีราคาสูง เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถต่อยอดนวัตกรรม
ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
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ด้านอื่น ๆ 
บริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกัด “งานวรรณกรรมของหนังสือเสริมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมยานยนต์และขนส่ง

สมัยใหม่” และ“งานวรรณกรรมของหนังสือ การทดลองเคมีชีวภาพ”  เพื่อเป็น
การส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญ
ของการศึกษา บริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกัด จึงมีความร่วมมือกับทีมนักวิชาการ ฝ่าย
วิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ สวทช. ในการร่วมกันจัดทำและเผยแพร่ผลงาน
ของ สวทช. เพื่อใช้ในการจัดโครงการอบรมครูทั ่วประเทศ เพื่อมอบความรู้ด้าน
กิจกรรมยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ และการทดลองเคมีชีวภาพ ให้ครูนำไปสอน
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 ตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 
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วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” สวทช. โดย AGRITEC ร่วมกับ 
BIOTEC ดำเนินการจัดอบรมการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อพืชให้กลุ ่ม Young Smart 
Farmer (YSF) จ.มหาสารคาม เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาการปนเปื้อนระหว่าง
การผลิตในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ตั้งอยู่ในชุมชน ทำให้ผลผลิตเสียหาย ไม่สามารถ
ส่งมอบพืชได้ตามความต้องการ รวมทั้งเกษตรกรขาดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนา
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดใหม่ ๆ หลังจากได้รับการอบรม ในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มี
การผลิตม่วงเพชรรัตน์ กล้วยไม้ หยาดน้ำค้าง และเฟิร์นเขากวาง ซึ ่งเกษตรกรมี
ทักษะในการทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีคุณภาพมากขึ้นการปนเปื้อนลดลง เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อชนิดพืชใหม่ ๆ ได้สำเร็จ มีการจัดการห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน ช่วยเพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกร สามารถสร้างรายได้เพิ ่มได้ ในปี ๒๕๖๓ สร้างรายได้รวม 
๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท หลังหักต้นทุนมีรายได้สุทธิรวม ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท 

• เกษตรกรผ ู ้ เล ี ้ ยงโค สหกรณ์
การเกษตรหนองสูง ตำบลหนองสูง 
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

• เกษตรกรผู้เลี้ยงโค สหกรณ์โคนม
บ ้ านต ้ า  ตำบลส ันทรายงาม  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเพื ่อความยั ่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ถือเป็นอาชีพหลักที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และครัวเรือน แต่เนื่องจากต้นทุนค่าอาหารข้นใน
การเลี้ยงโคที่สูง และวัตถุดิบที่นำมาผสมอาหารโคหายากขึ้นจนเกษตรกรไม่สามารถ
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงได้ ARGITEC ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารผสมเสร็จ (Total Mixed 
Ration: TMR) อาหารหมัก และนำไปถ่ายทอดให้เกษตรกรที่เน้นเรื่อง โครงสร้าง
ทางเดินอาหารของโค ระบบย่อยอาหารรวมถึงกระบวนการและปฏิกิริยาการย่อย
อาหารในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ก่อนที่อาหารจะแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน และบรรยายการ
ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีมีในท้องที่ ปริมาณโภชนะต่าง ๆ ในวัตถุดิบที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การผลิตน้ำนม และการคำนวณสูตรอาหารโคเนื้อ โดยองค์ความรู้นี้เกษตรกรสามารถ
นำไปประยุกต์ และปรับเปลี่ยนสูตรอาหารได้ด้วยตนเอง หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และติดตามผลในปี ๒๕๖๓ พบว่า เกษตรกรสามารถผลิตอาหารโค โดยมีต้นทุนการ
ผลิต ๕ บาท/กิโลกรัม จากเดิมมีการซื้ออาหารสำเร็จรูปในท้องตลาดในราคา ๑๐ 
บาท/กิโลกรัม ดังนั้นช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้กิโลกรัมละ ๕ บาท หรือคิดเป็น ๕๐% 

เกษตรกรในพื ้นที่ ตำบลหนองญาติ  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

“ระบบเซนเซอร์ไร้สายสำหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพื ่อการ
ควบคุมและบริหารจัดการ (ฟาร์มไวมาก)”  ในปี ๒๕๖๑ ARGITEC ร่วมกับ 
NECTEC ได้ทำการสำรวจระบบฟาร์มไวมากที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ติดตั้งระบบฯ ไว้แล้ว
เมื ่อปี ๒๕๖๐ โดยมีจุดประสงค์เพื ่อสร้างเครือข่าย กลุ่ม Young Smart farmer 
ระบบเซนเซอร์ไร้สาย พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม (ผู้ร่วมอบรม) ร่วมมือกับ
เกษตรกร Young Smart Farmer  ได้ใช้พื้นที่ในการลงระบบฟาร์มไวมาก ในโรงเรือน



๔๐ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

ปลูกผักไฮโดรและผักออร์แกนิกส์ (ผักสลัด) ที่ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม โดย
ได้ถ่ายทอดสู่นักศึกษา และพื้นที่มีความพร้อมทั้งระบบไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ต 
เหมาะสำหรับ จัดทำเป็นจุดเรียนรู้และทดสอบเทคโนโลยี หลังจากการติดตั้งระบบฯ 
ทำให้เกษตรกรมีความแม่นยำในการบริหารจัดการแปลงของตนเอง ช่วยเพิ่มผลผลิต
และรายได้ให้เกษตรกร และยังสามารถถ่ายทอดความรู้จากการใช้เทคโนโลยีฟาร์มไวมาก
กับการเกษตรได้เป็นอย่างดี ต่อมาในปี ๒๕๖๓ พบว่าคุณอนุศักดิ์ ปลูกผักไฮโดรไพนิกส์ 
ผักสลัด (กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค) และคึ่นฉ่ายปลูกในโรงเรือนพลาสติก ที่ติดตั้งระบบฟารม์
ไวมาก (ติดตั้งระบบใน ๑ โรงเรือนพลาสติก แต่นำข้อมูลที่ได้ไปใช้กับโรงเรือนอื่น ๆ) เกิด
รายได้ ดังนี ้ โรงเรือนมีทั ้งหมด ๑๗ หลัง (๒๗ โต๊ะปลูก) ก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยี : 
ผลผลิต ๖,๔๘๐ กก./ปี ราคาขายเฉลี่ย กก.ละ ๘๐ บาท รายได้เฉลี่ยรวม ๕๑๘,๔๐๐ 
บาท หลังถ่ายทอดเทคโนโลยี : ผลผลิต ๑๔,๕๘๐ กก./ปี ราคาขายเฉลี่ย กก.ละ ๘๐ 
บาท รายได้เฉลี่ยรวม ๑,๑๖๖,๔๐๐ บาท (มีรายได้เพิ่มขึ้น ๕๐%) 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 

“ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มภาคเหนือ” NECTEC 
ร่วมกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง พัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัย
น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ที่ทำให้พื้นที่รองรับน้ำไม่สามารถควบคุม และรองรับ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกให้ระบายได้ทัน จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการแจ้งเตือนเพื่อรับมือ
ภัยจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำการติดตั้ง
ระบบฯ ไปแล้ว จำนวน ๒๘๗ สถานี ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และได้มีการ
ปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับเครือข่ายคลื่นความถี่ใหม่ ๒.๑ GHz หรือ ๒๑๐๐ MHz 
(3G/4G) ช่วยลดการนำเข้าเครื ่องมือจากต่างประเทศ ระบบเตือนภัยดินโคลนถล่ม
อัจฉริยะเครื่องนี้ มีราคาประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท หากรวมอุปกรณ์ป้องกันและค่าติดตั้ง
จะอยู่ที่ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถูกกว่าเครื่องมือที่สั่งนำเข้าจากต่างประเทศถึง ๓ เท่า 

เกษตรกรในพื ้นที่  ตำบลพญาเย็น 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
(ฟาร์มไม้งาม) 

“การเลี ้ยงไส้เดือนดินเพื ่อผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ ” ในปี ๒๕๖๐ สวทช. ร ่วมกับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำการศึกษาวิจัยสายพันธุ ์ไส้เดือนดินท้องถิ่น และรูปแบบ
โรงเรือนเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมกับชุมชน ที่ช่วยในการจัดการขยะอินทรีย์แบบครบ
วงจร ซึ่งปุ๋ยหมักเกิดจากการกินของไส้เดือนดินแล้วขับถ่ายเป็นมูลออกมา ผลจาก
การดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เลี้ยงไส้เดือนดินในประเทศ
จำนวน ๕๖ กลุ่ม และได้คัดเลือกตัวอย่างผู้ประกอบการรายย่อยจำนวน ๑ ราย คือ 
คุณนุจรี โลหะกุล เจ้าของฟาร์มไส้เดือนดิน ไม้งาม จ.สมุทรปราการ ซึ่งเคยผ่านการ
อบรมการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และได้เริ่มเลี้ยงไส้เดือนดินขนาดเล็ก ๆ 
ก่อน และปรับปรุงการเลี้ยงไส้เดือนดินเป็นระบบโรงเรือน จนกลายเป็นอาชีพหลัก
และทำอย่างต่อเนื่อง ขยายการเลี้ยงไส้เดือนดินมาที่ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา พื้นที่การเพาะเลี้ยงใหม่ สร้างรายได้ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ รายได้รวม 



๔๑ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

๓ ปี เท่ากับ ๘,๖๓๑,๘๔๐ บาท และได้เป็นวิทยากรร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ๆ ให้สามารถนำความรู้ไปขยายผลต่อไปได้อีกด้วย 

การไฟฟ้านครหลวง “ระบบบริหารจัดการพลังงานแบบผสมผสานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อเชื่อมต่อระบบการตอบสนองด้านโหลด”NECTEC ได้พัฒนาระบบบริหารจัด
การพลังงานในชุมชน อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต่อเช่ือมกับระบบสมาร์ทก
ริด (MEA-01) เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบบริหารจัดการพลังงานในชุมชน และ
ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการรองรับการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ
หรือกึ่งอัตโนมัติ เป็นระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้
ไฟให้เป็นไปตามการผลิตไฟฟ้า ณ ขณะนั้น โดยการพยากรณ์ความเป็นไปได้ในการ
ลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในอาคาร เพื่อควบคุมการตั้งค่าอุณหภูมิ
ของเครื่องปรับอากาศและการรวบรวมโหลดของเครื่องปรับอากาศที่มีสัดส่วนขนาด
ใหญ่ในการใช้พลังงานในอาคาร สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการรวบรวม
โหลดในการใช้งานจริงลงถึง ๕๗.๘ kW หรือ ๘๖.๕% ของพิกัดเครื่องปรับอากาศ 
ทำให้เกิดมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ด้านการลดต้นทุนในการจ้าง
พนักงานประจำหน้างาน มูลค่า ๐.๑๕ ล้านบาท  

เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลแม่สัน อำเภอ 
ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์” เนื่องจากการปลูก
ข้าวของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในปีท่ีผ่านมาประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดโรคและแมลงเข้า
ทำลายผลผลิต ทำให้เกษตรกรทำการป้องกันและแก้ไขโดยใช้สารเคมีสังเคราะห์ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิต และสร้างมลพิษในสภาพแวดล้อมในระยะ
ยาว AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๓๐ คน โดยมีสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลำปางเป็นที่ปรึกษาถึงแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร และพร้อม
ทำการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานส่งขายทางบริษัทเอกชนที่มี
ความต้องการข้าวธัญสิรินอินทรีย์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ซึ่งก่อนการ
ถ่ายทอดฯ เกษตรกรปลูกข้าวเหนียว กข ๖ โดยใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และไม่เคย
ปลูกข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์ หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ พบว่า มีเกษตรกร 
๑๒ คน ปลูกข้าวธัญสิรินอินทรีย์ เกษตรกรมีความพึงพอใจในข้าวพันธุ์ธัญสิริน
อินทรีย์ เป็นพันธุ์ข้าวที่มีความแข็งแรง ไม่หักล้ม ต้านทานโรค และแมลงรบกวน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องมาจากเกษตรกรมีทักษะในการปลูกเพิ่มมากขึ้น 
และมีการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการปลูกพืชบำรุงดิน ใช้ปุ๋ยคอก และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ตามคำแนะนำในการทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้โครงสร้างดินมีการปรับปรุงที่ดีขึ้น 
และมีอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๖๒ พื้นที่
ปลูกข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์ ๓๕ ไร่ (เกษตรกร ๑๒ คน) ได้ผลผลิตประมาณ 
๑๙,๙๕๐ กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย ๕๗๐ กิโลกรัม/ไร่) ซึ่งเกษตรกรแบ่งผลผลิตข้าวไว้



๔๒ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

สำหรับใช้เป็นเมล็ดพันธ์ุและเก็บไว้บริโภคประมาณ ๑,๙๐๐กิโลกรัม และส่งผลผลิต
ข้าวให้กับบริษัทเอกชน จำนวน ๑๘,๐๕๐ กิโลกรัม (กิโลกรัมละ ๑๖ บาท) คิดเป็น 
๒๘๘,๘๐๐ บาท  

เกษตรกรในพ ื ้นที่  ตำบลท ุ ่งขวาง  
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกล้า และการเก็บเมล็ดพันธุ ์อ ินทรีย ์ ไว้  
ใช้เอง” AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การผลิตผัก
สดคุณภาพและการเก็บเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ไว้ใช้เอง” โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม ๔๐ คน 
โดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ ๆ ดี การเตรียมดิน คุณภาพน้ำ ปริมาณการใช้น้ำ 
คุณภาพดิน การเพาะกล้า การปลูกแบบเพาะกล้า การผลิตผักสด การผลิตเมล็ดพันธุ์
ผักไว้ใช้เอง การกำจัดวัชพืช การป้อมกันโรคและแมลง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และ
พันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการ ภายหลังมีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และให้
คำปรึกษาแก่เกษตรกร พบว่า นางภัทรนิษฐ์ ภุมมา เจ้าของสวนกล้วยภัทรนิษฐ์ จ.
นครปฐม ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดฯ จาก สวทช. นำมาปรับใช้ในการ
เพาะกล้าผัก โดยก่อนการอบรม นางภัทรนิษฐ์ฯ ศึกษาการเพาะกล้าสลัดจากยูทูป 
และลงมือปฏิบัติในโรงเพาะกล้าของตนเอง แต่ประสบปัญหาเพาะกล้าไม่ขึ้น เพราะ
ใช้วิธีหว่านเมล็ด ทำให้สิ้นเปลืองเมล็ดและจัดการเวลาการเพาะปลูกไม่ลงตัว หลังการ
อบรม นางภัทรนิษฐ์ฯ ได้นำองค์ความรู้ด้านการเพาะกล้า การบริหารจัดการแปลง 
การกำจัดวัชพืช การป้องกันโรคและแมลง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทำวัสดุเพาะ การ
วางแผนการผลิตพืช และการเก็บเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ไว้ใช้เอง มาปรับใช้จนสามารถ
สร้างรายได้จากการขายกล้าผักสลัด เช่น เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค คอส บัตเตอร์เฮด ฟิลเล่ย์ 
เรดโครอล และผักกาดแก้ว เป็นต้น ใช้เวลาเพาะกล้าประมาณ ๑๕ วัน สามารถขาย
สร้างรายได้ ๑,๕๐๐ - ๑,๖๐๐ บาทต่อสัปดาห์ หรือ คิดเป็น ๗๖,๘๐๐ บาทต่อปี 

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว “ระบบจำแนกพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโทนิกส์” NECTEC ร่วมกับสำนักวิจัย
และพัฒนาข้าว กรมการข้าว พัฒนาเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ 
จากข้อมูลพบว่าทั่วประเทศไทยมีสายพันธุ์ข้าวอยู่ประมาณมากกว่า ๑๗,๐๐๐ สายพันธุ์ 
ซึ่งการตรวจสอบการปลอมปนโดยใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นเกณฑ ์เช่น ความยาว 
ความกว้าง สีของเมล็ด เพียงอย่างเดียวนั้นอาจทำให้การพิจารณาผิดพลาดได้ 
เทคโนโลยีโฟโทนิกส์จึงเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มีการผสานองค์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย องค์ความรู ้เร ื ่องแสงและอุปกรณ์ องค์ความรู ้ด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกล องค์ความรู้ด้านซอฟตแ์วร์ที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพ โดยเป็นการต่อยอดจากเทคโนโลยีจากเครื่อง
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งผลให้ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ เช่น กลุ่มเกษตรกรได้รับ
แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน และช่วยให้
เกษตรกร ได้รับเมล็ดพันธ์ุที่ดีสำหรับการผลิตข้าว ซึ่งจะมีการขยายผลไปยังศูนย์วจิยั
ข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศในระยะต่อไป ลดขั้นตอนการตรวจสอบ
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้รวดเร็วมากขึ้น ด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นระบบทาง
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

กระบวนการวิทยาศาสตร์ ทำให้เจ้าหน้าท่ีทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

เกษตรกร บ้านแม่โต๋ ตำบลบ่อแก้ว  
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

“การผลิตและพัฒนาแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน ในพื้นที่บ้านแม่โต๋ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่” สวทช. 
ภาคเหนือร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตและ
พัฒนาแหล่งอาหารโปรตีน (สัตว์น้ำ) ของชุมชนสู่การสร้างงานอาชีพ ณ บ้านแม่โต๋ 
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๒-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๑ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชนท่ีสนใจ รวมถึงคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โต๋
จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดดังกล่าว มาผลิตสัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งฝอย กบนา 
และปลาดุก) สร้างเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียน สู่การสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนโดยรอบ หลังการถ่ายทอดฯ ครู
และนักเรียนบ้านแม่โต๋สามารถผลิตพันธุ์ปลาดุกและกบนาที่ได้รับจากการอบรมฯ 
ผลิตเพื่อมาทดแทนโปรตีนอาหารกลางวันและสามารถจำหน่ายในชุมชนได้ โดยทำ
ให้สามารถประหยัดงบประมาณจากภาครัฐเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
หรือ ๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี ทั ้งยังส่งผลให้ชุมชนโดยรอบมีแหล่งอาหารโปรตีน
รับประทานในราคาถูกและสร้างเป็นอาชีพได้ในอนาคต 

เกษตรกร บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปง
ยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตานึ่งก้อนเห็ดแบบ D.I.Y สไตล์ทุ่งบ่อแป้น” สวทช. 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และ วทน.ที่ช่วยใน
การผลิตเห็ดให้ได้ผลผลิต และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ ลดต้นทุน ของ
เกษตรกรและชุมชน เนื่องจากเกษตรกรใช้วิธีนึ่งก้อนเห็ดด้วยถัง ๒๐๐ ลิตร จำนวน 
๖ ถัง เรียงกัน ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การนึ่งสุกไม่เสมอกัน ปริมาณการใช้ฟืนจำนวน
มาก และ ใช้เวลาในการนึ่งนาน การพัฒนาเตานึ่งก้อนเห็ดแบบ D.I.Y สไตล์ทุ่งบ่อ
แป้น ที่เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้าน กับแนวคิดในเชิง
วิทยาศาสตร์ ด้วยการติดตั้งเพิ่มเติมลงบนเตาดั้งเดิมที่มีอยู่  ส่งผลให้การใช้พลังงาน
ลดลงได้ โดยดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื ่อยกระดับการจัดการพลังงานใน
กระบวนการเพาะเห็ด ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด และ
เครือข่าย จำนวน ๓๐ คน หลังอบรมฯ เตานึ่งก้อนเห็ดแบบ D.I.Y สไตล์ทุ่งบ่อแป้น 
ช่วยลดระยะเวลาการนึ่ง สามารถผลิตไอน้ำได้ต่อเนื่องและยาวนาน ยกตัวอย่างเช่น 
นายอรุณ ปินใจ ก่อนรับการอบรม : ผลิตก้อนเห็ดขอนขาว เดือนละ ๑ ครั้ง ๆ ละ 
๔,๐๐๐ ก้อน สามารถผลิตดอกเห็ดได้ ๔,๐๐๐ กก. จำหน่าย ๘๐ บาทต่อกก. คิด
เป็นรายได้ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาทต่อรอบการผลิต หรือ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อ 
๕ เดือน หลังรับการอบรม : ผลิตก้อนเห็ดขอนขาว เดือนละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๔,๐๐๐ 
ก้อน สามารถผลิตดอกเห็ดได้ ๕,๐๐๐ กก. จำหน่าย ๘๐ บาทต่อกก. คิดเป็นรายได้
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อรอบการผลิต หรือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อ ๕ เดือน 
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- อำเภอทองแสนขัน 
- อำเภอพิชัย  
- อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  

“การถ่ายทอดองค์ความรู้โรคข้าวและการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์อย่างง่าย (บี
เอ็ม : Bacillus  megaterium) เพื ่อการปลูกข้าว” สท. และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร่วมดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผลิตเพิ่มจำนวนเช้ือ
แบคทีเรียปฏิปักษ์อย่างง่าย Bacillus  megaterium เพื ่อใช้ในการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของข้าวและควบคุมโรคข้าวที่เกิดจากเชื้อรา ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  
เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคข้าวและต้นทุนการผลิตที่
สูงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมถึงเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเพื่อ
ใช้ทำนาได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้ทำการปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้ง ในพ้ืนท่ีนาขนาดเล็ก 
เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีความรู้เกี ่ยวกับวิธีการใช้เชื ้อบีเอ็มในนาข้าวที่
ถ ูกต้อง เพื ่อการป้องกันโรคข้าวที ่เก ิดจากเชื ้อราที ่สำคัญ และส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเดือน พ.ย. ๒๕๖๒ มีเกษตรกรเข้ารวม 
จำนวน ๒๐๐ คน และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง พบว่าเกษตรกรสามารถใช้หัวเช้ือ
ที่ได้รับไปทำการผลิตเชื้อบีเอ็มขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเปอร์เซ็นต์การ
ปนเปื้อนต่ำ มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมล็ดด่างในข้าวได้ โดยเฉพาะพันธุ์
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ข้าวมีน้ำหนักเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๖ 
ต่อไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวเปลือก เฉลี่ยร้อยละ ๒๕ ต่อไร่ 
และช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมีลง เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิต ความปลอดภัย
ของผลผลิต และความปลอดภัยของผู้บริโภคอีกด้วย 

เกษตรกร บ้านหนองเงือก ตำบลแม่
แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล่อนในโรงเรือนพลาสติก” ARGITEC ร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ดำเนินการขยายผลเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืช
คุณภาพและการบริหารจัดการแบบครบวงจร ซึ ่งเป็นเทคโนโลยีที่ พัฒนาโดย 
ศ ูนย ์บร ิการปร ึกษาการออกแบบและว ิศวกรรม (DECC) เพ ื ่อให ้ช ุมชนใน
กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ และใหเ้กิด
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการผลิตพืชผักในระบบโรงเรือน และ ปี ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๓ สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนสำหรับการปลูกพืชผักไปแล้ว ไม่
น้อยกว่า ๘๐ โรงเรือน ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้คุณภาพ
อำเภอป่าซาง เป็นกลุ่มที่ผลิตเมล่อนปลอดสารพิษ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
ปลูกในโรงเรือน และเพื ่อให้เพียงพอต่อการจำหน่าย จึงเข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชคุณภาพและการบริหารจัดการแบบครบ
วงจร (โครงสร้างหลังคา ๒ ช้ัน) หลังการอบรมฯ เกษตรกรเกิดความรู้และความเข้าใจ
การสร้างและผลิตพืชผักในระบบโรงเรือน ให้สามารถสร้างได้รายให้กับสมาชิกได้ 
พบว่า เกษตรกรปลูกเมล่อน จำนวน ๕๕๐ ต้นต่อโรงเรือน ผลผลิตได้ ๕๒๒ ลูก คิด
เป็น ๙๕% ของต้นที่ปลูก หรือ ๗๘๓ กิโลกรัมต่อรอบ รอบละ ๆ ๓ เดือน ใน ๑ ปี 
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โดยปลูก ๓ รอบ ขายส่งลูกละ ๖๕ บาท มีรายได้ ๑๕๒,๖๘๕ บาทต่อปีต่อโรงเรือน 
คิดเป็นมีรายได้เพิ่มขึ้น ๑๘% ต่อปีต่อโรงเรือน 

กรมควบคุมโรค “พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
เชิงรุก โปรแกรมทันระบาด และทันระบาด BI” สวทช. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ได้
พัฒนาโปรแกรมทันระบาด เวอร์ช่ัน ๑.๐ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงรุก ภายใต้โครงการความร่วมมือนี้ได้รับทุนวิจัย
พัฒนาจากคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สวทช. เนื่องจากมีการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งจำนวนผู้ป่วย และพื้นที่ที่มีการระบาด 
ซึ่งพบการแพร่กระจายของโรคอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ หลังการถ่ายทอดฯ 
พบว่ามีผู้ใช้งานโปรแกรมทันระบาด เวอร์ชัน ๑.๐ กว่า ๗,๐๐๐ ราย และโปรแกรมฯ 
สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีแก่ผู้ใช้  ซึ่งปัจจุบันกรมควบคุมโรคได้
ขยายผลการใช้แอปพลิเคชัน “ทันระบาด” ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดย
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติ สาธิตการสำรวจลูกน้ำยุงลาย โดย
ใช้แอปพลิเคชันสุ่มตรวจและวิเคราะห์พื้นที่ที่มียุงลายระบาดผ่านการใช้ GPS สถิติ
การดาวน์โหลด APPLICATION ใช้งานแล้วมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้ง ผ่านโมบายแอป
พลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และสามารถตอบ
โจทย์ในทุกมิติ โดยครอบคลุมตั้งแต่การบันทึกข้อมูล การใช้ประโยชน์ข้อมูล การ
จัดการคุณภาพข้อมูล และการแจ้งเตือนความเสี่ยง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ระบบฝ่อดีดี (PODD) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และให้สามารถรองรับการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ซึ่งมีพาหะนำโรคเป็นยุงลาย ทั้งนี้ 
เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางด้านการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อนำ
โดยยุง 

• ผู้เข้ามาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ 
CAE 3D จากเว็บไซต์ 
www.mtec.or.th/cae3d        
ไปใช้งาน 

• ผู้เข้าเรียนแบบออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต ์

• ผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของ 
MTEC  

• มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
• มหาวิทยาลยัศิลปากร 
• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

“ซอฟต์แวร์เพื ่อการเรียนรู ้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม 
(ซอฟต์แวร์ CAE 3D)” นักวิจัย MTEC ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ฯ เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนรู้ ซึ ่งได้ออกแบบให้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้โดยการติดต่อกับผู้ใช้เป็นแบบ
กราฟิก (graphical user interface: GUI) ทั ้งหมดบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
(Windows) และเป็นฟรีแวร์ที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งและใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดย
ถูกนำไปขยายผลเป็นสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี CAE ในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การใช้
ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและโทในมหาวิทยาลัย การใช้ในหลักสูตร
ฝึกอบรมด้าน CAE ของ MTEC แก่วิศวกรและผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของบุคคลทั่วไป เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ 
ได้แก่ ๑) มหาวิทยาลัยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ที่ต้องจัดหามาเพื่อ
การเร ียนการสอนเนื ่องจากสามารถใช ้ซอฟต ์แวร ์ CAE 3D แทนได ้ ทำให้
มหาวิทยาลัยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์เพื ่อการศึกษาและเรียนรู้
ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๕๐ คน และต้องเสียค่าบำรุงรักษาอีกปีละ

http://www.mtec/
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ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อนักศึกษา ๕๐ คน ๒) MTEC มีรายได้จากหลักสูตร
ฝึกอบรมที ่ใช้ซอฟต์แวร์ CAE 3D ซึ ่ง CAE ของ MTEC มีใช้งานง่ายและไม่มี
ค่าใช้จ่ายเหมือน CAE ในท้องตลาดปัจจุบัน  

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ “ระบบ chatbot สำหรับหญิงตั้งครรภ์” การให้บริการของโรงพยาบาลทุกขนาด
และทุกระดับจำเป็นท่ีจะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนสำคัญใน
การช่วยให้บริการแก่คนไข้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น  โดย NECTEC ได้
พัฒนาระบบแชตบอท (Chatbot) ไปใช้งานที่แผนกสูตินรีเวช คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยทดสอบและใช้งานจริงในกลุ่มสตรีมีครรภ์ 
๓๐๐ คน เปรียบเทียบผลการดูแลสุขภาพของสตรีมีครรภ์ ๑๕๐ คนที่ติดตามดูแล
สุขภาพผ่านการใช้งานระบบแชตบอท กับสตรีมีครรภ์อีก ๑๕๐ คนที่ไม่ได้ติดตาม
ดูแลสุขภาพผ่านระบบแชตบอท เพื่อติดตามดูแลสุขภาพต่อภาวะควบคุมน้ำหนัก
และคุณภาพของครรภ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีทีมวิจัยให้การ
สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม ulife.info ครบทุกช่วงของชีวิต ซึ่ง
ระบบ Chatbot เป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ี NECTEC กำลังพัฒนาต้นแบบโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข และลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้มีความเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลการบริการระบบสารสนเทศ
หลายระบบ โดยใช้ระบบ single sign-on เป็นทางเชื ่อมในการเรียกใช้ข้อมูล 
สามารถใช้งานข้ามไปมาระหว่างระบบได้ ผ่านฟังก์ช่ันย่อยหรือโมดูลต่าง ๆ ได้ 

สมาคมส ่ ง เสร ิ มศ ั กยภาพบ ุคคล
บกพร่องทางการเรียนรู ้แห่งประเทศ
ไทย 

“ระบบช่วยการเรียนสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้” ทีมวิจัย A-MED ได้
นำได้ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเร ียนที ่บกพร่องทางการเรียนรู้  
(Learning Disabilities Software: LD SW) แบบ Single License จำนวน ๒๐ ชุด 
ไปติดตั้งให้แก่สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศ
ไทย เพื่อให้ครูในเครือข่ายของสมาคมได้มีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
สอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ และให้นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ใน
เครือข่ายของสมาคมได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก คิดมูลค่าการใช้
ประโยชย์ผลงานเชิงสาธารณะเท่ากับ ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท (ราคาจำหน่าย License 
ละ ๕๙,๕๐๐ บาท) หลังจากนั้น ทีมวิจัย A-MED ได้พัฒนาต่อยอดโปรแกรมเลือก
ศัพท์ไทยและโปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย เพื่อมาประกอบการพัฒนาเป็นระบบบริการ
ช่วยเขียนภาษาไทยตามจินตภาพ ระบบช่วยทำใหน้ักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้
สามารถเรียบเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคได้ยาวข้ึน และเลือกใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องได้
มากขึ้น ทำการถ่ายทอดให้แก่สมาคมฯ แบบ Single License  จำนวน ๗๐ ช่ือ
ผู้ใช้งาน และสมาคมฯ ได้ทำแจกจ่ายระบบบริการช่วยเขียนภาษาไทยตามจินตภาพ 
ต่อให้แก่หน่วยงานในเครือข่าย และเครือข่ายสโมสรเพื่อนลูก (Dyslexia) เพื่อให้
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเครือข่ายได้ใช้งานในการฝึกทักษะด้าน
การเขียนต่อไป คิดมูลค่าการใช้ประโยชย์ผลงานเชิงสาธารณะเท่ากับ ๑๕๔,๐๐๐ 



๔๗ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

บาท (เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับระบบบริการ
ช่วยเขียนภาษาไทยตามจินตภาพ ราคาประมาณ ๒,๒๐๐ บาทต่อ single license) 

• บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์มา่ จำกัด 
• คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  
• คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๒  
• ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรม

รากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

• กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๕  

• โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

• โรงพยาบาลระยอง  
• โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
• โรงพยาบาลพระปกเกล้า  
• โรงพยาบาลแม่สอด  
• โรงพยาบาลอุม้ผาง  
• โรงพยาบาลแม่ระมาด  
• โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
• โรงพยาบาลหาดใหญ่  
• โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

“หน้ากากอนามัย nMASK version 2.0 หรือ Safie Plus+” การพัฒนาหน้ากาก
อนามัย nMASK version 2.0 หรือ Safie Plus+  ซึ่งเน้นให้มีประสิทธิภาพในการ
กรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กในระดับ PM 2.5 ที่ให้ประสิทธิภาพการกรองได้มากกว่า 
๙๙% (อ้างอิงผลการทดสอบ PFE จาก TUV SUD ประเทศสิงคโปร์) รวมทั้งได้
พัฒนาต่อยอดหน้ากากอนามัยดังกล่าว โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองไวรัสได้
มากกว ่า ๙๙% (อ ้างอ ิงผลการทดสอบ VFE จาก Nelson Lab) เน ื ่องจาก
สถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ค่อนข้างมาก ทีมวิจัย 
A-MED ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน ๒๒๕,๐๐๐ ชิ้น ในรูปแบบของหน้ากาก
อนามัยทางการแพทย์ ซ ึ ่งม ีร ูปทรงแตกต่างจากงานว ิจ ัยก ่อนหน้า และมี
ประสิทธิภาพในการกรองไวรัสได้ เพื่อมุ่งเน้นการนำไปใช้งานสำหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน
สาธารณสุขของรัฐต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนท่ีที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่ง
จะแตกต่างจากผลงานก่อนหน้านี้ที่มีการผลิตหน้ากากอนามัยออกมาในรูปทรง ๓ 
มิติเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กในระดับ ๒.๕ ไมครอน ทั้งนี้ ยังได้
สนับสนุนน้ำยาเคลือบวัสดุเชิงประกอบของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไททาเนียมได
ออกไซค์ เพื่อนำไปเตรียมเป็นผ้ากรองเพื่อผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน ๖ แกลลอน 
หรือประมาณ ๒๗ ลิตร ให้กับบริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด ซึ่งวัสดุผสมไฮดรอก
ซีอะพาไทกับไททาเนียมไดออกไซดจ์ะมคีุณสมบัตใินการกำจัดสารพิษ เช่น คาร์บอน
มอนนอกไซค์ ไฮโดรคาร์บอน และจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้เป็นสารช่วยกรอง
สำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย ทำให้หน้ากากอนามัยมีประสิทธิภาพการกรองดี
ยิ่งข้ึน  

วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่ม 
ใต้ร่มบุญ บ้านควนข้ีแรด ตำบลพะตง  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบอควาโปนิกส์เพ่ือการเลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกมะเขือเทศ
คุณภาพดี” ARGITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอควาโปนิกส์ 
(aquaponics) ให้กับวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ บ้านควนขี้แรด จ.
สงขลา จำนวน ๓๐ คน ซึ ่งเทคโนโลยีนี้ เป็นรูปแบบการเลี ้ยงสัตว์น้ำในระบบน้ำ
หมุนเวียน ร่วมกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยพืชดูดซับของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำมา
ใช้ในการเจริญเติบโต ทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นแล้วนำน้ำกลับมาเลี้ยงปลาได้อีก การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทำโดยติดตั้งบ่อเลี้ยงปลาขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร เลี้ยงปลานิล ๒๐๐ ตัว 
ปลูกมะเขือเทศไดป้ระมาณ ๑๐๐ ต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มฯ นำเทคโนโลยีอควาโปนิกส์
ไปใช้ในการผลิตปลา และมะเขือเทศปลอดสารพิษ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และต่อยอด
การผลิตสู่การแปรรูป หลังการถ่ายทอดฯ พบว่า ใน ๑ รอบการผลิตจะใช้ระยะเวลา ๔ 
เดือน (เลี้ยงปลานิลและปลูกมะเขือเทศราชินี) ได้ผลผลิตดังนี้ ปลานิลได้ผลผลิต ๑๕๐ 
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ตัว น้ำหนัก ๗๕ กิโลกรัม (เฉลี่ยน้ำหนัก ๐.๕ กก. ต่อตัว) นำมาแปรรูปเป็นปลาส้ม ขาย
กิโลกรัมละ ๒๕ บาท สร้างรายได้ ๑,๘๗๕ บาท (จากที่ปล่อยปลานิลไป ๒๐๐ ตัว อัตรา
รอด ๗๕ เปอร์เซ็นต์) และผลผลิตมะเขือเทศราชินีได้ ๓๕ กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ ๒๐๐ 
บาท สร้างรายได้ ๗,๐๐๐ บาท รายได้จากการขายปลานิล (แปรรูป) และมะเขือเทศ คิด
เป็น ๘,๘๗๕ บาทต่อรอบการผลิต เนื่องจากในช่วงแรกเกษตรกรต้องเรียนรู้ระบบ และ
ยังไม่ชำนาญการปลูกมะเขือเทศ ทำให้ได้ผลผลิตน้อย และกลุ่มมีความสนใจพัฒนา
ต่อยอดให้เป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์โดยใช้วิธีอควาโปนิกส์ และจะเป็นต้นแบบ
ขยายผลเทคโนโลยีให้กับพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป เช่น พื้นที่ จ.สงขลา ๑) อ.คลองหอย
โข่ง ๒) อ.นาทวี ๓) อ.จะนะ ๔) อ.เทพา ๕) อ.สะเดา ๖) อ.บางกล่ำ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้าน 
คนเมือง หมู่บ้านดอนชิว ตำบลห้วย
ทราย อำเภอสันกำแพง จงัหวัด
เชียงใหม ่

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวกล้องงอกหุงสุกง่ายไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน น้ำตาลต่ำ
เพื่อสุขภาพ” ARGITEC ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง ข้าวกล้องงอกหุงสุกง่ายไร้มอด 
ปลอดกลิ่นหืน เพื่อแก้ปัญหาการหุงสุกยาก การมีอายุการเก็บรักษาที่สั้น เพียง ๓-๖ 
เดือนเท่านั้น และมักเกิดกลิ่นเหม็นหืน รสชาติที่เปลี่ยนไป อีกทั้งมอดและแมลงที่เข้า
ทำลายอย่างรวดเร็ว ก่อนการถ่ายทอดฯ ได้จำหน่ายข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าว
กล้อง กข ๔๓ ในราคา ๕๐ บาท/กิโลกรัม และจำหน่ายแบบเป็นกระสอบ ขนาด ๔๐ 
กิโลกรัม ราคา ๑,๖๐๐ บาท (เฉลี่ย ๔๐ บาท/กิโลกรัม)  หลังจากการถ่ายทอดฯ 
เกษตรกรได้พัฒนาต่อยอดเป็นข้าวกล้องงอกไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน น้ำตาลต่ำ เพียง 
๐.๔๘ กรัมต่อข้าวกล้อง ๑ กิโลกรัม โดยจัดจำหน่ายในราคา ๙๕ บาท/กิโลกรัม 
จำหน่ายได้อย่าต่อเนื่องทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เฉลี่ยเดือนละ ๓๐๐ 
กิโลกรัม ปัจจุบันกลุ่มมียอดขายเดือนละ ๒๘ ,๕๐๐ บาทขึ้นไป หรือ ๓๔๒,๐๐๐ 
บาท/ปี วิสาหกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๖๒,๐๐๐ บาท/ปี โดยข้าวกล้องที่ได้มีเนื้อ
สัมผัสน่ารับประทาน ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน และไม่ต้องพึ่งถุงสุญญากาศ 

• กลุ่มนวัตกรรมใหม่โคเนื้อคณุภาพ 
บ้านช่องลม ตำบลหัวฝาย อำเภอ 
สูงเม่น จังหวัดแพร ่

• เกษตรกรผู้เลี้ยงโค จังหวัดแพร ่
- หมู่บ้านดงสรุะ ตำบลแมจ่ั๊วะ  

อำเภอเด่นชัย 
- หมู่บ้านปงป่าหวาย ตำบลปงป่า

หวาย อำเภอเด่นชัย 
 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
เพื่อการเลี้ยงโคขุน Black Ko Sai”  “โคขุน Black Ko Sai งัวดำเมืองแป้” เป็นโคเนื้อ
พันธุ์ผสมรสชาดดีของดีเมืองแพร่ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่พยายามจะยกระดับ
ตลาดโคเนื้อคุณภาพ ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัด
แพร่ แต่เกษตรกรยังประสบปัญหาในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลน
อาหารให้โคใช้ฟางข้าวแห้งและเปลือกข้าวโพดซึ่งมีโปรตีนน้อย ส่งผลให้โคเนื้อมีสภาพ
ร่างกายทรุดโทรม คุณภาพเนื้อต่ำ เกษตรกรขายได้ในราคาที่ต่ำไม่คุ้มค่ากับระยะเวลาใน
การเลี้ยง ARGITEC จึงร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา จัดการอบรมโดยนำเชื้อจุลินทรีย์ผงมาหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มี
มากในพื้นที่ ได้แก่ เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว ใบต้นข้าวโพด รวมถึงหญ้าเนเปียรมาหมัก
ให้เป็นอาหารโปรตีนสูงใช้ขุนเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน 
ยกระดับราคาโคเนื้อให้สูงขึ้นเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม
จำนวน ๕๐ คน หลังการอบรมฯ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจาก ๓ กลุ่ม เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 
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๓๓๓ ตัว ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์หมักอาหารสัตว์ท่ีได้จากการอบรมฯ ไปผลิตอาหารหมัก
หยาบและอาหารหมักข้น ร่วมการใช้สูตรอาหารร่วมกับจุลินทรีย์หมักอาหารสัตว์จาก
ผลงานวิจัย สามารถลดต้นทุนการผลิตโคปลายน้ำ โดยก่อนดำเนินการ ต้นทุนอาหาร
หมักหยาบ เฉลี่ย ๓๐ บาท/วัน/ตัว หลังดำเนินโครงการ ใช้อาหารที่ได้จากผลงานวิจัย 
ช่วยลดต้นทุนเหลือ ๑๐ บาท/วัน/ตัว สามารถประหยัดค่าอาหารได้ถึง ๒๐ บาท/วัน/ตัว 
ดังนั้นเกษตรกรจะสามารถประหยัดค่าอาหารหมักหยาบได้ถึง ๒,๔๓๐,๙๐๐ บาทต่อปี 
ต้นทุนอาหารหมักข้น เฉลี่ย ๕๐ บาท/วัน/ตัว หลังดำเนินโครงการ ใช้อาหารที่ได้จาก
ผลงานวิจัย ช่วยลดต้นทุนเหลือ ๒๐ บาท/วัน/ตัว สามารถประหยัดค่าอาหารได้ถึง ๓๐ 
บาท/วัน/ต ัว ด ังน ั ้นเกษตรกรจะสามารถประหยัดค่าอาหารหมักหยาบได ้ถึ ง 
๓,๖๔๖,๓๕๐ บาทต่อปี รวมแล้วเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดแพร่ จะสามารถประหยัด
ต้นทุนค่าอาหารได้ถึง ๖,๐๗๗,๒๕๐ บาทต่อป ี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

“การขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ (นวนุรักษ์: Navanurak) แหล่ง
ท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ตำบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในชุมชน” เนื่องจากโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนของแต่ละชุมชน 
ในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ และการพัฒนาหมู่บ้านที่มีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากร ความ
ร่วมมือ และการบริหารจัดการของผู้นำในชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเกี่ยวกับ
แนวคิดด้านการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดแหล่งชุมชน
ท่องเที่ยวในตำบลแม่กรณ์ โดย ARGITEC ร่วมมือกับ NECTEC และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กรณ์ จ.เชียงราย เข้าอบรมออนไลน์การใช้งานระบบนวนุ รักษ์ : 
ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลวัฒนธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน หลังการอบรมฯ ทีมงานลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ตำบลแม่กรณ์ สามารถเก็บข้อมูลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
และศูนย์การเรียนรู้ตำบลแม่กรณ์ จำนวนกว่า ๒๐ แห่ง ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การถ่ายภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้
ตำบลแม่กรณ์ ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาททำให้เกิดพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
จำนวน ๑ เว็บไซต์ ทั้งนี้ เว็บไซต์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเข้าชมได้ที ่
http://www.navanurak.in.th/tambonmaekorn/site/theme/index.php  (เ ริ่ ม
เปิดเป็นสาธารณะเมื่อเดือน ต.ค. ๒๕๖๓) ปัจจุบันมีผู้เข้าชมเว็ปไซต์แล้วจำนวน ๒๑๘ 
ราย ข้อมูลจากการวิเคราะห์พื้นที่ ทีมงาน NECTEC พบว่าผู้เข้าชมส่วนใหญ่อยู่พื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔) นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้
โรงเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมใช้ข้อมูลจากเว็ปไซต์เป็นสื่อในการเรียนการสอนในโรงเรียน 
สร้างเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศน้อยในพื้นที่อีกด้วย 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีบ้านห้วยสำราญ-
ห้วยเจรญิ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปทุมมาในพื้นที่บ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ ต.
หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี” เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
หลากหลายพันธ์ุ ของจังหวัดอุดรธานี เช่น มะลิร้อยมาลัย เบญจมาศ ดาวเรือง ดอก

http://www.navanurak.in.th/tambonmaekorn/site/theme/index.php


๕๐ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

พุด คัตเตอร์ กุหลาบร้อยมาลัย ทำให้มีทักษะการผลิตไม้ตัดดอก และต้องการไม้
ดอกพันธุ ์ใหม่ ๆ ที่ปลูกในฤดูฝนได้ และยังสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้
ประดับในรูปแบบอ่ืนได้อีกด้วย แต่เกษตรกรยังไม่เคยปลูกดอกปทุมมาเพื่อจำหน่าย 
ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายหัวพันธุ์ดอกปทุมมา ARGITEC ร่วมกับนักวิจัย 
BIOTEC ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดอกปทุมมาให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อให้
สมาชิกในกลุ่มฯ รู้จักไม้ดอกปทุมมามากขึ้น ทั้งด้านสายพันธุ์ วิธีการปลูก การเก็บ
หัวพันธุ์จำหน่าย ตลอดจนการนำปทุมมาประดับตกแต่งในรูปแบบต่าง ๆ ก่อนการ
ถ่ายทอดฯ พบว่าเกษตรกรปลูกปทุมมาจาก ๑ หัว สามารถขยายหัวพันธุ์ได้ ๔ หัว 
เก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ได้ ๗,๐๐๐ หัว หลังจากถ่ายทอดฯ กลุ่มเกษตรกรปลูกดอกปทุมมา
จาก ๑ หัว สามารถขยายหัวพันธุ์ได้ ๗ หัว เก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ได้ ๕๐,๐๐๐ หัว และ
ได้ขายหัวพันธุ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ หัว ๆ ละ ๑๐ บาท มีรายได้เข้ากลุ่มฯ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยเก็บไว้ทำพันธุ์ต่อ จำนวน ๒๐,๐๐๐ หัว และเก็บไว้ปลูกเป็นไม้กระถางขาย 
จำนวน ๒๐,๐๐๐ หัวต่อไป อีกทั้งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “ปทุมมาเบ่งบาน เที่ยวห้วยสำราญสุขใจ” 
จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๑๑ ก.ย. - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ได้นำดอกปทุมมาไปจัดแปลงให้ผู้เข้าชม
งานได้รับความรู้และชมความสวยงามของไม้ดอกปทุมมา มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 
๖๐๐ คน และมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเข้าชมงาน ๑๑,๐๓๕ บาท 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลบัวใหญ่  
อำเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฟักทองอินทรีย”์ ARGITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่เพื ่อยกระดับการผลิตฟักทองให้ได้ผลผลิต
สม่ำเสมอ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องการผลิตฟักทองในระบบอินทรีย์ 
ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จำนวน ๓๐ คน เนื่องจากเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้
เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณภาพ จึงส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ไม่สม่ำเสมอ 
หลังการถ่ายทอดฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้นำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
แปลง การกำจัดวัชพืช การป้อมกันโรคและแมลง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการ
เก็บเมล็ดพันธ์ุอินทรีย์ไว้ใช้เอง มาปรับใช้ พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีการคัดเลือก
สายพันธุ์ฟักทองพันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์ไข่เน่า) ซึ่งมีขบวนการปลูกแบบใช้เมล็ดตั้งต้น 
ให้ผลผลิตมีความสม่ำเสมอ และอยู่ระหว่างยื่นขอจด GI พันธุ์ฟักทองพื้นเมือง (พันธุ์
ไข่เน่า) กลุ ่มสามารถปลูกฟักทองในระบบเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตฟักทองได้ 
๘๖,๘๐๐ กิโลกรัม (เพิ่มขึ้น ๔๔% จากเดิมที่ผลิตได้ ๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม) ขายเฉลี่ย
กิโลกรัมละ ๒๕ บาท สร้างรายได้ให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท (ผู้รับซื้อ 
:TOPs, Big C, โรงพยาบาล) อีกทั้งยังสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักทอง เช่น 
น้ำมันเมล็ดฟักทอง และเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product 
Champion League Organic Startup ๒๐๒๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลิตภัณฑ์
น้ำมันเมล็ดฟักทอง 



๕๑ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เกษตกรในพ้ืนท่ี บ้านสะนามใต้, บ้าน
น้ำต้ม และบ้านสะนามเหนือ ตำบลผา
ช้างน้อย อำเภอปง จงัหวัดพะเยา 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด” ARGITEC 
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคเหนือ  ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพ่ือนำ
ชีวมวลเหลือทิ้งโดยเฉพาะซังข้าวโพดมาใช้ประโยชน์แทนการเผาทิ ้งในระดับ
ครัวเรือน ซึ่งจะเป็นทางออกทางหนึ่งในการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ได้ เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด โดยตัวเนื้อเตาจะเป็นวัสดุที่
สามารถหาได้ในหมู่บ้าน (ดินเหนียว ดินจอมปลวก หรือ ปูนธรรมดา) ซึ่งอัตราส่วน
และวิธีการทำสามารถปรับจากสูตรที่ได้นำมาเผยแพร่ เพื่อให้เข้ากับวัตถุดิบของ
หมู่บ้านได้ ส่วนเช้ือเพลิงสามารถใช้เศษชีวมวลอย่างซังข้าวโพด เปลือกไม้ กิ่งและใบ
ของต้นลำไย ต้นมะม่วง มาเป็นเช้ือเพลิงได้ โดยค่าความร้อนเตาชีวมวลนี้สูงกว่าเตา
ถ่านทั่วไป และลดใช้ฟืนหรือถ่านได้กว่าครึ่งหนึ่ง ก่อควันน้อยมาก ก้นหม้อไม่ดำ 
สามารถเพิ่มลดหรือหรี่เปลวไฟได้ง่าย ให้ความร้อนได้เร็วกว่า ไม่ร้าวง่าย และ
ซ่อมแซมได้ง่าย อีกทั้งตอบโจทย์เรื่องการลดปัญหาหมอกควันจากการเผากิ่งไม้หรือ
ซังข้าวโพดทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ หลังการถ่ายทอดฯ เกษตรกรทั้ง ๓ หมู่บ้าน 
สามารถผลิตเตาชีวมวลเชื ้อเพลิงซังข้าวโพดได้จำนวน ๕๐ เตา (จำนวน ๕๐ 
ครัวเรือน) ประหยัดค่าซื้อเตาฯ ใช้ในครัวเรือนได้ ๑๗,๕๐๐ บาท (ราคาขายเตาละ 
๓๕๐ บาท) อีกทั้งประสิทธิภาพของเตาชีวมวล จะประหยัดเชื้อเพลิงดีกว่าเตาอั้งโล่
ที่ขายตามท้องตลาด ยิ่งใช้เชื้อเพลิงจากซังข้าวโพดจะประหยัดมาก เนื่องจาก ใน ๑ 
ครัวเรือน การใช้เตาอั้งโล่ จะใช้ปริมาณเชื้อเพลิง ๑๘๐ กก. ต่อเดือน (ราคาเช้ือเพลงิ 
๒ บาท/กก. เท่ากับ ๓๖๐ บาท) ส่วนเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด จะใช้ปริมาณ
เชื้อเพลิง ๖๐ กก. ต่อเดือน (ราคาเชื้อเพลิง ๒๖.๖๖ บาท/กก. เท่ากับ ๕๓๓ บาท) 
ถ้าเป็นการใช้แก๊ส LPG จะใช้ปริมาณเชื้อเพลิง ๒๐ กก. ต่อเดือน (ราคาเช้ือเพลิง ๒ 
บาท/กก. เท่ากับ ๑๒๐ บาท) ดังนั ้น เกษตรกรใช้วัสดุเหลือทิ ้งเป็นเชื ้อเพลิง
ทำอาหารจะสามารถประหยัดกว่าการใช้ก๊าซหุงต้ม คิดเป็น ๗๗% ต่อปี หรือ 
ประหยัดกว่าการใช้เตาอั้งโล่ คิดเป็น ๖๖% ต่อปี 

เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว  
ในพื้นที่บ้านดอนหวาย ตำบลบ่อยาง 
อำเภอสว่างอารมณ์ จงัหวัดอุทัยธาน ี

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวเพ่ือการบริโภค” กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุถ์ั่วเขียว
ชุมชนบ้านดอนหวาย สนใจการผลิตถั่วเขียวเพื่อจำหน่าย (Grain) ARGITEC จึง
ดำเนินการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาแบบครบวงจร 
: ถั ่วเขียวพันธุ ์ KUML ประกอบด้วยเทคโนโลยี การปลูกถั ่วเขียวเพื่อยกระดับ
คุณภาพและปริมาณผลผลิต ตั้งแต่การเตรียมแปลง การป้องกันกำจัดโรคแมลง การ
เก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ให้กับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ชุมชนบ้านดอนหวาย จำนวน ๒๐ คน หลังการถ่ายทอดฯ เกษตรกรได้นำองค์
ความรู้ที่ได้รับ กลับไปปฏิบัติจริงจนได้ผลผลิตถั่วเขียวเพื่อจำหน่าย (Grain) รวม 
๑๘๔,๖๔๐ กิโลกรัม (ในพื้นที่ ๘๐๐ ไร่) ราคาขาย ๓๐ บาทต่อกิโลกรัม เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ๕,๕๓๙,๒๐๐ บาท อีกทั ้งยังได้เมล็ดพันธุ ์ถั ่วเขียว (Seed) รวม 



๕๒ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

๒๔,๖๔๐ กิโลกรัม (ในพื้นที่ ๘๘ ไร่) ราคาขาย ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ๑,๔๗๘,๔๐๐ บาท 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม บ้านร่มเกล้า 
ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม ่

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำจากมูลหนอนไหมอีรี่ 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่” เนื่องจากกระบวนการเลี้ยงหนอนไหมพบว่า มูลของหนอน
ไหมอีรี่ เป็นผลผลิตที่มีปริมาณมากในแต่ละรอบการผลิต และเป็นของเหลือทิ้งซึ่งมี
มากถึง ๒ ตันต่อปี เฉพาะเขตพื้นที่ผลิตไหมอีรี่ ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ ARGITEC 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาข้อมูลองค์ประกอบทางธาตุอาหารและการ
ใช้ประโยชน์จากมูลไหมอีรี่ในรูปของปุ๋ยอินทรีย์น้ำทางการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับมูลหนอนไหม และเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
หนอนไหมอีรี่ โดยปุ๋ยอินทรีย์น้ำทางการเกษตรผลิตมาจากมูลของหนอนไหมอีรี่ ที่มี
การเลี้ยงด้วยใบละหุ่ง และใบมันสำปะหลัง ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ๑๐๐% มี
ปริมาณไนโตรเจนสูง เหมาะสำหรับช่วยเจริญเติบโตในพืชผัก และพืชที่ต้องการเร่ง
การเจริญเติบโตทางใบ ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินและพืช ทำให้พืชมีการ
เจริญเติบโตได้ดี หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านร่มเกล้า ได้นำ
มูลหนอนไหมอีรี่ที่เป็นของเหลือทิ้ง ๒ ตันต่อปี มาผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์จากมูลหนอน
ไหมอีรี ่ที ่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ถึง ๑,๐๐๐ แกลลอน จำหน่ายให้กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในอำเภอพร้าว ในราคา ๑๒๐ บาท/แกลลอน ทำให้กลุ่มฯ 
มีรายได้เพิ่มขึ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ป ี 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในพื้นที่  
อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
- บ้านทุ่งกวาง ตำบลหมอเมือง  
- บ้านห้วยกอม ตำบลน้ำปาย 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน จังหวัด
น่าน” เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ “มอด” ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ทำลายผลผลิตกาแฟ
ของเกษตรกร ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่าง
มาก ARGITEC ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบ
ผสมผสานให้แก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจวงจรชีวิตของมอด
เจาะผลกาแฟ แหล่งอาศัยของมอดเจาะผลกาแฟนอกฤดูการติดผลและวิธีการ
ป้องกันกำจัดเพื่อตัดวงจรการระบาดของฤดูการผลิต โดยสามารถผสมสารล่อและ
ทำกับดักมอดไว้ใช้ในพื้นที่ของตนเองในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดได้ จากเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจำนวน ๑๗๒ ราย พื้นที่รวม ๕๑๖ ไร่ หลังการอบรมฯ สามารถ
ยับยั้งการระบาดและการทำลายของมอดได้ สำรวจพบความเสียหายที่เกิดกับเมล็ด
กาแฟสดเพียง ๑๐% (คิดเป็นรายได้การจำหน่ายเมล็ดกาแฟสดที ่ส ูญเสียไป 
๒,๐๖๔,๐๐๐ บาท) จากผลผลิตทั ้งหมด สามารถจำหน่ายผลผลิตที ่ไม่ได ้รับ
ผลกระทบเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๘,๕๗๖,๐๐๐ บาท 

วิสาหกิจชุมชน บ้านแม่วาก  
ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม  
จังหวัดเชียงใหม ่

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักสดคุณภาพในพื้นที่บ้านแม่วาก อ.แม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่” ARGITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการถ่ายทอดเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตผักสดคุณภาพ และการผลิตเมล็ดพันธ์ุอินทรีย์ไว้ใช้เอง 
เน้นบริหารจัดการแปลง การกำจัดวัชพืช การป้องกันโรคและแมลง การทำปุ๋ยหมัก
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อินทรีย์ ทำวัสดุเพาะ การวางแผนการผลิตพืช เพื่อให้เกษตรกรในชุมชน สามารถ
สร้างรายได้ ได้อย่างเร็ว มีการหมุนเวียนรายในชุมชน และเป็นแบบอย่าง แนวทาง
ความยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลังได้ หลังจากอบรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักอินทรีย์
บ้านแม่วาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้นำองค์ความรู้ด้านการผลิตผักสดคุณภาพมา
ปรับใช้ จนสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผักสด ให้กับร้านค้าและคนในชุมชน 
โดยมีการปลูกผักบนพื้นที่ ๒ ไร่ (ปลูก ๒ รอบต่อปี) ชนิดผักที่ปลูก ได้แก่ ผักบุ้ง 
ผักชี คะน้ากวางตุ้ง ผักกาด โหระพา แตงกวา มะเขือยาว สลัดคอส เบบี้คอส สลัด
แก้ว กรีนโอ๊ค ได้รายได้ต่อรอบรวม ๑๕๕,๓๔๐ บาท 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา 
- ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ  
- ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าในพื้นที่ จ.สงขลา” เนื่องจาก
เกษตรกรมีอาชีพหลักคือ การปลูกข้าว หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว จะเกิดเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรกรจำนวนมาก ซึ่งทั่วไปไม่มีราคา หรือ มีราคาที่ค่อนข้างต่ำ 
อย่างเช่น “ฟางข้าว” ดังนั้นการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรกรนำกลับมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการเผา และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต ที่ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันปกคลุม และ
เกิดฝุ ่นละอองขนาดเล็กในหลายพื ้นที ่ ที ่ส ่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ARGITEC ร่วมกับนักวิชาการ
สง่เสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ถ่ายทอด
เทคโนโลยี เรื่อง “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” ให้กับเกษตรกรจำนวน ๕๖ คน การ
อบรมเน้น ขั้นตอนการเพาะ การเตรียมหัวเช้ือ การเตรียมอาหารของเชื้อ วิธีการ
ดูแล และวิธีการเก็บเห็ด เป็นต้น หลังการอบรมฯ พบว่าเกษตรกรเพาะเห็ด ๒ 
ตะกร้า/คน สามารถเก็บเห็ดฟางได้เฉลี ่ย ๒-๓ รุ ่น/รอบการผลิต ผลผลิตที่ได้
ประมาณ ๑ กิโลกรัม/ตะกร้า/รอบการผลิต ราคาเห็ดฟางตามท้องตลาด อยู่ที่
กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบในการ
ทำอาหาร ในครัวเรือนได้ถึง ๒๐๐ บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็น ๑๑,๒๐๐ บาท ต่อ
รอบการผลิตต่อเกษตรกรทั้งหมดจำนวน ๕๖ คน  

เกษตรกรในพ้ืนท่ี บ้านดอนไชยป่า
แขม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัด
พะเยา 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกองจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรในพื้นที่ จ.พะเยา” ARGITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรม
หลักสูตรทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ที่ทำง่าย (วิธีการทำง่าย) ถูก (ต้นทุนต่ำ) และดี (ได้ปู๋ยที่มีคุณภาพ) และมีข้อดี คือ 
ลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี เพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ 
ลดปัญหาขยะชุมชน และลดปัญหาหมอกควันพิษในการเผา หลังการอบรมฯ 
เกษตรกรนำความรู้ไปต่อยอดในชุมชนเนื่องจากมีโรงปุ๋ยเก่า และเครื่องจักรของ
ชุมชน ที่เคยได้รับงบประมาณจากสำนักงานเกษตรอำเภอ แต่ปัจจุบันถูกปล่อยร้าง 
และมีเศษเปลือกข้างโพดเหลือทิ้งในชุมชนในปริมาณที่มากในชุมชน ซึ่งเดิมกำจัด
โดยการเผาทิ้ง การผลิตปุ๋ยในรอบแรกช่วงเดือน ธ.ค. ๒๕๖๒ - ม.ค. ๒๕๖๓ ผลิตได้
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ปุ๋ยปริมาณ ๒๓,๐๐๐ กิโลกกรัม บรรจุกระสอบละ ๒๕ กิโลกรัม ได้ปุ๋ยจำนวน ๙๒๐ 
กระสอบ และนำไปจำหน่ายในชุมชน ราคา ๑๒๐ บาท/กระสอบ รายได้จากการ
ขายปุ๋ย ๑๑๐,๔๐๐ บาท ผลิตปุ๋ยรอบ ๒ ช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๓ ได้ปุ ๋ยจำนวน 
๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม บรรจุกระสอบละ ๒๕ กิโลกรัม ได้ปุ๋ยจำนวน ๕๒๐ กระสอบ 
รายได้จากการขายปุ๋ย ๖๒,๔๐๐ บาท 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี จงัหวัดร้อยเอ็ด 
- ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย 
- ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตร

พิมาน 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และพันธุ์ข้าวธัญสิริน 
จ.ร้อยเอ็ด (พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้)” ARGITEC ได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีในการผลิตข้าวมาช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ เช่น 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร โดยมีเกษตรกร
เข้าร่วมจำนวน ๑๕๐ คน ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรนำร่องในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน
ต้านทานโรคไหม้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  
ก่อนการถ่ายทอดฯ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิรินต้านทางโรคไหม้ เกษตรกรปลูก
ข้าวเหนียวพันธุ์ กข ๖ (กรมการข้าว) ลำต้นสูงล้มง่าย ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง 
และโรคไหม และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ เกษตรกรได้ซื้อเมล็ดพันธุ์
ข้าวอินทรีย์ จากชุมชนอื่นเกษตรกร หลังการถ่ายทอดฯ ในปี ๒๕๖๓ สามารถขยาย
ผลไปยังพ้ืนท่ี ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด พบว่ามกีารปลูกข้าวธัญสิริน เพื่อ
เป็นข้าวเพื่อบริโภค และแปรรูปเป็นข้าวเม่า ในพื้นที่ ๑๑ ไร่ ได้ผลผลิต ๓,๖๐๐ 
กิโลกรัม ขายราคากิโลกรัมละ ๑๖ บาท คิดเป็นมูลค่า ๕๗,๖๐๐ บาท และเกษตรกรได้
เก็บเมล็ดข้าวธัญสิริน ๑๐๐ กิโลกรัม เพื่อขยายผลในและนอกกลุ่มในปีถัดไป และ
เกษตรกรแกนนำ ยังสามารถขยายผลในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดี ไปยังพื้นที่อื่น ๆ  ได้แก่ เกษตรกร ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 
พบว่า มีการขยายผลการปลูกข้าวธัญสิริน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ ในพื้นท่ี ๘.๗๕ ไร่ ได้
ผลผลิต ๒,๖๒๕ กิโลกรัม ขายราคากิโลกรัมละ ๒๕ บาท คิดเป็นมูลค่า ๖๕,๖๒๕ บาท 

• แอดสะเม ิง ออร ์กานิกส ์ฟาร์ม  
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์ 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยี WATER FiT simple กล่องให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก” 
NECTEC ร่วมกับ ARGITEC ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “กล่องควบคุมการให้น้ำ 
(Water FiT Simple)” เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีควบคุมการให้น้ำ โดยมี
วัตถุประสงค์พัฒนาผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร 
และเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขยายผลในการนำ วทน. ให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างทั่วถึง เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ควบคุมน้ำที่มีราคาสูง 
๔,๕๐๐-๑๒,๕๐๐ บาท โดย NECTEC ได้แจกจ่ายกล่องให้น้ำจำนวนทั้งสิ ้น ๒๕๐ 
กล่อง มอบให้กับเกษตรกรจำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยส่วนที่เหลือ ๕๐ กล่องใช้สำหรับ
เป็นกล่องสำรองสำหรับกรณีที่กล่องชำรุด และสำหรับให้ผู้ประกอบการที่สนใจผลิต
จำหน่ายนำไปทดลองและใช้เป็นต้นแบบในการผลิต ทั้งนี้ได้นำไปแจกจ่ายดังนี้ ๑) 
เกษตรกร ใน จ. น่าน ๒๐ กล่อง ๒) เกษตรกรใน จ. บุรีรัมย์ ๓๐ กล่อง ผ่านวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ และโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ๓) 



๕๕ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เกษตรกรใน จ. เชียงใหม่ ๒๐ กล่อง ผ่าน สวทช ภาคเหนือ (ARGITEC) ๔) เกษตรกร
และผู้ประกอบการในเขตปริมลฑล ๑๐ กล่อง ผ่าน ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี (TTD) 
สำนักงานกลาง ๕) เกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ๒๐ กล่อง ๖) 
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี (TTD) สำนักงานกลาง ๑๐๐ กล่อง เพื่อส่งมอบแก่เกษตรกร 
โดยมีการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ของเกษตรกรใน จ. เชียงใหม่ผ่าน 
ARGITEC นั้น มีเกษตรกรและผู้เช่ียวชาญร่วมทั้งสิ้น ๔๐ คน และ Smart Farmer ๓๕ 
คน การติดตามผลในปี ๒๕๖๔ พบว่าก่อนการอบรมฯ เดิมผู้ประกอบการต้องเดินทาง
จากบ้านไปรดน้ำแปลงทุกวันอย่างน้อยวันละ ๑ รอบ (ในช่วงหน้าร้อน ต้องให้น้ำ
มากกว่าวันละ ๑ รอบ) คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๑๒,๙๖๐ บาท/ปี (ระยะทาง 
๓.๖ กม. = ๓.๖*๒*๕ บาท/กม. = ๓๖ บาท/วัน) หลังการอบรมและติดตั้ง ผู้ประกอบ
เดินทางเข้าสวนเฉลี ่ยอาทิตย์ละครั ้ง คิดเป็น ๑ ,๗๒๘ บาท/ปี ทำให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๑๑,๒๓๒ บาท/ปี และยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ
มีเวลาเหลือในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ร้านค้าอื่น ๆ  อีกด้วย โดยมียอดขาย 
๒๕๐ ถ้วย/เดือน รายได้เพิ ่มขึ้น ๕,๐๐๐ บาท/เดือน หรือ ๖๐,๐๐๐ บาท/ปี ด้วย
ยอดขายที่เพิ่มผู้ประกอบลงทุนปรับพื้นที่ปลูกเพิ่มและซื้อโซลินอยด์วาวด์ไฟฟ้า ติดตั้ง
ร่วมกับกล่อง WATER FiT simple เดิม อีก ๓ ตัว ใช้งบลงทุนรวม ๓๐,๐๐๐ บาท 

วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี จงัหวัดตาก 
- บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลพบพระ  

อำเภอพบพระ 
- บ ้านห ้วยโปร ่ง ตำบลพระธาตุ   

อำเภอแม่ระมาด 
- บ้านทุ่งมะขามป้อม ตำบลพระธาตุ 

อำเภอแม่ระมาด 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชันในระบบเกษตรอินทรีย์” ปัจจุบัน
เกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันยังขาดองค์ความรู้ด้านการผลิตขมิ้นชันในระบบเกษตร
อินทรีย์ หรือเกษตรกรที่มีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ก็ยังไม่มีการบริหารจัดการที่
ถูกต้องทำให้ได้ผลผลิตต่ำ ARGITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินงานโครงการ 
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตขมิ้นชันในระบบเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดตาก” เพื่อนำเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก จังหวัดตาก เนื่องจากเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตขมิ้นชันแห้งให้กับองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ปริมาณ 
๒๐๐ ตันต่อปี ก่อนการถ่ายทอดฯ ปลูกขมิ้นชันได้เฉลี่ย ๘๐๐ กก./ไร่ เกษตรกรมี
รายได้ ๒๒,๔๐๐ บาท/ไร่ หลังการถ่ายทอดฯ ปลูกขมิ้นชันได้เฉลี่ย ๑,๒๐๐ กก./ไร่ 
และเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ในบางพื้นที่ สามารถผลิตขมิ้นชันแห้งจากเดิมจำหน่าย
ขมิ้นชันแห้ง ๑๔๐ บาท/ก.ก. เป็นจำหน่ายขมิ้นชันอินทรีย์แห้ง ๑๖๐ บาท/ก.ก. 
เกษตรกรมีรายได้ ๓๘,๔๐๐ บาท/ไร่ เพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๖,๐๐๐ บาท/ไร่ ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปลูกรัก ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
(บ้านหม่องกั้วะ ตำบลแม่จัน อำเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก) 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี ้ยงปลาดุกและกบเพื ่อเป็นแหล่งโปรตีน” 
เนื่องจากพื้นที่บ้านหม่องกั้วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก มีปัญหาทางโภชนาการใน
เรื่องการขาดแคลนสารอาหารประเภทโปรตีน ซึ่งหายากมากในธรรมชาติ ตลอดจน
การคมนาคมที ่มีต ้นทุนสูงในการขนส่งอาหารเข้าสู ่ช ุมชน  ARGITEC ร่วมกับ



๕๖ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชและสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงของอาหาร และสร้างจุดเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำ
เพื่อความมั่นคงของอาหาร โดยถ่ายทอดฯ การเลี้ยงปลาดุกและกบเพื่อเป็นแหล่ง
โปรตีน หลังการถ่ายทอดฯ ๑) การเลี้ยงปลาดุกรุ่นที่ ๑ และรุ่นท่ี ๒ ได้ทำการปล่อย
ปลาดุกอายุ ๖๐ วัน จำนวน ๑๓,๒๐๐ ตัว พบว่าปลารอดตายจำนวน ๑๑,๐๐๐ ตัว 
ได้ปลาดุกรวมหนัก ๑,๓๒๗ กก. จำหน่ายได้ ๖๕ บาท/กก. รวมมีรายได้ ๘๖,๒๕๕ 
บาท คิดต้นทุน ๖๐ บาท/กก. รวมเป็นต้นทุนทั้งหมด ๗๙,๖๒๐ บาท มีกำไรสุทธิ
รวม ๖,๖๓๕ บาท ๒) การเลี้ยงกบรุ่นที่ ๑ และ ๒ ได้ทำการปล่อยลูกกบจำนวน 
๔,๐๖๖ ตัว พบว่าจำนวนกบที่รอดตายมี ๓,๔๐๐ ตัว ได้กบรวมหนัก ๓๘๐ กก. 
จำหน่ายได้ ๑๒๐ บาท/กก. รวมมีรายได้ ๔๕,๖๐๐ บาท คิดต้นทุนของกบรุ่นที่ ๑ 
เป็น ๑๑๖ บาท/กก. รวมมีต้นทุนของกบรุ่นที่ ๑ เป็น ๒๓,๒๐๐ บาท และต้นทุน
ของกบรุ่นท่ี ๒ เป็น ๑๐๓ บาท/กก. รวมมีต้นทุนของกบรุ่นท่ี ๒ เป็น ๑๘,๕๔๐ บาท 
มีกำไรสุทธิรวม ๓,๘๖๐ บาท 
 

• โ ร ง พ ย า บ า ล ส น า ม บ ้ า น
วิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ 

• โรงพยาบาลศิริราช 

“Magik Touch ลิฟต์ไร้สัมผัส 2in1 รุ่น V.3” เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก 
ด้วยเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายผ่านละอองลอยในอากาศ และเกิดการสะสมของ
เชื้อโรคจากละอองลอยและการสัมผัสบนพื้นผิวที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ลูกบิด
ประตู ก๊อกน้ำ แผงควบคุมลิฟต์โดยสาร นักวิจัย สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อ
ความม ั ่นคงของประเทศและการประย ุกต ์ เช ิ งพาณิชย ์  ( NSD) ได ้พ ัฒนา 
‘MagikTuch’ ลิฟต์ไร้สัมผัส เป็นการดัดแปลงปุ่มกดลิฟต์โดยสารที่สามารถติดตั้ง
เข้ากับแผงปุ่มกดลิฟต์เดิมโดยไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงปุ่มกดลิฟต์เก่าหรือ
เชื่อมต่อกับระบบควบคุมการสั่งการใช้งานเดิมของลิฟต์ และได้พัฒนาต่อยอดโดยให้
ชุดปุ่มกดแบบไร้สัมผัสนั้นยังคงสามารถใช้วิธีการกดในการสั่งการใช้งานได้ภายใน
ปุ่มกดเดียวกันแบบ 2in1 เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่ยังไม่คุ้นเคยกับ
การใช้งานแบบไร้สัมผัสและลดความเสียหายให้กับชุดปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัสด้วย 
โดยใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์แสงในการตรวจจับไฟแสดงสถานะบนปุ่มกดลิฟต์เดิม 
และนำข้อมูลสถานะไฟที่ตรวจจับเจอมาแสดงสถานะการสั่งการใช้งานบนชุดปุ่มกด
ลิฟต์โดยสารแบบไร้สัมผัสเช่นเดียวกับปุ่มกดลิฟต์เดิม โดยนำไปติดตั้งที่ลิฟต์ภายใน
อาคารผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลศิริราช เมื ่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ และติดตั้งที่
โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ เมื่อวันท่ี ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ 
 

• มหาวิทยาลยัสถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

“เครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวี (Girm Zaber UV-C Sterilizer)” 
จากปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่า
เชื้อโรคต่าง ๆ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ นักวิจัย สวทช. โดยศูนย์



๕๗ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

• ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง 
• ศูนย์วิจัยจักรสีิรินธร  

คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์
เฉลิมพระเกียรต ิ

เทคโนโลยีเพื ่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ได้
พัฒนาเครื ่องกำจัดเชื ้อโรคด้วยวิธ ีการฉายแสงยูว ี หรือ Girm Zaber UV-C 
Sterilizer สำหรับใช้เป็นเครื่องมือกำจัดเชื้อโรคในโรงพยาบาลและสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ 
เพื่อลดการใช้น้ำยาพ่นฆ่าเช้ือ และลดการตกค้างของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้
งานสามารถทำการตั้งเวลาเปิด-ปิดการฉายแสงยูวีซีในห้องหรือบริเวณที่ไม่มีคนอยู่ 
ใช้เวลาไม่นานในการฆ่าเช้ือ และสามารถเข้าใช้งานในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ต่อได้ในทันที ได้มี
การทดสอบการฆ่าเชื้อโรคด้วยการฉายแสงยูวีร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางไฟฟ้าจาก PTEC แล้ว 
สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วยระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว และผ่านการ
ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริงแล้วว่าได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างดี  
และมีการต่อยอดจากผลงานเดิม โดยเพิ่มฟังก์ชั่นระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว 
(motion detection) ซึ่งช่วยตรวจจับคนหรือสัตว์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของคน
และสัตว์ในบริเวณหน้าเครื่องมีระยะทำการตรวจจับห่างจากเครื่องไปประมาณ ๕ 
เมตร เมื่อหลอด UV ติดเซนเซอร์จะเริ่มทำการตรวจจับ หากพบคนหรือสัตว์ใน
บริเวณจะทำการดับหลอด UV-C อัตโนมัติ และจะตรวจสอบทุก ๆ ๑๐ วินาที ว่ายัง
มีคนอยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่ ถ้ายังมีคนหลอดจะยังไม่ติด แต่ถ้าไม่มีคนอยู่ในบริเวณ
นั้น ๆ หลอดจะกลับมาติดและทำงานต่ออีกครั้ง 
 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
• สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

“ระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงสำหรับผู ้ท ี ่บกพร่องทางการได้ยินและ
ผู้สูงอายุ” นักวิจัย A-MED สวทช. ได้พัฒนาระบบบริการคำบรรยายแทนเสียง
สำหรับผู้ที่บกพร้องทางการได้ยินและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของผู้ที ่บกพร่องทางการได้ยินตามสิทธิมนุษยชนของคนพิการ ซึ ่งเป็น
บริการที่ช่วยแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถ
เข้าถึงเนื้อหาในการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา หรือรายการโทรทัศน์ได้ ด้วย
การอ่านข้อความที่ได้จากการถอดความเสียงพูดแทนการฟังเสียง ได้มีการนำไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณประโยชน์ในงานเสวนา “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อการ
เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า” โดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ณ อาคาร
สุขประพฤติ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชน ได้มีส่วนรว่ม
ในการตรวจสอบภาครัฐ ทำให้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง มีความชันเจนมากข้ึน และ
ได้นำไปใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียน
ร่วมระหว่างเด็กหูดีและเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ระหว่างวันท่ี ๓ ส.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ จำนวน 
๕ รายวิชา คือ หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี๓) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(ป๓ี) หลักการเขียนโปรแกรม (ปี๑) จริยธรรมและกฎหมายสำหรับนัก IT (ปี๓) และ



๕๘ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

มาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี๓) และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ก.พ. 
๒๕๖๔ - ๕ เม.ย. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายวิชา คือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน (ปี๑) การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (ปี๑) การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (ปี๓) การเขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(ป๓ี) การบริหารโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี๓) 
 

เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีบ้านอุ้มเปี้ยม  
ตำบลครีีราษฎร์ อำเภอพบพระ  
จังหวัดตาก 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยด้วยการใช้เชื้อ
ราเมตาไรเซียมภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP : ผลิตภัณฑ์ผัก 
จังหวัดตาก” ARGITEC ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำ
มาตรฐาน ThaiGAP : ผลิตภัณฑ์ผัก ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีบ้านอุ้มเปี้ยม 
จำนวน ๒๐ ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล และครู กศน. และหลังการอบรม 
AGRITEC ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน ติดตามความก้าวหน้า พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี
บ้านอุ้มเปี้ยม ได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยแปลงใหญ่ ตำบลคีรีราษฏร์ 
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผ่านการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP จาก TUV NORD 
และจากนั้นได้มีการลงนาม MOU กับบริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัด (บาร์บีคิว พลาซ่า) 
และตลาดไท โดยมีการประกันราคาและจำนวนรับซื้อที่ชัดเจน บริษัทฟู้ดแพชช่ัน 
จำกัด (บาร์บีคิว พลาซ่า) โดยมีการประกันราคา ๙-๑๐ บาท/กิโลกรัม จำนวน
ผลผลิต ๓,๕๐๐ กิโลกรัม/วัน จากการติดตามผลในปี ๒๕๖๔ พบว่าเมื่อเทียบก่อน
และหลังมีโครงการ พบว่าหลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ สามารถสร้างรายได้ให้
เกษตกรเพิ่มขึ้น ๒.๔๘ ล้านบาท/ปี 
 



๕๙ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคลา้ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงบางคล้าของดีจังหวัด
ฉ ะ เ ช ิ ง เ ท ร า ”  ARGITEC ร ่ ว ม ก ั บ พ ั น ธ ม ิ ต ร  ห น ่ ว ย ง า น ว ิ ช าก า ร จ าก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการผลิต 
การจัดการโรคและศัตรูแมลง การควบคุมคุณภาพการผลิตมะม่วง การยืดอายุการ
เก็บรักษาเพื่อขยายเวลาการจำหน่ายโดยใช้อุณหภูมิต่ำ ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์แอค
ทีฟดูดซับก๊าซเอทิลีน โดยมีเป้าหมายในการผลิตมะม่วงคุณภาพ และการแปรรูปท่ี
หลากหลายเพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมการผลิตและตลาดในพื้นที่ เชื่อมต่อกิจกรรม
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมขนมหวานในชุมชน หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลจาก
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตในชุมชนบางคล้า ทำให้
เกิดกิจกรรมการต่อยอด ผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ปากน้ำโจ้โล้ คือ แยมมะม่วง ที่ได้ทดสอบตลาดในงานต่าง ๆ ของจังหวัด พบว่ามี
การตอบรับจากผู้บริโภคอย่างมาก โดยได้ดำเนินการขอ อย. ทำการผลิตและ
จำหน่าย ในร้านค้าของกลุ่มวิสาหกิจฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ กลุ่ม
วิสาหกิจฯ ผู้ผลิตในพื้นที่บางคล้า ได้รับการสนับสนุนการแปรรูปมะม่วงต่อยอด 
ขยายผลจากโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ในการพัฒนากระบวนการผลิต ได้รับการ
สนับสนุนอุปกรณ์วัดความหวาน ในการผลิตแยมมะม่วง จากบริษัทบางจาก จำกัด 
(มหาชน) สู่การนำองค์ความรู้ในการพัฒนาแยมมะม่วงต่อยอดเป็น ซอสมะม่วง ด้วย
การบูรณาการงบประมาณโครงการ Stronger SME กระทรวงอุตสาหกรรม มียอด
จำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์แยมมะมว่งและซอสมะม่วงเพิ่มขึ้นเฉลีย่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อป ี
 



๖๐ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เกษตรกรในพ ื ้นท ี ่  ตำบลแม ่คำมี   
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบปลอดภัย” ARGITEC ร่วมกับบริษัท 
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้
ซีดส์อโกร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิต
พริกแบบปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตพริก
คุณภาพแบบปลอดภัยและสามารถ่ายทอดความรูก้ารผลติพริกให้แก่เกษตรกรและผู้
ที่สนใจ โดยหัวข้อในการถ่ายทอดฯ ได้แก่ การเตรียมแปลง ลดการใช้เมล็ดพันธ์ุ การ
ใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธิ และการใช้สารชีวภัณฑ์ลดการใช้สารเคมี จัดทำแปลงสาธิตการ
ผลิตพริกคุณภาพแบบปลอดภัย เพื ่อเป็นต้นแบบในพื ้นที่  ตลอดจนการให้
คำปรึกษา/ติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งก่อนการรับเทคโนโลยี เกษตรกรมีรายได้ 
๑๑๖,๐๐๐ บาท หลังรับเทคโนโลยี มีรายได้ ๑๘๓,๘๙๒ บาท ทำให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น ๖๗,๘๙๒ บาท สามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในภาพรวม
ประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (จากที่เคยปลูก ๙,๕๐๐ ต้น เหลือปลูกเพียง ๖,๕๐๐ ต้น) 
และต้นทุนที่สามารถลดได้มากที่สุด คือ ค่าปุ๋ย และค่ายากำจัดศัตรูพืช ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ๘๒,๘๙๒ บาท โดยในปี ๒๕๖๒ ได้ผลผลิตรวม 
๑๑,๘๘๑ ก.ก. และในปี ๒๕๖๓ ได้ผลผลิตรวม ๑๒,๐๙๘ ก.ก. เฉลี่ยได้ผลผลิต 
๑.๘๕ ก.ก./ต้น 

เกษตรกรในพื้นที ่ตำบลบ้านสา  
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดนอกฤดูให้กับชุมชนบ้านสา ต.บ้านสา 
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง” ARGITEC ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำ 
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ท้องตลาดมากเกินความต้องการของโรงงานและการบริโภค 
การใช้ปุ ๋ยและสารเคมีในช่วงเวลาที ่ไม่เหมาะสมและในปริมาณที ่มากเกินไป
ก่อให้เกิดต้นทุนที่สูง และคุณภาพของสินค้าไม่เหมาะสมกับตลาด รวมถึงเกษตรกร
ขาดทุน เพราะรอการรับซื้อจากโรงงานแปรรูปเท่านั้น อีกทั้งโรงงานก็อยู่ห่างไกลทำ
ให้การส่งสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่งเพราะล่าช้า และสับปะรดติดสารไน
เตรทเกินค่ามาตรฐานทำให้โรงงานปฏิเสธไม่ร ับสินค้า  จึงได้ม ีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดนอกฤดูกาลตามมาตรฐาน GAP ทำให้มีสับปะรด
จำหน่ายตลอดทั้งปี โดยใช้เทคนิคการวางแผนการผลิต การคัดเลือกหน่อพันธุ์ และ
ชักนำการออกดอกที่เหมาะสม ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตและมี
ผลผลิตทยอยออกจำหน่ายต่อเนื่องทั้งในช่วงก่อนและหลังฤดูกาลปกติ ส่งผลให้
สามารถกำหนดราคาและจำหน่ายสับปะรดได้ในราคาสูง  ซึ ่งก่อนการอบรม 
เกษตรกรปลูกสับปะรดได้แค่ปีละ ๑ ครั ้ง ระยะเวลาการปลูกนาน ๑๔ เดือน 
เกษตรกรไม่สามารถการชักนำการออกดอกได้ และได้ผลผลิตพร้อมกันทุกแปลง 
ส่งผลให้ไม่สามารถกำหนดราคาขายได้ ทำให้ราคาสับปะรดตกต่ำ หลังการอบรม 
เกษตกรปลูกสับปะรดได้ทั ้งปี เกษตรกรสามารถลดระยะเวลาการปลูกช่วงการ
พัฒนาต้นและใบได้ถึง ๓-๔ เดือน (เหลือ ๑๐ เดือนต่อรอบการปลูก จาก ๑๔ เดือน
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ต่อรอบการปลูก) เพื่อให้ไปสู่ช่วงการพัฒนาการออกดอกและช่วงการพัฒนาของ
ผลได้เร็วขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตได้เร็วกว่าเดิม ๓-๔ เดือน ผลการ
ดำเนินงาน เกษตรกรปลูกสับปะรดจำนวน ๒ รอบ ดังนี้ รอบที่ ๑ เริ่มปลูก มิ.ย. 
๒๕๖๒ เก็บเกี่ยวผลผลิต มี.ค. ๒๕๖๓ และรอบที่ ๒ เริ่มปลูก พ.ค. ๒๕๖๓ เก็บเกี่ยว
ผลผลิต ก.พ. ๒๕๖๔ ได้ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๒๐๐ ผล/ไร่/รอบ จำนวน ๑๙ ไร่ ได้
ผลผลิตทั้งหมด ๒๒,๘๐๐ ผล/รอบ ราคาขายผลละ ๒๕ บาท มีรายได้ ๕๗๐,๐๐๐ 
บาท/รอบ สรุปมีรายได้ทั ้งสิ้น ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท  ต่อมาเกษตรกรรวมกลุ่มจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดบ้านสา เกิดกลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์
พัฒนาสับปะรดบ้านสา ซึ่งทาง จ. ลำปางได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุน
งบประมาณเพื ่อต่อยอดโครงการยกระดับการตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สับปะรดบ้านสา มงีบประมาณจำนวน ๒๙๖,๗๐๐ บาท ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลแม่สูน  
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหอมแขกคุณภาพแบบปลอดภัย” ARGITEC 
ร่วมกับบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) บริษัทลัคกี ้ซ ีดต์อโกร จำกัด และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดองค์คามรู้การผลิตหอมแขกคุณภาพ เพื่อเป็นการ
สร้างอาชีพที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร รวมถึงกระบวนการจัดการผลิตผลสด และเมล็ดพันธุ์
หอมแขก ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ให้แก่เกษตรกรรุ่น
ใหม่ใน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ เรื่อง “เทคนิคการผลิตหอมแขก และการบริหารจัดการ
แบบครบวงจร (การวางแผนการเพาะปลูก การเพาะต้นกล้า การจัดการแปลง การ
วินิจฉัยโรคและการจัดการด้วยชีวภัณฑ์)” ก่อนการอบรม เกษตรกรเดิมปลูกหัวหอม
ใหญ่ในพื้นที่ ๕ ไร่ มีต้นทุนรวม ๓๕,๐๐๐ บาท/ไร่ (ส่วนใหญ่เป็นค่ายาและค่าปุ๋ย) 
รวมเป็นต้นทุนรวม (๓๕ ,๐๐๐ x ๕) = ๑๗๕,๐๐๐ บาท ได้ผลผลิตหอมหัวใหญ่ 
๕,๐๐๐ กก./ไร่ จำหน่ายราคา ๗ บาท/กก. มีรายได้รวมทั้งหมด (๕,๐๐๐ x ๕ x ๗) = 
๑๗๕,๐๐๐ บาท ไม่มีกำไรจากการปลูกหอมหัวใหญ่ หลังการอบรม เกษตรกรรุ่นใหม่
ได้ปลูกหอมแขกในพื้นที่เพื่อจำหน่ายเป็นผลสดรวม ๕ ไร่ มีต้นทุน ๕,๐๐๐ บาท/ไร่ 
รวมเป็นต้นทุนรวม (๕,๐๐๐ x ๕) = ๒๕,๐๐๐ บาท สามารถผลิตหอมแขกได้ ๓,๕๐๐ 
กก./ไร่ จำหน่ายผลสดเกรด A (ขนาด ๕.๕ เซนติเมตร) มีผลผลิต ๓๐๐ กก./ไร่ ราคา
ขาย ๒๖ บาท/กก. คิดเป็นรายได้ (๓๐๐ x ๕ x ๒๖ ) = ๓๙,๐๐๐ บาท และจำหน่าย
ผลสดเกรด B มีผลผลิต ๔๐๐ กก./ไร่ ราคาขาย ๑๐ บาท/กก. คิดเป็นรายได้ (๔๐๐ x 
๕ x ๑๐) = ๒๐,๐๐๐ รวมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวม ๕๙,๐๐๐ บาท ผลกำไร
สุทธิหักต้นทุนรวมของเกษตรกรเป็น (๕๙,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐) = ๓๔,๐๐๐ บาท โดยใน
อนาคตเกษตกรต้องการสร้างเป็น Learning Center ขยายผลแก่กลุ่มเกษตรกรที่
สนใจการปลูกหอมแขกในพื้นที่ต่อไป 
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เกษตรกรในพื้นที ่บ้านหินกอง  
ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีไถกลบตอซังและการใช้จุลินทรีย์พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.
หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด” ARGITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีไถกลบตอซังและการใช้จุลินทรีย์พื้นที่ทุ่ง
กุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๑๖๓ คน 
เมื่อวันท่ี ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่เหมาะสม เช่น การผลิตเมล็ดพันธ์ุดี การใช้พันธุ์ข้าวต้านทานโรคและแมลง การใช้
ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับสารชีวภัณฑ์ เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่วิถีการทำการเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ในอนาคต ซึ่งการไถ่กลบต่อซัง คือ การไถกลบตอซังข้าวหรือพืช
ไร่ที่มีอยู่ในไร่นาภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว้ลงไปในดินระหว่างการเตรยีม
พื้นที่เพาะปลูกขณะที่ดินมีความชื้น และปล่อยทิ้งไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้เกิด
กระบวนการย่อยสลายในดินซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
พืช แล้วจึงปลูกพืชหลักตามที่ต้องการต่อไป ก่อนการถ่ายทอดฯ เกษตรกรมีพื้นที่
รวม ๕๐๐ ไร่ มีต ้นทุนค่าปุ ๋ยในการเพาะปลูกต่อไร่ ๕๐๐ บาท รวมทั ้งหมด 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หลังการถ่ายทอดฯ เกษตกรได้รับความรู้จากการไถกลบตอซัง ทำ
ให้มีการปรับปรุงดิน โดยดินมีความโปร่ง ร่วนซุย ง่ายต่อการเตรียมดิน การปักดำ
กล้า และทำให้ระบบรากพืชสามารถแพร่กระจายในดินได้มากขึ ้น  การระบาย
อากาศของดินเพิ่มมากขึ้น เพิ่มการซึมผ่านของน้ำ และการอุ้มน้ำของดินให้ดีขึ้น ทำ
ให้ต้นทุนค่าปุ๋ยในการเพาะปลูกต่อไร่เหลือ ๑๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๕๐,๐๐๐ บาท 
ทำให้ลดต้นทุนค่าปุ๋ยทางการเกษตรได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

เกษตรกรในพื้นที ่บ้านป่านอด  
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม ่

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชโครงสร้างไม้ไผ่แบบหลังคา ๒ ชั้น” 
ARGITEC ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชโครงสร้างไม้ไผ่แบบ
หลังคา ๒ ช้ัน ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มเซน็ทรัล ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินโครงการเรื ่อง “การพัฒนาโรงเรือนปลูกพืชโครงสร้างไม้ไผ่พร้อมระบบ
ควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติ สำหรับเกษตรกรในกลุ่มแม่ทาออร์แกนิค ภายใต้งบ
สนับสนุนของกลุ่มเซ็นทรัล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเพาะปลูกพืชของ
เกษตรกรในกลุ่มแม่ทาออร์แกนิคและพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้และสาธิตการใช้โรงเรือน
ไม้ไผ่ในการเพาะปลูกพืช โดยอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การก่อสร้างโครงสร้างไมไ้ผ่
ให้สามารถใช้งานได้นาน” หลังการถ่ายทอดฯ เกษตรกรได้รับความรู้และวิธีการ
สร้างโรงเรือนไม้ไผ่แบบหลังคา ๒ ชั้น จำนวน ๒ โรงเรือน ดังนี้ โรงที่ ๑ ขนาด ๖x
๑๕ เมตร ใช้เป็นโรงเรือนเพาะเลี้ยงต้นกล้าพืช เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาต่ำ 
ลดค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงต้นกล้า ก่อให้เกิดรายได้จากการเพาะต้นกล้าพืชและ
ปลูกพืชขายได้ประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่มีการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่) โรงที่ ๒ ขนาด ๖x๒๔ เมตร ใช้สำหรับปลูกพืชได้ในทุกฤดูกาล 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม โดยทางกลุ่มได้แบ่งพื้นที่เป็นส่วนที่ใช้ปลูกพืช
สลับหมุนเวียนตามช่วงฤดูกาล ส่วนท่ีเหลือใช้เป็นแปลงทดสอบทดลองเก็บข้อมูลพืช
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ชนิดใหม่ ๆ ของกลุ่ม และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแนะนำเทคโนโลย ีก่อให้เกิดรายได้
ประมาณปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท (ก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่มีการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่) ซึ ่งในกรณีที ่โรงที่ ๒ สร้างโรงเรือนปลูกพืชแบบหลังคา ๒ ชั้น เป็นแบบ
โครงสร้างเหล็ก ในขนาดมาตรฐาน ๖x๒๔ เมตร สูง ๒ เมตร ราคาค่าก่อสร้าง
โดยทั่วไปประมาณ ๘๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ บาท ขณะที่โรงเรือนปลูกพืชแบบ
หลังคา ๒ ชั้นที่ทำจากไม้ไผ่ทั ้งหมด โดยสามารถลดต้นทุนการก่อสร้างในกรณี
รับเหมาเหลือประมาณ ๔๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท หากคนในชุมมีความรู้ในการ
สร้างขึ้นได้เอง จะลดต้นทุนเหลือประมาณ ๒๕,๐๐๐ – ๒๘,๐๐๐ บาท มีอายุการใช้
งาน ๓-๕ ปี จากการที่สามารถลดต้นทุนการสร้างโรงเรือนได้ ทำให้เกษตรกรมี
รายได้จากเทคโนโลยีโรงเรือนไม้ไผ่ ๑๑๐,๐๐๐ บาท 

โรงพยาบาลรามาธิบดี “เคร่ืองสร้างแรงดันอากาศลบ” การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บุคลากรทาง
การแพทย์ที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยติดเช้ือ และผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง มีความ
เสี่ยงอย่างมากในการรับเชื้อทั้งจากการสัมผัสโดยตรง การผ่านสารคัดหลั่ง และผ่าน
ระบบทางเดินหายใจ การใช้ห้องแยกผู้ป่วยแรงดันอากาศลบจะช่วยป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการรับเช้ือจากผู้ป่วย แต่ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีผู้ป่วยติดเชื้อในปริมาณมาก 
จึงต้องเพิ่มห้องแยกผู้ป่วยแรงดันอากาศลบแบบชั่วคราว ที่สามารถถอดประกอบ
และเคลื่อนย้ายได้สะดวก แต่ยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ
ได้ นักวิจัย A-MED ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เครื ่องสร้างแรงดันอากาศลบให้แก่
ผู้ประกอบการ เพื่อสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสร้างแรงดันอากาศลบ 
และได้ส่งมอบห้องตรวจหาเชื้อไวรัสแรงดันอากาศลบ เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓ 
ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้นำไปใช้ประโยชน์ ร่วมกับตู้ตรวจหาเชื ้อไวรัส 
COVID-๑๙ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 มีความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน โดยลดความเสี ่ยงที ่เจ้าหน้าที่จะติดเชื ้อจากผู ้ที ่เข้ามารับการ
ตรวจสอบ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“ฟองน้ำคอลลาเจน” A-MED ได้ให้ความอนุเคราะห์แผ่นฟองน้ำคอลลาเจนให้กับ
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้
ในการรักษาสัตว์ที่มีบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burn wound) เนื่องจากฟองน้ำ
คอลลาเจนที่สามารถจัดซื้อได้ในประเทศไทยมีราคาสูงมาก ได้แก่ ฟองน้ำคอลลาเจน
ขนาด ๘.๕ เซนติเมตร x ๑๒ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ แผ่น มีพื ้นที่รวม ๑,๐๒๐ 
ตารางเซนติเมตร มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท หลังการใช้งานแปะแผ่น
ฟองน้ำคอลลาเจนบนแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกของสัตว์ พบว่าฟองน้ำคอลลาเจนช่วย
ทำให้บาดแผลหายได้เร็วขึ้นกว่าปกติ มี granulation เกิดขึ้นเยอะ มีความปลอดภัย 
ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบร่างกายของสัตว์ และมีความสามารถในการ
รักษาบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ซึ่งในอนาคตทางทีมวิจัย A-MED สามารถนำผล
การทดสอบดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างความเชื่อมั่นสำหรับการนำ
ฟองน้ำคอลลาเจนไปทำการทดสอบในระดับคลินิกของมนุษย์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
ก า ร จ ั ด เ ต ร ี ย ม แ ผ น ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง ค ล ิ น ิ ก ก ั บ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป 



๖๔ 

 

๓.๒.๓ การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

สวทช. มุ่งพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระดับโลก บนความ
แข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีฐานมาจากการวิจัยและพัฒนา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น
พันธมิตรร่วมทางที่ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้จนเกิดการลงทุน เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการ
เกษตรกรรม ผลการดำเนินงานในส่วนนี้พิจารณาจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมร่วมกับ สวทช. ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจด้านการ
ลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๔,๕๖๘ ล้านบาท และมุ่งมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่มา
จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลผลทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นกับผู้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของ สวทช. และ สวทช. สามารถสร้างผลลัพธ์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม ๒๗,๑๐๑ ล้านบาท แสดงดังรูปที่ ๔  

รูปที่ ๔ มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ของภาคการผลิตและบริการ 

  

ปีงบประมาณ 

๑๘,๙๐๐ ๑๙,๕๒๙

๒๗,๕๔๖

๔๕,๓๑๐
๔๘,๗๔๓

๖๕,๒๕๕

๒๗,๑๐๑

๙,๕๘๐ ๑๑,๔๐๘ ๙,๔๕๖
๑๓,๙๕๖ ๑๒,๑๗๙ ๑๓,๗๙๖ ๑๔,๕๖๘ 

๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ 
๓/๒๕๖๔

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนด้าน ว และ ท ของภาคการผลิตและบริการหน่วย: ล้านบาท 



๖๕ 

 

ตัวอย่างผลงานที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

(๑) เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาแบบครบวงจร (พืชหลังนา ถั่วเขียว และงา) 
ปัจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิด

ความไม่แน่นอนของฤดูกาล และภาวะภัยแล้ง เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าว ดังนั้นเพ่ือ 
ลดความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงพยายามรณรงค์และผลักดันให้เกษตรกรปลูกเฉพาะข้าวนาปี 
และเสริมด้วยการปลูกพืชหลังนาที่ใช้น้ำน้อย เป็นพืชทนแล้ง อายุเก็บเกี่ยวสั้น สามารถเพิ่มรายได้เสริม และ
สามารถปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกรแทนการปลูกข้าวนาปรัง โดยระบบเกษตรอินทรีย์พืชหลังนาเป็น
กระบวนการปรับปรุงบำรุงดินและสร้างปุ๋ยพืชสด สำหรับพืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีที่สุดนั้น คือ พืชตระกูลถั่ว 
เช่น ถั่วพร้า ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพุ่มดำ และถั่วเขียว เป็นต้น สวทช. จึงได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถั่วเขียว
สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง และเพื่อรองรับตลาดถั่วเขียวซึ่งมีความต้องการสูงมากทั้ง
การบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทั้งนี้โครงการได้คัดเลือกพันธุ์ดีเด่นดังกล่าวจำนวน ๖  
สายพันธุ์ พร้อมทั้งขยายผลไปสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั ่วเขียวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวในจังหวัดราชบุรี 
เพชรบ ูรณ์ อ ุท ัยธาน ี ส ุพรรณบุร ี  เช ียงใหม ่ และศร ีสะเกษ โดยก ่อนหน้าน ี ้ เกษตรกรไม ่ได ้ผลิต  
ถั ่วเขียวสายพันธุ ์ใหม่เพื ่อจำหน่าย จึง เป็นการสร้างรายได้เพิ ่มให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่นี้ คือ ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์
ถั่วเขียว งา และบริษัทผู้ส่งออกถั่วเขียวแปรรูป คิดเป็นมูลค่า ๕๒ ล้านบาท ช่วยลดต้นทุนในการใช้ยาพ่นฉีด 
คิดเป็นมูลค่า ๐.๖๒ ล้านบาท รวมคิดเป็นมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นเท่ากับ ๕๓ ล้านบาท อีกทั้ง
เกษตรกรยังมีการลงทุนเพ่ิม ๘.๘ ล้านบาท 

 

  



๖๖ 

 

(๒) การศึกษารูปแบบการจัดวางหนามเตยสำหรับพื้นที่ปากเตาเผา 
การติดตั้งคอนกรีตทนไฟเพ่ือใช้เป็นฉนวนกันความร้อนบริเวณหัวเผาของเตาเผา (Kiln Burner) 

และทางออกของเตาเผา (Kiln Outlet) ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ ซึ่งปกติจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ ๖-๘ 
เดือน และ ๑๐-๑๒ เดือน ตามลำดับ และพบปัญหาการหลุดของหนามเตย ทำให้ต้องหยุดเตาเผาเพื่อซ่อมและ 
เสียโอกาสในการผลิต ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุทนไฟและการจัดวางหนามเตยให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญ 
อย่างยิ่ง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  สวทช. จึงศึกษารูปแบบหนามเตยที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อ 
ความคงทนแข็งแรงสำหรับติดตั้งบริเวณปากเตาเผา โดยการออกแบบหนามเตยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
มีอาย ุการใช ้งานนานขึ ้น ส ่งผลให้สามารถช ่วยลดต้นทุนว ัตถ ุด ิบ ลดการส ูญในกระบวนการผลิต  
เพิ ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการเผา และลดการสูญเสียพลังงานความร้อน ได้ จากการติดตาม
ประเมินผลหลังจากที่ได้เปลี่ยนการจัดวางหนามเตยให้เหมาะสมสำหรับพื้นที่ปากเตาพบว่า ๑) สามารถ 
ลดต้นทุนจากการซ่อมเตาเผา จากเดิมต้องเปลี่ยนหนามเตยปีละ ๒ ครั้ง ลดลงเหลือเปลี่ยนปีละ ๑ ครั้ง คิดเป็น
มูลค่าผลกระทบ ๑๓.๒ ล้านบาท ๒) ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต จากเดิมต้องหยุดเพื่อเปลี่ยนเตาเผา
ใหม่ปีละ ๒ ครั ้ง ลดลงเหลือหยุดเตาเผาปีละ ๑ ครั ้ง คิดเป็นมูลค่าผลกระทบ ๒๒๐  ล้านบาท และ  
๓) ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน จากเดิมต้องหยุดเตาเผาปีละ ๒ ครั้ง ลดลงเหลือหยุดเตาเผาปีละ ๑ ครั้ง  
คิดเป็นมูลค่าผลกระทบ ๑๓.๒ ล้านบาท รวมคิดเป็นมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ๒๔๖.๔ ล้านบาท 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

๓.๓ ผลการดำเนินงานกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
 
๓.๓.๑ การพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจ ัย พัฒนา และนวัตกรรมของ ๕ หน่วยวิจัย 

(Research Pillars)  ได ้ แก ่  (๑ )  ว ิทยาศาสตร ์ช ี วภาพและเทคโนโลย ีช ี วภาพ ( Bioscience and 
Biotechnology) (๒) เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม (Materials and Manufacturing Technology) 
(๓) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (Electronics and Information Technology) (๔) นาโน
ศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience and Nanotechnology) และ (๕) เทคโนโลยีพลังงาน (Energy 
Technology) ร่วมกับ ๓ หน่วยวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่มุ ่งเน้น (Focus Center) ได้แก่ (๑) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวกและเครื ่องมือแพทย์ (Assistive Technology and Medical 
Devices Research Center: A-MED) (๒) ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิง
พาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center: NSD) และ (๓) ศูนย์ว ิจ ัยเทคโนโลยี
ระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (Rail and Modern Transport: RMT) ด้วย ๑๐ กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
หรือ Technology Development Groups (TDGs) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแบบจับ
ต้องได้ ประกอบด้วย (๑) Precision Agriculture (๒) Food & Feed (๓) Biochemicals (๔) Cosmeceutical 
(๕) Biopharmaceutical (๖) Precision Medicine (๗) Medical Devices and Implants (๘) Energy (๙) 
Dual-Use Defense และ (๑๐) Mobility and Logistics ผ่านกลไกการสนับสนุนและบริหารงานวิจัยของ
กลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) ภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้าน
เกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) ด้านพลังงาน (๓) ด้านสุขภาพและการแพทย์ (๔) ด้านอุตสาหกรรม  และ 
(๕) ด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญตามกรอบวิจัย 
ดังนี้ 
 

(๑) กรอบการวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 
“เทคโนโลยีการผลิตต้นเชื้อบริสุทธิ์สำหรับหมักแหนม”  (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 

Food & feed): ทีมวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ไดพั้ฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตต้นเชื ้อบริสุทธิ ์สำหรับหมักแหนม เนื ่องจากแหนมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักแบบพื ้นบ้าน ซึ ่งใช้
กระบวนการหมักเชื้อตามธรรมชาติและอาศัยออกซิเจนเป็นตัวเร่งให้จุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกออกมาเพื่อให้
เกิดความเปรี้ยว เป็นการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาชาวบ้านรูปแบบหนึ่งที่นิยมทำสืบต่อกันมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ด้วยขั้นตอนการผลิตแหนมซ่ึงต้องอาศัยเชื้อจุลินทรยี์ที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักแหนมตามธรรมชาติ ส่งผลให้คุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์ไม่สม่ำเสมอ  
อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดต่าง ๆ ดังนั้นทีมวิจัย จึงได้ศึกษาจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในระหว่าง
กระบวนการผลิตแหนมและคัดแยกจุลินทรีย์พบว่า เชื้อแต่ละตัวให้ความเปรี้ยว สีสัน และกลิ่นรสที่แตกต่างกัน 
พร้อมกนันี้ได้พัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จากแหนมป้าย่นจนได้ต้นเชื้อและสูตรต้นเชื้อในการผลิตแหนม 
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๓ สูตร หรือที่เรียกว่า V1 V2 และ V3 โดยทั้ง ๓ สูตรประกอบด้วยเชื้อที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพัฒนาต้น
เชื ้อผงแห้ง เพื ่อสะดวกต่อการใช้งานและเก็บไว้ได้นาน ซึ ่งช่วยเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตให้
ผู ้ประกอบการสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์แหนมได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่ง
เทคโนโลยีต้นเชื้อบริสุทธิ์เหล่านี้มีจุดเด่น คือ ลดระยะเวลาในการหมักแหนมและให้ความเปรี้ยวที่คงที่ มีสีแดง
สม่ำเสมอ และเมื่อกระบวนการหมักแหนมมีระยะเวลาคงที่แล้วเชื้อจุลินทรีย์จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นตัว
ป้องกันที่ช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อก่อโรคในแหนมได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีต้นเชื้อบริสุทธิ์ยังสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับการทำอาหารประเภทอ่ืนได้ เช่น ปลาส้ม ซาลามิ หม่ำ หรือการหมักอาหารประเภทอ่ืน ๆ 

ปัจจุบ ันผลงานวิจ ัยนี้ได ้ถ ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ให้แก่  บริษัททาเลนท์ จำกัด  
เพ่ือกระจายผลิตภัณฑ์ต้นเชื้อจุลินทรีย์สูตรต่าง ๆ ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตแหนมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 
 

 
 

“VIP-Safe Plus ชุดตรวจแลมปเ์คมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา เพื่อการตรวจเชื้อก่อโรค
ในอาหาร (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Food & feed): ทีมวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (BIOTEC) โดยผสาน 3 เทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก ไบโอเทค เนคเทค และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
เครื่องมือที่ใช้งานง่าย เหมาะกับห้องปฏิบัติการขนาดเล็กและงานภาคสนาม ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
สามารถนำไปใช้วิเคราะห์จุดเสี่ยงในกระบวนการผลิตอาหารร่วมกับระบบประเมินคุณภาพอื่นๆ เช่น HACCP 
หรือ GMP เพื่อช่วยลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร สามารถตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อ โรคใน
อาหาร ๓ ชนิด ได้แก่ ๑) Vibrio parahaemolyticus ๒) V. cholerae และ ๓) Escherichia coli สายพันธุ์ 
0157:H7 โดยใช้เทคโนโลยี ๓ เทคโนโลยี ได้แก่ ๑) เทคโนโลยีแลมป์ (Loop-mediated isothermal 
amplification: LAMP) ซึ่งเป็นเทคนิคสำหรับเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคที่อุณหภูมิคงที่ มี 
ความไวและความจำเพาะสูง ใช้เวลาเพียง ๑ ชั ่วโมง โดยไม่ต้องใช้เครื ่องมือราคาแพง ๒) เทคโนโลยี  
การตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า (electrochemical biosensor) บนขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์ได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
การตรวจวัดที่สามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอได้อย่างรวดเร็ว โดยการนำหมึกกราฟีนมาพิมพ์
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ลงบนผิวของขั้วไฟฟ้า เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และ ๓) เทคโนโลยี
การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กและพกพาได้ ทำให้กระบวนการตรวจวัดเชื้อก่อโรคใน
อาหารง่ายขึ้น รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายลดลง ทั้งนี้ ชุดตรวจดังกล่าวให้ผลการทดสอบเป็นลบกับเชื้อแบคทีเรีย
ชนิดอื่น ๆ และสามารถตรวจเชื้อที่ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารได้น้อยที่สุด ๒ CFU (colony forming unit) 
ต่อปริมาณอาหาร ๒๕ กรัม โดยใช้เวลาการทดสอบร่วมกับการเลี้ยงเชื้อ ๔ ชั่วโมง และทราบผลการทดสอบ
ภายใน ๕ ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาที่ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจในห้องปฏิบัติการและ
รอผลการวิเคราะห์ ๓ - ๗ วัน และต้นทุนการตรวจต่อตัวอย่างถูกลง เนื่องจากใช้เครื่องมือขนาดเล็กและราคา
ไม่แพง ดังนั้น ชุดตรวจ VIP Safe Plus+++ จึงเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยทางด้าน
อาหารของอุตสาหกรรมผลิตอาหารของประเทศได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลการวิจัย
แห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

 
 

“ผลิตภัณฑ์ครีมบรรเทาอาการปวดจากนาโนอิมัลชันบรรจุสารสกัดพริก”  (ภายใต้กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย Cosmeceutical): ทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ร่วมกับมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ไดพั้ฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบรรเทาอาการปวดจากนาโนอิมัลชันบรรจุสารสกัด
พริก เนื่องจากพริกเป็นสมุนไพรที่ปลูกได้ง่าย พบได้ทั่วไป และมีกรรมวิธีในการสกัดได้เองในประเทศไทย 
นอกจากนี้ พริกยังถูกบรรจุไว้ในบัญชียาสมุนไพร พ.ศ.๒๕๔๙ โดยกำหนดให้สามารถใช้เจลพริกที่มีปริมาณ
แคปไซซิน (Capsaicin) ร้อยละ ๐.๐๒๕ ทาเวลาที่ปวด ๓ – ๔ ครั้งต่อวัน โดยข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ใน
ปัจจุบัน คือ ความถี่ในการบริหารยาที่ต้องทาวันละ ๓ – ๔ ครั้ง ซึ่งสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ป่วย และ
ผลข้างเคียงที่เกิดกับผู้ป่วยจากการใช้ครีมพริก คือ เกิดอาการแสบร้อนและคัน ดังนั้นทีมวิจัย จึงใช้เทคโนโลยี
อนุภาคนาโนการเก็บกัก (Encapsulation) ชนิดนาโนอิมัลชั่น (Nanoemulsion) มาใช้ในการเก็บกักสารออก
ฤทธิ์แคบไซซินในสารสกัดพริกให้สามารถควบคุมการปลดปล่อยอย่างช้า ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในขณะเดียวกัน
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สามารถช่วยเพิ่มการซึมผ่านและสะสมบนผิวหนังชั้นหนังแท้ที่มีปลายประสาทอยู่ โดยแคบไซซินมีฤทธ์กระตุ้น 
Vanilloid Receptor หรือ TRPV1 ที่ปลายประสาทรับความรู้สึกปวด จากการใช้ตอนแรกจะกระตุ้น TRPV1 
เปิด Calcium Channel ทำให้ร ู ้ส ึกแสบร้อน แต่เมื ่อใช ้ต ิดต่อกัน เป็นเวลานาน จะทำให้เกิด Down 
Regulation ของ TRPV1 ทำให้หายปวด ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถลดความถ่ีในการใช้ผลิตภัณฑ์จากเดิมวันละ 
๓ – ๔ ครั้ง เป็นวันละ ๑ ครั้ง เพ่ิมความสะดวกในการบริหารยา และประสิทธิศักย์ในการรักษาทางคลินิก 

ผลงานวิจัยนี้ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ในปี ๒๕๖๒ จากกรมการแพทย์  
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (Prime Minister Herbal Awards; PMHA) โล่รางวัล 
ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี เพื่อเชิดชูผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐานของประเทศ และได้ 
จดอนุสิทธิบัตร ๑ เรื่อง เลขที่ ๘๒๘๙ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ครีมพริกที่ใช้นาโนอิมัลชั่นบรรจุสารสกัดจากพริกเพ่ือ
บรรเทาอาการปวด” เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้มีการจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ภายใต้
ชื่อ “เอ็น-แคปซิน ครีม (N-Capcin cream)” คิดเป็นมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ ๔.๕๓ ล้านบาท 

 

 
 

“ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนเพื ่อการฟื้นฟูรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม”  (ภายใต้กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย Cosmeceutical): ทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนเพื่อการฟื้นฟูรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม เนื่องจากเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนม ประสบ
ปัญหาโรคเต้านมอักเสบในโคนม เกิดการสูญเสียปริมาณน้ำนมจากแม่วัวที่ป่วย ส่งผลให้รายได้ลดลง และมี  
การใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของน้ำนมดิบได้ 
ดังนั ้นทีมวิจัย จึงพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรนาโนที่มีฤทธิ ์ต้านการอักเสบ สำหรับการป้องกันและรักษา 
โรคเต้านมอักเสบในโคนม โดยใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนเก็บกัก (Encapsulation) เพื่อกักเก็บสารสำคัญซึ่ง
เป็นกลุ ่ม Lipid-based nanoparticle และตั ้งตำรับผลิตภัณฑ์บรรจุสารสมุนไพรชนิดต่าง  ๆ ขึ้นรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ในการฟื้นฟูรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม เพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำนม ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ  
เพิ ่มคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำนมดิบจากโคนมไทย จุดเด่นของผลงาน คือ ช ่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการต้านทานการเข้าบุกรุกของเชื ้อฉวยโอกาส (Opportunistic Pathogen) ที ่ก่อโรค 



๗๑ 

 

เต้านมอักเสบในโคนม โดยมุ่งยับยั้งกลไกการอักเสบด้วยสารสมุนไพรนาโนที่ซึมผ่านผิวหนัง ทำให้เซลล์เต้านม
แข็งแรงและมีความต้านทานต่อโรคมากขึ้น  

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตร ๑ เรื ่อง เลขที่คำขอ ๒๐๐๑๐๐๕๖๙๒ เรื่อง “ตำรับ
ผลิตภัณฑ์ครีมที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บสารสำคัญจากสารสกัดสมุนไพรเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและป้องกันรักษา
โรคเต้านมอักเสบในระยะไม่แสดงอาการ (Subclinical mastitis) สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม” เรียบร้อยแล้ว 
 

 
 

(๒)  กรอบการวิจัยด้านพลังงาน 
“ระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ (SOS Water เครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงาน

แสงอาทิตย์)” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Energy): ทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 
ได้พัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ มีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ไร้ที่อยู่อาศัยต้องอพยพไปอาศัยตามศูนย์ช่วยเหลือต่าง ๆ 
ซึ่งประสบปัญหาทั้งด้านอาหารและน้ำที่สะอาดในการอุปโภคและบริโภค ดังนั้นทีมวิจัย ได้เล็งเห็นถึงปัญหา
ความเดือดร้อน จึงนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบผิวในระดับนาโนและเทคนิคการ
กำจัดเชื้อแบคทีเรียมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการผลิตน้ำดื่มสะอาด เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดเป็น 
“โครงการพัฒนาเครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน” หรือ “SOS Water” 
(Solar-Operating System Water ) ที่สามารถผลิตน้ำดื่มที่สะอาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทำงานได้  
ในทุกสภาวการณ์ แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้า สำหรับเครื่อง SOS Water มีน้ำหนัก ๑๖๐ กิโลกรัม มีกำลังการผลิต 
๒๐๐ ลิตรต่อชั ่วโมง ซึ ่งเพียงพอต่อชุมชนขนาดประมาณ ๑ ,๐๐๐ คน สามารถเลือกใช้งานได้ทั ้งแบบ
กระแสไฟฟ้าตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์จำนวน ๔ แผง หรือใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้ จึง
เหมาะสมอย่างยิ ่งกับการใช้งานในพื ้นที ่ห่างไกลในถิ ่นทุรกันดารโดยสามารถติดตั ้งและเริ ่มใช้งานได้  
อย่างรวดเร็ว อีกท้ังแผงโซลาร์เซลล์สามารถถอดพับเก็บได้ ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย และสามารถใช้งาน
ได้ทั้งบนรถ บนเรือ รวมถึงพ้ืนที่ห่างไกลได้อีกด้วย 
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ปัจจุบันทีมวิจัย ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  
นำเครื ่อง SOS Water ไปทดสอบประสิทธิภาพการทำงานจริงในพื ้นที ่จ ังหวัดต่าง ๆ ผลการทดสอบ 
ในภาคสนามพบว่า สามารถใช้งานได้ดี โดยระบบการทำงานของเครื่อง SOS Water และคุณภาพของน้ำดื่มที่
ผลิตได้เป็นไปตามตามมาตรฐานน้ำดื่มของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

(๓)  กรอบการวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ 
“ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล (A-MED Telehealth)” (ภายใต้กลุ ่มเทคโนโลยี

เป้าหมาย Medical Devices and Implants): ทีมวิจัยศูนย์ว ิจ ัยเทคโนโลยีส ิ ่งอำนวยความสะดวกและ
เครื่องมือแพทย์ (A-MED) ได้พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล หรือ A-MED Telehealth เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ในปัจจุบัน ดังนั้นทีมวิจัย จึงได้
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อใช้บริหารจัดการสถานที่  
กักตัวผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ เช่น โรงพยาบาลสนาม โรงแรม สถานที่กักตัว (State Quarantine) อย่างเป็นระบบ 
รองรับการทำงานของแพทย์และพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดเด่นในการสื่อสาร
และการบันทึกข้อมูลผ่านระบบวิดีโอคอล (VDO Call) พร้อมระบบรายงานข้อมูลสัญญาณชีพทางไกล 
(Tele-vital sign monitor) เช่น อุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 
ความดันโลหิต และอาการที่สำคัญ เป็นต้น ระบบพร้อมให้แพทย์สามารถสั่งการรักษาทางไกล ลดความเสี่ยง
การติดเชื้อ และยกระดับการรักษาผู้ป่วยได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้ป่วยสามารถรายงานข้อมูลสัญญาณชีพ และ  
อาการผิดปกติผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทุกวัน พยาบาลสามารถลงทะเบียนผู้ป่วย และบันทึกรายงาน
ให้แก่ผู้ป่วยได้ แพทย์สามารถสั่งการรักษา เอกซเรย์ สั่งยา พร้อมบันทึกปัญหาความเจ็บป่วยของผู้ป่วย (SOAP) 
ได้ อีกทั้งมีระบบ Dashboard ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเตียงผู้ป่วย มีระบบค้นหา กรองข้อมูลสำคัญ 
พร้อมทั้งสามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหาต่าง ๆ ได้ 
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ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ถูกนำมาใช้ที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื ่อคนพิการ  
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แพทย์ พยาบาล ใช้ในการติดต่อสื่อสารและติดตามอาการของผู้ป่วยโควิด -๑๙ 
อย่างใกล้ชิดและลดความเสี ่ยงในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค นอกจากนี้ยั งนำไปใช้กับบริการ 
Home Isolation ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และกรมการแพทย ์

 

 
 

“ระบบบริการล่ามทางไกลสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
Medical Devices and Implants): ทีมวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์  
(A-MED) ได้พัฒนาบริการล่ามภาษามือของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื ่อสารแห่งประเทศไทย ( Thai 
Telecommunication Relay Service: TTRS) เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ มีความต้องการเครื่องมือสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้
สื่อสารกับคนหูหนวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทีมวิจัย จึงได้พัฒนาบริการล่ามภาษามือให้อยู่ในรูปแบบ
การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้บริการล่ามภาษามือจากศูนย์ TTRS ผ่าน
กล้องด้วยระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น ทีมวิจัย  
ได้พัฒนาบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video เป็นการให้บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่มีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ Total Conversation ที่รองรับการสนทนาได้ทั้งภาพ เสียง 
ข้อความ และพิกัดตำแหน่ง และรองรับ Video Conference โดยผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน (คนหูหนวก) 
จะสื่อสารโดยการทำภาษามือหรือพิมพ์ข้อความมายังเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะแปลภาษามือเป็นภาษาพูดให้ผู้รับ
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ปลายทาง (คนหูดี) เมื่อผู้รับปลายทาง (คนหูดี)  มีการโต้ตอบการสนทนา เจ้าหน้าที่จะแปลจากภาษาพูด 
เป็นภาษามือกลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน (คนหูหนวก) 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้งานแล้วที่ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย โดย 
เปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน นอกจากนี้ยังนำระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ (TTRS 
Video) สำหรับคนพิการทางการได้ยินมาใช้งานที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อ คนพิการ 
เป็นบริการล่ามภาษามือทางไกลที่ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม (คนหูดี) สามารถสื่อสารกับ  
คนพิการทางการได้ย ิน (คนหูหนวก) ที ่อยู ่โรงพยาบาลสนามผ่านอุปกรณ์ส ื ่อสารที ่จ ัดเตรียมไว ้ที่  
โรงพยาบาลสนาม (Video Phone และ iPad mini) 

 

 
 

“ชุดตรวจ Nano COVID-19 Antigen Rapid Test” (ภายใต้กลุ ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
Precision Medicine): ทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ร่วมกับทีมวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรม
และ เทคโนโลย ี ช ี วภาพแห ่ งชาต ิ  ( BIOTEC) คณะแพทยศาสตร ์ โ ร งพยาบาลรามาธ ิบด ี  และ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพั้ฒนา Nano COVID-19 Antigen Rapid Test เนื่องจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ที่มีการระบาดแพร่ไปทั่วโลกและทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็น
จำนวนมาก การตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR เป็นวิธีมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นวิธีที่มีข้อจำกัด และราคาแพง ดังนั้นทีมวิจัย จึงร่วมกันพัฒนาชุดตรวจ Nano 
COVID-19 Antigen Rapid Test ที่สามารถใช้สำหรับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ โดย 
ใช้ตัวอย่างหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab) เช่นเดียวกับวิธีมาตรฐาน จึงเหมาะสำหรับเฉพาะ
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บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งชุดตรวจอาศัยหลักการไหลในแนวราบและการจับกัน 
แบบจำเพาะของแอนติบอดีต่อโปรตีนของเชื ้อไวรัสโคโรนาส โดยแอนติบอดีจะถูกติดสลากด้วยวัสดุ 
นาโนตอบสนองชนิดพิเศษเพื ่อให้สัญญาณ/เพิ ่มสัญญาณจนอ่านสัญญาณได้ภายใน ๕ - ๑๕ นาที และ 
ได้ประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า 
๑) มีความไวเชิงวินิจฉัย (Analytical sensitivity) ร้อยละ ๙๘ ๒) มีความจำเพาะเชิงวินิจฉัย (Analytical 
specificity) ร้อยละ ๑๐๐ ๓) มีความไม่จำเพาะ (non-specificity) เป็นศูนย์ และ ๔) ขีดจำกัดการตรวจพบ 
(Limit of detection) ๐.๕๕ ng/ต่อการทดสอบ  

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้สามารถผลิตได้เองในห้องปฎิบัติการของ NANOTEC จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
ต่อสัปดาห์ และอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตจาก อย. นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับภาคเอกชน 
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๔ ราย 

 

  
 
 

 
“รถส่งของบังคับทางไกล “อารี” เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด -๑๙” 

(ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Medical Devices and Implants): ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (MTEC) ร่วมกับบริษัทบุญวิศวกรรม จำกัด ได้พัฒนารถส่งของบังคับทางไกล “อารี” สืบเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และประชาชนติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ดังนั้น
ทีมวิจัย จึงได้ออกแบบและพัฒนารถส่งของบังคับทางไกล “อารี” พร้อมสาธิตการใช้งานให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์ เพื่อใช้ในการขนส่งสัมภาระแทนบุคลากรทางการแพทย์ เช่น การส่งอาหารและยาให้แก่ผู้ป่วยโค
วิด-๑๙ ที่พักภายในหอผู้ป่วย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงช่วย
ลดค่าใช ้จ ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช ่น ช ุด PPE ซึ ่งเป็นว ัสดุส ิ ้นเปล ือง 
ที่ต้องกำจัดทิ้งภายหลังจากการเข้าพ้ืนที่เสี่ยงอีกด้วย  

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ส่งมอบแล้ว ๕๕ คัน ให้กับ ๔๐ หน่วยงาน อาทิเช่น สถาบันประสาทวิทยา 
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ โรงพยาบาลบางปะกง 
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โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ (โรงพยาบาลสนาม)  โรงพยาบาลสามพราน 
โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และโรงพยาบาลในเครือสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร ๘ แห่ง เป็นต้น 
 

  
 
 

“นาโนไฮบริดคิวบิค เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อจุลชีพบนพื้นผิววัสดุหมุนเวียน”  (ภายใต้กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย Precision Medicine): ทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ได้พัฒนา 
นาโนไฮบริดคิวบิค เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อจุลชีพบนพื้นผิววัสดุหมุนเวียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ทำให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อโรค
สามารถสะสมและปนเปื้อนบนพื้นผิวสัมผัสวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ธนบัตร เหรียญ กุญแจ หน้ากาก
อนามัย โทรศัพท์มือถือ สายชารจ์อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งพบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่าง ๆ สูง เช่น  
เชื้อรา (ร้อยละ ๗๐) แบคทีเรีย (ร้อยละ ๙) และไวรัส (น้อยกว่า ร้อยละ ๑) โดยวัสดุบางอย่างมีข้อจำกัดของ
การทำความสะอาดด้วยวิธีการฉีดพ่นสเปรย์/การเช็ด (Tissue Wipe) ซึ ่งจะทำให้พื ้นผิววัสดุดูดซับน้ำ  
เกิดความเสียหายได้ง่าย ส่วนวิธีการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต มีข้อจำกัด คือ พื้นผิวต้องสัมผัสแสง 
ต้องทําการติดตั้งอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน หลอดไฟมีองค์ประกอบของตะกั่ว  และต้องมีกระบวนการพิเศษใน
การทําลาย ดังนั ้นทีมว ิจ ัย  จึงพัฒนาก้อนนาโนไฮบริดคิวบิค เพื ่อใช ้ในการฆ่าเช ื ้อจ ุลชีพบนพื ้นผิว  
วัสดุหมุนเวียน โดยอาศัยกระบวนการปรับปรุงพ้ืนผิวภายในโครงสร้างในรูปแบบ ๓ มิติ และใช้วัสดุผสมเพ่ือใช้
ในการควบคุมการแพร่ของสารสำคัญสู่พื้นผิวเป้าหมาย มีลักษณะโครงสร้างเป็นไฮบริดขนาดน้อยกว่า ๕๐  
นาโนเมตร ที่มีช่องว่างแบบต่อเนื่อง สามารถกักเก็บสารสำคัญได้มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของน้ำหนักตัว สามารถ
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รับแรงกระทำจากภายนอกได้มากกว่า ๒๐๐ นิวตัว หรือประมาณ ๒ กิโลกรัม โดยที่ไม่เกิดการเสียรูปร่าง และ
สามารถควบคุมการปลดปล่อยเอทานอลในรูปของไอระเหยในปริมาณที่เหมาะสมได้ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้มากกว่าร้อยละ ๙๙.๙ โดยมีวิธีการใช้งาน คือ นำก้อนนาโนไฮบริดคิวบิค
ใส่ภาชนะปิดร่วมกับของที ่ต ้องการจะฆ่าเชื ้อ เช่น กุญแจ ธนบัตร เป็นต้น ทิ ้งไว้ประมาณ ๖ ชั ่วโมง 
ก็จะสามารถฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่บนพื้นผิวให้หมดไปได ้

ป ัจจ ุบ ันผลงานว ิจ ัยน ี ้ ได ้ย ื ่ นจดส ิทธ ิบ ัตร ๑ เร ื ่ อง  เลขท ี ่ คำขอ ๒๐๐๑๐๐๕๓๖๘ 
เรื่อง “องค์ประกอบการเตรียมวัสดุนาโนไฮบริดคิวบิค สำหรับปลดปล่อยสารออกฤทธิ์” และอยู่ระหว่างการ
เจรจากับภาคเอกชนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

 
 

(๔)  กรอบการวิจัยด้านอุตสาหกรรม 
“ระบบรู ้จำป้ายทะเบียนรถและอัตลักษณ์ยานยนต์” (ภายใต้กลุ ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 

Dual-Use Defense): ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) 
ได้พัฒนาต้นแบบระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถและอัตลักษณ์ยานยนต์ สืบเนื่องจากปัจจุบันเมืองต่าง ๆ เริ่ม 
ให้ความสำคัญและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มมากขึ้น แต่การจะใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้
เกิดประโยชน์และคุ ้มค่าจำเป็นต้องอาศัยการเชื ่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเข้าหากันทุกพื ้นที ่ และ  
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ภาพแทนเจ้าหน้าที่ ดังนั ้นทีมวิจัย จึงนำเทคโนโลยีรู ้จำป้ายทะเบียนและ
จำแนกอัตลักษณ์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือให้การสืบค้นข้อมูลทำได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่่ือใช้ประโยชน์ เช่น เฝ้าระวังรถที่ใช้ป้ายทะเบียนปลอม เฝ้าระวังรถ
จอดในที่ห้ามจอด เฝ้าระวังรถใหญ่ (รถบรรทุก รถบัส) เข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามในช่วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งใช้
ในการสืบสวนสอบสวนและติดตามผู้ก่อคดีของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ระบบรู้จำ
ป้ายทะเบียนและอัตลักษณ์ยานยนต์ ประกอบด้วย ๒ ระบบ คือ ระบบประมวลผลอยู่บนเครื่องเซริฟ์เวอร์ และ
ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถบน Edge Computing ที่เป็นการนำส่วนประมวลผลบางส่วนฝังติดกับตัวกล้อง
แทนที่จะต้องส่งภาพไปประมวลผลทั้งหมดที่เซิรฟ์เวอร์ ทำให้ช่วยลดต้นทุนในส่วนโครงสร้างเครื่อข่ายได้ โดย
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สื่อสารส่งผลลัพธ์ผ่านระบบ 3G/4G หรือ WIFI การพัฒนาระบบรู้จำป้ายทะเบียนและอัตลักษณ์ยานยนต์ใช้
เทคนิค Deep Learning เพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบและให้ทำงานในขอบเขตพื้นที่ที่กว้างขึ้น (มากกว่า 
๑๐๐ กล้อง) โดยสามารถค้นหายานยนต์จากการระบุชนิด ยี่ห้อ และสีรถได้ซึ่งการวิจัยและพัฒนาระบบรู้จำ
ป้ายทะเบียนและอัตลักษณ์ยานยนต์ ประกอบด้วย การตรวจจับรถยนต์ การตรวจจับป้ายทะเบียนรถ การรู้จำ
ป้ายทะเบียนรถ การรู้จำจังหวัด การจำแนกยี่ห้อรถ (๑๙ ยี่ห้อ) และการจำแนกประเภทรถยนต์ (๗ ประเภท) 

ปัจจุบันผลงานวิจัยนี้ได้นำไปติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่
อาคารที่พักของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) พบว่า มีความสามารถตรวจจับป้ายทะเบียนรถ 
ที่ความแม่นยำร้อยละ ๙๙  มีความถูกต้องของระบบรู้จำป้ายทะเบียน ระบบรู้จำจังหวัดจากป้ายทะเบียน  
ระบบจำแนกยี่ห้อรถ และระบบจำแนกประเภทรถ เท่ากับ ร้อยละ ๙๕, ๙๕, ๙๖ และ ๗๔ ตามลำดับ  

 
 

“ระบบตรวจหาและวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ชำรุดแบบยืดหยุ่นได้บนคลาวด์คอมพิวติง” 
ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ได้พัฒนาระบบตรวจหาและวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ชำรุดแบบยืดหยุ่นได้บนคลาวด์คอมพิวติง 
เนื่องจาก กฟผ. มีความต้องการต้นแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบติดตามการใช้งานอุปกรณ์และ
อุปกรณ์ชำรุด (Equipment Fault Data Analytics : EFDA) ในการตรวจหาและวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ชำรุด
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดังนั้นทีมวิจัย จึงได้พัฒนาระบบตรวจหาและวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ชำรุด
แบบยืดหยุ่นได้บนคลาวด์คอมพิวติง โดยพัฒนาโปรแกรม Failure Detector สำหรับการวิเคราะห์ตรวจหา 
(Identify) อุปกรณ์ชำรุดที่แม่นยำขึ้น และพัฒนาแพล็ตฟอร์ม QoS based Elastic Data Processing and 
Analyzing (Framework) ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยการทำ Auto Scaling บนทรัพยากร
คำนวณแบบคลาวด์คอมพิวติง เพื่อเพิ่มลดขนาดของทรัพยากรคำนวณให้เหมาะสมกับปริมาณงาน จุดเด่น  
ของผลงาน คือ ๑) ใช้ระบบ Knowledge-based Systems (KBS) มาช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์
ข้อมูลอุปกรณ์ชำรุดให้สูงกว่าวิธีการที ่ใช้อยู่เดิม ทำให้การประมวลผลเสร็จสิ้นในเวลาที่รวดเร็ว และใช้
ทร ัพยากรคำนวณอย่างคุ ้มค ่า ๒) สามารถประมวลผลข้อมูลอุปกรณ์จำนวนมากโดยการกระจาย  
การประมวลผลไปยังทรัพยากรคำนวณแบบยืดหยุ่นบนระบบคลาวด์คอมพิวติงด้วยการทำ Auto Scaling 
เพื่อเพิ่มลดขนาดของทรัพยากรคำนวณให้เหมาะสมกับปริมาณงานโดยอัตโนมัติ และ ๓) สามารถนำไป
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ประยุกต์ใช้งานในลักษณะ High Throughput Batch Computing ที่ต้องการเพิ่มลดทรัพยากรคอมพิวเตอร์
แบบยืดหยุ ่นเพื ่อรองรับปริมาณงานจำนวนมาก และมีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลาบนระบบคลาวด์  
แบบ Infrastructure as a Service (IaaS) โดยปัจจุบัน กฟผ. ไดน้ำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์แล้ว 

 
 

(๕)  กรอบการวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
“การค้นพบพืชวงศ์ขิง ๘ ชนิดใหม่ของโลก บ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย”

สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้
โครงการองค์ความรู้พ้ืนฐานโครโมโซมของพืชวงศ์ขิงในประเทศไทย โดยการสำรวจและเก็บข้อมูลพืชวงศ์ขิงใน
ประเทศไทย เพื่อนำตัวอย่างพืชมาศึกษาโครโมโซม และได้ตรวจสอบลักษณะพืชเพื่อจำแนกพืชให้ได้ชื่อ
วิทยาศาสตร์พืชแต่ละชนิด แบ่งเป็น สกุลขมิ ้นหรือสกุลกระเจียว (Curcuma) ๖ ชนิด และสกุลเปราะ 
(Kaempferia) ๒ ชนิด ซึ่งมีลักษณะพืชที่แตกต่างและไม่ตรงกับพืชชนิดอื่น ซึ่งเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดย
ผู้วิจัยตั้งชื่อวิทยาศาสตร์พืชตามกฎเกณฑ์การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช และได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
Biodiversitas เรียบร้อยแล้ว โดยการค้นพบพืชตระกูลขิงชนิดใหม่ของโลกทั้ง ๘ ชนิด ได้แก่ ๑) ขมิ้นน้อย 
(Curcuma chantaranothaii Boonma & Saensouk) พบในจังหวัดนครนายก ๒) กระเจียวรังสิมา หรืออีก
ชื่อคือ บุษราคัม(Curcuma rangsimae Boonma & Saensouk) พบในจังหวัดนครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา ๓) ขมิ้นพวงเพ็ญ (Curcuma puangpeniae Boonma & Saensouk) พบใน
จังหว ัดราชบุรี  ๔) กระเจ ียวจร ัญ (Curcuma charanii Boonma & Saensouk) พบในจังหว ัดลพบุรี   
๕) พญาว่าน (Curcuma phrayawan Boonma & Saensouk) พบในจังหวัดนครนายก ๖) กระเจียวม่วง 
(Curcuma purpurata Boonma & Saensouk) พบในจ ั งหว ัดศร ี สะ เกษ ๗)  น ิลกาฬ (Kaempferia 
nigrifolia Boonma & Saensouk) พบทางภาคกลางของประเทศไทย และ  ๘) ว ่านกระชายดำเทียม 
(Kaempferia pseudoparviflora Saensouk and P. Saensouk) พบทางภาคเหน ือของประเทศไทย 



๘๐ 

 

นอกจากนี้ยังมีการรายงานพืชที่พบในประเทศไทยเป็นครั้งแรก คือ ว่านหัวน้อย (Curcuma peramoena 
Souvann. & Maknoi.) ซึ่งพบครั้งแรกที่ สปป. ลาว และมีการพบในประเทศไทยที่จังหวัดอุตรดิตถ์  

การค้นพบพืชวงศ์ขิงชนิดใหม่ของโลกทั้ง ๘ ชนิดนี ้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยที่  
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะพืชวงศ์ขิงนี้ ถือเป็นพืชที่มีประโยชน์ทั้ง
สรรพคุณของสมุนไพรไทย เป็นพืชผักพื้นบ้าน เป็นไม้ดอกไม้ประดับ และยังมีความสวยงามของต้นและดอก
สีสันสดใส ควรค่าแก่การอนุรักษ์ รักษา นอกจากนี้ทีมวิจัย มีแนวทางในการขยายพันธุ์จากเหง้าและขยายพันธุ์
โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยนี้ถ่ายทอดลงสู่ชุมชน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจ เพ่ือทำการอนุรักษ์สายพันธุ์ต่าง ๆ ในระยะยาวต่อไป 

 

 
  



๘๑ 

 

๓.๓.๒ โครงสร ้างพ ื ้นฐานทางว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีแห ่งชาต ิ ( National S&T 
Infrastructure) 

 
สวทช. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท) เพื่อสร้าง 

ขีดความสามารถทางด้าน ว และ ท ให้กับประเทศ โดยให้บริการด้านเทคนิค/วิชาการที่มีมาตรฐาน ด้วย
เครื่องมือที่ทันสมัย และมีเครือข่ายการทำงานทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 

(๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) ดำเนินการ
จัดเก็บอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ เช่น พืช จุลินทรีย์ ข้อมูลจีโนมของมนุษย์ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประชาคมวิจัย
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามระเบียบ  
ที่เก่ียวข้อง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างการดำเนินงาน ดังนี้ 

• การเก็บรักษาพืชระยะยาวในธนาคารพืช (Plant Bank) เช่น จัดเก็บเมล็ดพืชในธนาคาร
เมล็ดพันธุ์ ๖๒๕ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๔๐๐ ตัวอย่าง) จัดเก็บพืชในธนาคารพืชระบบปลอดเชื้อ ๑๒๗ ชนิด 
(เป้าหมาย ๑๕๐ ตัวอย่าง) และจัดเก็บตัวอย่างแห้งของพืชซึ่งไม่มีชีวิตในพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งพืช ๑๓๓ 
ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๒๕๐ ตัวอย่าง) 

• การเก็บรักษาจุลินทรีย์ระยะยาวในธนาคารจุลินทรีย์ (Microbe Bank) เช่น จัดเก็บรักษา
จุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ ๑,๗๖๖ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง) จัดทำข้อมูลเครื่องหมายพันธุกรรม 
(DNA barcode) จากตัวอย่างแห้งเพื่อประกอบการจำแนกชนิดสำหรับพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งเห็ดรา ๑,๑๓๗ 
ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง) และศึกษาข้อมูลด้านศักยภาพในการใช้ประโยชน์เบื้องต้นของจุลินทรีย์ 
ที่อยู่ในคลังแล้วเสร็จ ๖๐๔ สายพันธุ์ (เป้าหมาย ๓๐๐ สายพันธุ์) 

• การเก็บรักษาข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลพันธุกรรม (Data Bank) ได้แก่ ข้อมูลพืช 
เช่น ข้อมูลสารพันธุกรรมพืช ๓๐๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๔๐๐ ตัวอย่าง) ข้อมูลจุลินทรีย์ เช่น ข้อมูล 
สารพันธุกรรมจุลินทรีย์ ๓,๓๐๖ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง) และข้อมูลเครื่องหมายพันธุกรรม (DNA 
barcode) ของจุลินทรีย์และตัวอย่างแห้ง ๒๙๗ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง) และข้อมูลมนุษย์ เช่น 
ข้อมูลลำดับเบสทั้งจีโนม เอ็กซ์โซม และสนิปส์จีโนไทป์ของคนไทย ๒,๔๒๓ ราย (เป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย) 

• การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ระบบนิเวศ และพันธุกรรมมนุษย์ในรูปแบบ
ออนไลน์ อยู ่ระหว่างจัดทำระบบสารสนเทศเพื ่อการบริการและจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ (Specimen 
management system) เพื่อการประมวลผลพันธุกรรมขนาดใหญ่ จำนวน ๖ ระบบ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพเข้าธนาคารทรัพยากรชีวภาพ จำนวน ๔ ระบบ และระบบสารสนเทศสนับสนุน
ประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ระบบ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ ๓ ฐานข้อมูล 
ได้แก่ (๑) ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลายของพืชที่พบในประเทศไทย (๒) ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลาย



๘๒ 

 

ของจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย และ (๓) ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช โดยมีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ 
๘๐ 

• การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลแบบองค์รวม  พัฒนาระบบ
สารสนเทศและแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลฯ แล้วเสร็จ ๒ แพลตฟอร์ม ได้แก่ (๑) แพลตฟอร์ม
การวิเคราะห์และติดตามความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส PRRSV (Porcine reproductive and 
respiratory disease virus) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและเครื่องมือสำหรับนักวิจัย สัตวแพทย์ หน่วยงานควบคุม
และป้องกันโรค รวมถึงอุตสาหกรรมสุกร ในการศึกษาวิวัฒนาการและความหลากหลายทางพันธุกรรมของ 
PRRSV และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของ PRRSV และ (๒) 
แพลตฟอร์มสำหรับลงทะเบียนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ Genomics Thailand เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
ของผู้เข้าร่วมโครงการและนำข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์มาประยุกต์ใช้ทางการรักษาและการวิจัยทางการแพทย์ 
โดยมีอาสาสมัครที ่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนในระบบแล้ว ๖๐๒ คน นอกจากนี้ยังอยู ่ระหว่างพัฒนา
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงข้อมูล อีก ๔ แพลตฟอร์ม ได้แก่ (๑) แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับ
เบสและสร ้างแผนภ ูม ิว ิว ัฒนาการ (๒) แพลตฟอร ์มการแสดงผลข้ อม ูลระบาดว ิทยาของไวรัส 
(๓) แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บฟีโนไทป์และข้อมูลทางคลินิกสำหรับโครงการ Genomics Thailand และ 
(๔) แพลตฟอร์มการทำนายชาติพันธุ์ของมนุษย์โดยใช้ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิป โดย  
มีความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวมร้อยละ ๙๑ 

นอกจากนี้ยัง ค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก จาก
การสำรวจพื ้นที ่น ิเวศหินปูนทางภาคเหนือ ทำให้ค้นพบพืชใน 
วงศ์ชาฤาษี (Family Gesneriaceae) สกุลชาฤาษี (Paraboea) 
จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย และเป็น
พืชหายากที่ เสี ่ยงต่อการถูกคุกคาม โดยเตรียมขอพระบรม    
ราชานุญาตนำพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ ้าส ิร ิก ิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื ่อใช้ในชื่อ
วิทยาศาสตร์ของพืชชนิดดังกล่าวว่า Paraboea sirikitiae 

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

ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์ ที่ได้มาตรฐานวิชาการ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

โดยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างการดำเนินงาน ดังนี้ 

• การตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ ์ของพันธุ ์พืช สัตว์ เชื ้อรา แบคทีเรีย  โดยใช้
เครื่องหมายโมเลกุลสนิป (Single nucleotide polymorphism: SNP) เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ด
พันธุ์/จุลินทรีย์ในสายพันธุ์รุ่นลูก (F1) ได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบันสามารถตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ได้ 



๘๓ 

 

๙๐,๐๐๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๙๐,๐๐๐ ตัวอย่าง) และการจําแนกเชื้อแบคทีเรียในระดับสปีชีส์ได้ ๔๐๐ ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย ๔๐๐ ตัวอย่าง) 

• การพัฒนา High-throughput protocols เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตว์ 
โดยใช้เทคนิค Real-time PCR ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมถึง
สามารถดำเนินการได้ครั้งละหลายตัวอย่าง ปัจจุบันตรวจวินิจฉัยโรคในพืชไปแล้ว ๕๐๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย 
๕๐๐ ตัวอย่าง) และตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ไปแล้ว ๕๐๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๕๐๐ ตัวอย่าง) 

• การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ด้วยแผนภูมิต้นไม้ (Phylogenetic tree) เพื่ออธิบาย
วิวัฒนาการจากความใกล้ชิดทางพันธุกรรม ปัจจุบันมีผลข้อมูลความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ระดับ DNA แล้ว ๙๔ 
ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑๐๐ ตัวอย่าง) 

• การวิเคราะห์หายีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจ จากฐานข้อมูลยีนเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ (เป้าหมาย ๕ ตำแหน่ง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเครื่องหมายโมเลกุลที่นำไปใช้
คัดเลือกกุ้งกุลาดำเพศเมีย ๕ ตำแหน่ง ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมชั้นสูง (MassArray) 
ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๘๐ 

• การค้นหาเปปไทด์ออกฤทธิ ์ทางชีวภาพ (Bioactive peptide) จากจุลินทรีย์ พืชที่
สำคัญทางเศรษฐกิจ และสมุนไพร (เป้าหมาย ๑ เปปไทด์) ค้นพบเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติ
ต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) จากเมล็ดงา ๑ เปปไทด์ 

• การพัฒนาวิธีการสร้างรายละเอียดของเมตาโบไลต์ (Metabolite profile) ของพืช
เศรษฐกิจและสมุนไพร (เป้าหมาย ๓ ชนิด) อยู่ระหว่างสกัดสารจากสมุนไพร ๔ ชนิด ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร 
บัวบก หญ้าปักกิ่ง และหญ้าหนวดแมว ด้วยวิธี Solid Phase Extraction (SPE) และสกัดด้วยตัวทำละลาย 
(Solvent extraction) โดยนำสารสกัดที ่ได้ไปวิเคราะห์การออกฤทธิ ์ต้านเบาหวาน และวิเคราะห์สารเคมี
องค์ประกอบด้วยเทคนิคแมสสเปคโตรเมทรี (Mass Spectrometry: MS) ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๗๐  

นอกจากนี้ ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ ได้มีส่วนร่วมกู้วิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ 
โดยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญด้านจีโนมิกส์พัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอ (RNA) ของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่าย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ขยายผลในมิติที่ใหญ่ขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตชุดสกัดอาร์เอ็นเอเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-๑๙ ที่ผลิตได้
เองในประเทศ มีประสิทธิภาพเทียบเคียง Commercial kit จากต่างประเทศ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด รวมถึง
พัฒนาวิธีการสกัดเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องสกัดอัตโนมัติ สำหรับการวินิจฉัยด้วยเทคนิค Reverse Transcription 
Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) แ ล ะ เ ท ค น ิ ค แ ล ม ป ์  ห ร ื อ  Loop-mediated isothermal 
amplification (LAMP) ซึ่งผลลัพท์ที่ได้จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการตรวจเชื้อโควิด-๑๙ ให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ 
และรองรับการตรวจในปริมาณที่มากขึ้นได้ 
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(๓) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื ่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: 
ThaiSC) เป็นศูนย์บริการด้านการคำนวณประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศ  
ที่ต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำสูง ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างผล 
การดำเนินงาน ดังนี้ 

• ให้บริการทรัพยากรการคำนวณ  ๒๓.๘๔ ล้านชั ่วโมงคำนวณ (เป้าหมาย ≥ ๒๕  
ล้านชั่วโมงคำนวณ) ประกอบด้วย ระบบ Thailand’s Advanced Research Accelerator (TARA) ๑๘.๖๘
ล้านชั ่วโมงคำนวณ และ e-Science ๕.๑๖ ล้านชั ่วโมงคำนวณ และมีโครงการมาใช้บริการทรัพยากร 
การคำนวณระบบ TARA ๘๗ โครงการ (เป้าหมาย ≥ ๕๐ โครงการ) และ e-Science ๓๕ โครงการ โดยมี 
การบริหารจัดการการใช้งานทรัพยากรในการดำเนินงาน (Utilization) ร้อยละ ๖๘.๙๒ (เป้าหมายร้อยละ ๗๐) 

• ให้บริการการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ภายใต้ระบบคลัสเตอร์ TARA HPC 
สำหรับการวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ  อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
(Supercomputer) เพื่อคาดการณ์ระดับ PM2.5 ล่วงหน้าให้กับกรมควบคุมมลพิษ โดยประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่และสร้างแบบจำลองมลพิษ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ใน
การคำนวณจาก ๑๑ ชั่วโมงครึ่ง เหลือเพียง ๔๕ นาที ทำให้ทราบคุณภาพอากาศของพื้นที่ได้รวดเร็ว และ
พยากรณ์สถานการณ์ล่วงหน้าได้ถึง ๓ วัน รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพ่ือถอดรหัสจีโนมสายพันธุ์ 
SARS-CoV-2 ที่ระบาดในประเทศไทย ให้กับกลุ่มพันธมิตร COVID-19 Network Investigations (CONI) เพ่ือ
หยุดยั้งการระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยข้อมูลระดับจีโนม โดยประมวลผลและวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรม 
เชื้อโควิด-๑๙ จากการใช้เทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมระดับจีโนมของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มากกว่า ๑๐๐ 
ตัวอย่าง ซึ ่งมีลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่ทำได้รวดเร็ว จึงทำให้สามารถติดตามหาจุดแพร่กระจายเชื ้อได้  
ทันสถานการณ ์และสามารถสืบสวนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อได้ต่อไป 

• สร้างความร่วมมือและการรับรู้ระดับนานาชาติ (International visibility) ทีมนักวิจัย
ThaiSC ได้เข ้าร ่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 24th International Annual 
Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE24) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง
วันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้รับรางวัล Honorable Oral Presentation Award จากผลงาน TARA: 
Year in Review การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ทั ้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย 
สู่สาธารณะ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและ
ความร่วมมือกันในอนาคต 

(๔) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Technology and Informatics 
Institute for Sustainability: TIIS) จัดทำข้อมูลและการประเมินวัฏจักรชีวิต เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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(Circular Economy) การเติบโตอย่างยั่งยืน และการแข่งขันในระดับสากล โดยมีตัวอย่างผลการดำเนินงาน  
ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

• การพัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การจัดทำแนวทางรายงาน SDG 
Index and Dashboard ที่เหมาะสมกับบริบทไทย (เป้าหมาย ๑ แนวทาง) ได้ศึกษาแนวทางการคำนวณ SDG 
Index and Dashboard ตามแนวทาง Sustainable Development Solutions Network (SDSN) และทำการ
ประเมินค่าตัวชี้วัดภายใต้ SDG12 โดยศึกษาระเบียบวิธีของ ๖ ตัวชี้วัด (สำหรับประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มประเทศ 
OECD) และอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของค่าตัวชี้วัดที่คำนวณได้ (ความก้าวหน้าร้อยละ ๖๐) และ 
การจ ัดทำฐานข้อมูลว ัฏจ ักรช ีว ิต หร ือ National Life Cycle Inventory (LCI) Database (เป ้าหมาย ๕ 
ฐานข้อมูล) ดำเนินการทบทวนข้อกำหนดและรูปแบบคำอธิบายชุดข้อมูล (Meta data format) สำหรับ
ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของไทย เพื่อปรับปรุง Meta data ให้ทันสมัยและสอดคล้องในระดับนานาชาติ และ 
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Meta data ของชุดข้อมูลของกลุ่มน้ำประปา กลุ่มการจัดการน้ำเสีย และกลุ่ม 
เยื ่อและกระดาษ (กลุ ่มกระดาษอนามัย) เพื ่อประกอบการทบทวนโดยผู ้เช ี ่ยวชาญภายนอก (External 
reviewer) ตามกระบวนการจัดทำฐานข้อมูลตามมาตรฐานสากลต่อไป (ความก้าวหน้าร้อยละ ๖๕) 

• การพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัด เช่น การพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัดการประเมิน 
ผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อม (เป้าหมาย ๑ กลุ ่มผลกระทบ) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี ่ยนแปลง  
ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ (กลุ่ม PM2.5) ในแต่ละภูมิภาคของไทยในช่วงระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา พร้อม
ทั้งศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ PM2.5 ที่ได้จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุม
มลพิษ ร่วมกับฐานข้อมูลจากดาวเทียม MERRA-1 และ MERRA-2 รวมทั้งวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับกลุ่มโรค
ที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ เพ่ือนำไปคำนวณค่า Effect factor และค่า Damage factor ต่อไป (ความก้าวหน้า
ร้อยละ ๖๐) และการพัฒนาตัวชี้วัดฟุตพรินต์วัสดุ (Material Footprint: MF) ของประเทศไทย (เป้าหมาย 
๑ ตัวชี้วัด) MF เป็นตัวชี้วัดปริมาณการใช้วัสดุเสมือนจริงที่สนองความต้องการขั้นสุดท้ายภายในประเทศ ซึ่งจะ
ทำให้เห็นถึงการไหลเวียนของวัสดุตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปัจจุบันอยู ่ระหว่างพัฒนา MF ของประเทศไทย 
ปี ๒๕๖๑ โดยรวบรวมข้อมูลการผลิตภายในประเทศ (Domestic Extraction: DE) ของชีวมวล เชื้อเพลิงฟอสซิล 
แร่โลหะ และแร่อโลหะ และจัดทำตารางปัจจัยการผลิต (IO) เพื่อนำมาคำนวณค่า MF ต่อไป (ความก้าวหน้า 
ร้อยละ ๗๐) 

• บริการเทคนิค วิเคราะห์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐและ
เอกชนมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้เครื่องมือด้านสิ่งสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น การประเมินศักยภาพด้าน 
การจัดทำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) เพ่ือนำข้อมูลไปจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้าน CE ของหน่วยงานต่อไป และการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco efficiency) ให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และองค์ 
การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เพื่อประเมินสมรรถนะด้านความยั่งยืนขององค์กร  สำหรับนำไปวิเคราะห์ปัญหา 
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ที่สำคัญ (Hotspot analysis) ขององค์กร และนำไปจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านความยั่งยืนให้กับ
หน่วยงานต่อไป (ความก้าวหน้าร้อยละ ๖๕) 

• ประยุกต์ใช้ชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการ (Integrated informatics dataset) เพื่อ
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เช่น ส่งเสริมให้องค์กร/หน่วยงานนำค่าประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (CE) และโมเดลไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตและบริโภค (เป้าหมาย ๒ หน่วยงาน/เรื ่อง)  
สำหรับภาคการเกษตรได้พัฒนาโมเดลการจัดสรรพื้นที่เพื่อพิจารณารูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสม โดยอยู่
ระหว่างหารือกับองค์กรอิสระด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ (World Wide Fund for Nature: WWF) เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ สำหรับภาคอุตสาหกรรมได้พัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในการหาค่าการหมุนเวียน (Circularity 
potential) ของวัสดุก่อสร้าง โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป (ความก้าวหน้าร้อยละ ๗๐) 

นอกจากนี้ยังพัฒนาคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย 
(ฉบับผู้ประเมิน) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้กับทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถนำไปใช้  
ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร ตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) แนวทางหรือวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที ่ใช้ประเมินหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจนี้ อ้างอิงตามกรอบการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14045 Eco-efficiency assessment of 
product systems-principles, requirements and guidelines โดยพิจารณาควบคู่ไปกับแนวคิดการประเมิน
ด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Asessment: LCA) โดยดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการเทคนิค
ด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตและ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึ่งในกระบวนการประเมินดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต (LCI database) ที่ TIIS ได้พัฒนาขึ้น จากการดำเนินงาน
ดังกล่าวช่วยให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถนำคู ่มือฉบับนี้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมเบื ้องต้นก่อน  
การประเมินผลจากหน่วยงานตรวจประเมินได้ 

๕) ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center: TMEC) มุ ่งเน้น 
การพัฒนาเซนเซอร์ข ั ้นส ูง Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Platform และพัฒนา Ion-
Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) Platform รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) 
ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์จากอุปกรณ์เซนเซอร์  
อย่างยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

• พัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบเซนเซอร์วัดความดัน ด้วยระบบ/โปรแกรม ANSYS เพ่ือ
เพิ ่มศ ักยภาพในการว ัดความด ันให ้ส ูงข ึ ้น โดยการดัดแปลงและปร ับโครงสร ้างของเซนเซอร ์ท ี ่ ใช้  
ในการวัด ผ่านการอบรมและให้ความรู้แก่นักศึกษาจากโครงการทุนสถาบันบันฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไทย (TGIST) ภายใต้การดูแลร่วมระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมนาชาติสิรินธรไทย -เยอรมัน (TGGS) 



๘๗ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ TMEC นอกจากนี้ยังจัดทำบทความเผยแพร่เพ่ือ 
สร้างองค์ความรู ้ที ่จำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์และระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเซนเซอร์ทั้ง 
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จำนวน ๖ บทความ เช่น Investigation of hybrid InSb and GaSb 
quantum nanostructures ซึ ่งสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาด้าน MEMS และ Nanoelectronics ได้
ต่อไป 

• พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเซนเซอร์ขั ้นสูง โดยพัฒนาและผลิตชิพต้นแบบสำหรับ
แหล่งกำเนิดเสียงของลำโพงโคมเสียงด้วยเทคโนโลยีการผลิตซีมอส-เมมส์ (CMOS-MEMS) รวมทั้งออกแบบและ
ผลิตแผ่นวงจรพีซีบีสำหรับการประกอบลำโพงโคมเสียง โดยดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตต้นแบบแหล่งกำเนิดเสียงของลำโพงโคมเสียง เพื ่อยกระดับเทคโนโลยี  
สู่ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านเซนเซอร์และขยายขอบข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เซนเซอร์สู่การใช้งานจริง รวมทั้งสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

 
 

๓.๓.๓ การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality 
Infrastructure) 

สวทช. ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล 
จำนวน ๓,๖๗๐ รายการ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ๖๗๓ หน่วยงาน/ราย นอกจากนี้ยังให้บริการ 
เชิงเทคนิคและให้คำปรึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๒๑ โครงการ ผ่านหน่วยบริการ
วิเคราะห์และทดสอบของ สวทช. โดยให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานวิจัยและสนับสนุนผู้ประกอบการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ มีตัวอย่างบริการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้ 

(๑) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เป็นศูนย์ทดสอบ สอบเทียบ 
ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการจำหน่ายในประเทศ นำเข้าและส่งออก  



๘๘ 

 

ตามมาตรฐานสากล ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือแพทย์ โดยได้รับ
การรับรองเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025 และเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบหรือพิสูจน์
ทราบ เพื่อรองรับนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย ตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพียงรายเดียวในประเทศไทย 
ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

• บริการทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้า
และบริการ มีคำสั่งห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสียูวีซีเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีรังสียูวีซี
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขายหรือผลิต สั่งหรือนำเข้าต้องติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อดำเนินการทดสอบว่าสินค้านั้นไม่เป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภค จึงมอบหมายให้ PTEC เป็นหน่วยวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ท่ีมีรังสียูวีซี ตามมาตรฐาน 
IEC 62471 จำนวน ๕๐ บริษัท ๑๐๐ รุ่นผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยการทดสอบขีดจำกัดอันตรายเนื่องจาก 
การเปิดรับแสงที่เกิดจากตาและผิวหนังอันเนื่องมาจากการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต การทดสอบความยาวคลื่น
การแผ่รังสี การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี เช่น เครื่องอบฆ่าเชื้อช้อนและส้อม เครื่องอบ  
ฆ่าเชื้อจาน และกล่องอบฆ่าเชื้อแบบพกพา เป็นต้น 

• บริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมและยาน
ยนต์ไฟฟ้า ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบศักยภาพในสภาวะต่าง ๆ  
ด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกปัจจัยตามข้อบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ PTEC เป็น
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศ
ไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๒๒๑๗-๒๕๔๘ จาก
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ปัจจุบัน
ให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ปลั๊กอินไฮบริดรุ่น PB400 ของบริษัทเมอร์เซเดสเบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ
ทดสอบแบตเตอรี ่ยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเอสเอไอ มอเตอร์ -ซีพี จำกัด  บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด 
(มหาชน) และบริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ ่ง จำกัด ในสภาวะต่าง ๆ เช่น  
การทดสอบความทนทานต่อการสั่นและการกระแทก การทดสอบความต้านทานฝุ่น การทดสอบการกันน้ำ
อุณหภูมิและแรงดันส ูง และการทดสอบการจมน้ำล ึก  ๑ เมตร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน UN ECE R100 มอก. ๒๒๑๗ และ มอก. ๒๘๗๙ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังร่วมกับบริษัทเอสเอไอ มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัทเอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) 
จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย พัฒนาระบบการรับรองและมาตรฐานสถานีชาร์จ
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) โดยร่วมพัฒนาและทดสอบเครื ่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV 
Charger) ตามมาตรฐาน IEC 61851 ด้านข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ 
การถ่ายโอนกำลังแบบผ่านสายตัวนำ สำหรับสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเอ็มจี ฯ ที่ติดตั้ง จำนวน 



๘๙ 

 

๓ จุด ในพื้นที่ของ สวทช. ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  อาคารโยธี สวทช.  และศูนย์เทคโนโลยี 
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา และทดสอบตัวอย่าง EV Charger จากสถานีชาร์จยานยนต์
ไฟฟ้าของบริษัทเอ็มจีฯ รวมทั้งทดสอบ EV Charger ให้แก่บริษัทปิโตรเลียมไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทเดลต้า  
อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทเมอร์เซเดสเบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 

 

  
 

(๒) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจาก Lucideon Ltd. 
ประเทศอังกฤษ ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ภาชนะ 
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และ CTEC ได้รับการแต่งจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
ให้เป็นหน่วยทดสอบกระเบื ้องเซรามิก เครื ่องสุขภัณฑ์เซรามิก และก๊อกน้ำสำหรับเครื ่องสุขภัณฑ์และ  
ฝักบัวอาบน้ำ นอกจากนี ้ย ังให้บริการทดสอบวัสดุก ่อสร้างบางประเภท เพื ่อยกระดับคุณภาพและ  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในเวทีสากล ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ อาทิ 

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความคงทน
ต ่อสภาพแวดล ้อม ด ้วย เคร ื ่อง เร ่ งสภาวะแวดล ้อม 
(Accelerated Weathering Tester) ท ี ่ ส ามารถจ ำ ลอ ง
สภาวะต่าง ๆ ทั้งแสงแดด ความชื้น และน้ำค้าง เสมือนการ
นำวัตถุไปวางไว้ในสภาพจริง ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการ
ทดสอบได ้ เป ็นการทดสอบความเส ื ่อมสภาพของว ัสดุ   
การเปลี ่ยนแปลงทางกายภาพ และความคงทนต่อสภาพ
อากาศในการใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เช่น วัสดุกันซึม 
กระเบื ้อง สีเคลือบ เม็ดสี พลาสติก ชิ ้นส่วนรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และวัสดุอื ่น ๆ  



๙๐ 

 

ตามมาตรฐาน ASTM D4799, ASTM G154, ISO 16474-3, ISO 4892-3, SAE J2020 และ BS EN 927-6  
เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของสี และความเงาหลังการทดสอบความคงทน 
ต่อสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย 

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารในการแพร่จำเพาะของโลหะหนักและสาร
อันตราย ตามมาตรฐาน EN 13130-1:2004 โดยสารอันตรายที่อาจปนเปื้อนลงสู่อาหาร ได้แก่ สารตั้งต้นที่ใช้
ในการผลิตพลาสติกซึ ่งอาจหลงเหลือจากกระบวนการผลิต หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่ น  
สารบิสฟีนอลเอ (BPA) ที ่ใช้ในการผลิตขวดน้ำดื ่มขนาดใหญ่สำหรับเครื ่องทำนำเย็น และขวดนมเด็ก  
สารฟอร์แมลดีไฮด์จากภาชนะเมลามีนทำให้เกิดมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีอันตรายจากสารเติมแต่งและวัสดุที่ใช้ซึ่ง
อาจมีโลหะหนักอันตรายบางชนิดเป็นส่วนประกอบ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท ซึ่งหากมีมากเกินเกณฑ์จะมี
ผลต่อระบบประสาท จึงมีวิธีทดสอบและเกณฑ์กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย  CTEC สามารถ
ให้บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารได้ทั ้งที่มีส่วนประกอบเป็นสารเคลือบพลาสติก โลหะ และยาง โดย
ให้บริการทดสอบหม้อทอดไร้น้ำมัน และเตาปิ้งย่างให้กับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

(๓) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เป็นศูนย์เครื่องมือกลางของ สวทช. ให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่าง ๆ สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เป็นศูนย์กลาง  
การพัฒนาและส่งเสริมบร ิการว ิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุมคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงาน 
ทั ้งภายในและภายนอก สวทช. แบบ One stop service ด้วยนโยบายที ่พร ้อมให้บริการตลอด ๗ วัน  
๒๔ ชั่วโมง เพ่ือส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย 
มีตัวอย่างการดำเนินงานเพ่ือขยายความสามารถการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น 

• การพัฒนาวิธีการและเทคนิคขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบ 
เพ่ือหาโครงสร้างโมเลกุล ๓ มิต ิในการหาโครงสร้างของยาต้านไวรัส COVID-19 โดยใช้เทคนิค Single Crystal 
X-Ray Diffraction Spectroscopy (SC-XRD) เพื ่อศึกษาและให้บริการวิเคราะห์ทดสอบหาโครงสร ้าง 
ของยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) และ Intermediate of Remdesivir สำหรับรองรับงานวิจัยขั้นสูง ใน 
การพัฒนายาต้านไวรัส COVID-19 ตอบสนองสถานการณ์เร่งด่วนในปัจจุบันของประเทศ 

 
โครงสร้างของยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) 



๙๑ 

 

 
โครงสร้างของ Intermediate of Remdesivir  

 
 

เคร่ือง Single Crystal X-Ray 
Diffraction Spectrometer 

 

• การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื ่อการพัฒนาขีดความสามารถด้าน 
การวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ร่วมกับบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด   
เพ ื ่อรองร ับงานว ิจ ัยข ั ้นส ูง และความต ้องการของหน ่วยงานภาคร ัฐและเอกชน เพ ิ ่มศ ักยภาพ  
การพ ัฒนางานว ิจ ัยและงานว ิ เคราะห ์ทดสอบของประเทศให ้ครอบคล ุมและท ั ่ วถ ึ งมากย ิ ่ งขึ้น  
บริษัทห้องปฏิบัต ิการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Central Lab Thai เป็นหน่วยงานให้บริการ 
ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
สนับสนุนการวิจัย การวิเคราะห์ทดสอบ และการบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง รวมไปถึงการพัฒนาเทคนิค
การวิเคราะห์ตัวอย่าง โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างกัญชา  กัญชง และสมุนไพรต่าง ๆ ผลักดันให้เกิด
พันธมิตรในการเป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบระดับอาเซียน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื ่อน 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป 
 

 
 



๙๒ 

 

(๔) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา  
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาต้นแบบ เครื ่องจักร และซอฟต์แวร์ ที ่เกี ่ยวข้องกับ  
งานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการดำเนินงาน เช่น การพัฒนานวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด โดยร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน
เขตสัมพันธวงศ์ ดำเนินโครงการ
สนับสนุนเรื่องการจัดระเบียบผู้ค้า
หาบเร่แผงลอย ด้วยการค้าขาย
อาหารริมทางให้ถูกสุขลักษณะ  
ไม่ปล่อยน้ำเสีย ไม่ส่งกลิ ่น ควัน 
ลดมลพิษ และสร้างสิ ่งแวดล้อม 
ที ่น่าอยู ่ ให้ผู ้ประกอบการสตรี
ทฟู้ดในพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์ ได้นำ
รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกมาใช้ เพื่อยกระดับสตรีทฟู้ดให้สะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
ผู้ประกอบการเขตสัมพันธวงศ์สั่งจองรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกแล้ว ๑๐๖ คัน ผ่านการสนับสนุนโดยบริษัทไทย
น้ำทิพย์ จำกัด (๗๗ คัน) และธนาคารออมสิน (๒๙ คัน) เพื่อนำไปใช้กับผู้ประกอบการอาหารริมทางบริเวณ
ถนนเยาวราช ถนนข้าวหลาม ตลาดน้อย และรอบสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดยตกแต่งรถเข็นนวัตกรรมรักษ์
โลกด้วยสติ๊กเกอร์รูปแบบจีน เพ่ือเป็นจุดเด่นของสตรีทฟู้ดเยาวราช และถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ DECC ยังพัฒนาต้นแบบระบบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ระดับ Grid scale สำหรับประกอบ
ระบบแบตเตอรี ่กักเก็บพลังงานที่มีอัตราปลดปล่อยประจุสูง เพื ่อใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้า 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยพัฒนาระบบ
การระบายความร้อน และฟังก์ชันการบริหารจัดการพลังงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างสร้างฐานรากเพ่ือรองรับระบบ
แบตเตอร ี ่  จากนั ้นจะทำการติดต ั ้งทดสอบเพื ่อว ิเคราะห์ประส ิทธ ิภาพ และประเมินความคุ ้มค่า 
ทางเศรษฐศาสตร์ในการนำต้นแบบไปขยายผล เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและสร้างความมั ่นคง 
ให้โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล 

  



๙๓ 

 

(๕) ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (TBES) เป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบด้านพิษวิทยา 
และการประเมินทางชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ และเคมี
อุตสาหกรรม ด้วยระบบคุณภาพหลักปฏิบัติที ่ดีทางห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice: GLP)  
ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation 
and Development: OECD) และมาตรฐานสากล ISO, OECD และมาตรฐานอื ่น ๆ เพื ่อขับเคลื ่อนให้
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของไทย ไปสู่การขึ้นทะเบียนและส่งออกไปยังต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศไทยในเวทีโลก สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการดำเนินงาน ได้แก่ การให้บริการทดสอบ
ด้านความปลอดภัยของเครื ่องมือแพทย์ ให้บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพด้วยมาตรฐาน  
ISO 10993 series เช ่น การทดสอบความเป ็นพิษต่อเซลล์ การทดสอบการระคายเคืองต ่อผ ิวหนัง   
และการทดสอบความไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง เป็นต้น และแนวทางการทดสอบและประเมิน
สารเคมีตามแนวปฏิบัติของ OECD ด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ใช้สัตว์ทดลอง นอกจากนี้ยังอยู ่ระหว่าง  
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำของประเทศ เช่น ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เพื่อให้ครอบคลุมขอบข่ายการทดสอบเครื่องมือแพทย์
มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ด้านการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย 

ในด้านการให้บริการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องสำอางและสมุนไพร   
TBES ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื ่องสำอางและสารสกัดสมุนไพรที ่ใช้ทางผิวหนังตามแนวปฏิบัติ 
ของ OECD รวมทั้งศึกษาและพัฒนาวิธีการทดสอบใหม่ โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานลักษณะเดียวกัน 
ในต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐาน OECD GLP เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
และสมุนไพรไทย ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐานในระดับสากล  มีตัวอย่างการให้บริการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องสำอางและสมุนไพรที่ใช้ทางผิวหนัง ดังนี้ การทดสอบความเป็นพิษ 
และทดสอบการระคายเคืองของสารสกัด รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด เช่น การทดสอบ  
การยับยั้งการทำงานของเม็ดสี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น 
 

  



๙๔ 

 

๓.๔ ผลการดำเนินงานกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) 

กลุ่มบริหาร RDI เป็นกลุ่มสนับสนุนและบริหารให้เกิดงานวิจัยขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เชื่อมโยงโจทย์วิจัย
ระดับประเทศ ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นำมาพัฒนารูปแบบการดำเนินงานภายใน สวทช. 
และบูรณาการความสามารถด้าน วทน. ของ สวทช. และพันธมิตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำ
ผลงานจากงานวิจัยและพัฒนาไปตอบโจทย์ต่างๆ ได้ ซึ ่งการบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม นี้ 
ยังดำเนินการควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ การพัฒนาโจทย์  
ขนาดใหญ่ร่วมกับเอกชน การส่งเสริมทุนวิจัยแกนนำ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และการพัฒนา
คุณภาพการวิจ ัยและจริยธรรมการวิจัย ณ สิ ้นไตรมาสที ่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีต ัวอย่าง 
การดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพ่ิม  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านกลไกการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมที่มาจากความต้องการ  
ใช้งานของภาครัฐ โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของ
ภาครัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ได้ดำเนินงานที ่เก ี ่ยวข้องกับการผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรร ม ตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ดังนี้ 

• การจัดทำเอกสาร/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการภายใต้ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ  ประกอบด้วย แนวทาง 
การดำเนินงาน เรื ่อง “การพิจารณาคัดเลือกโครงการ” “การขึ ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ” 
“การติดตามและประเมินผลโครงการ” และ “แนวทางการตั้งงบประมาณดำเนินโครงการของหน่วยงาน
ภ า ค ร ั ฐ ”  เ ผ ย แ พ ร ่ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต ์ ก า ร พ ั ฒ น า น ว ั ต ก ร ร ม ต า ม ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ภ า ค รั ฐ 
(https://www.nstda.or.th/gd/) รวมทั้ง นำแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง “การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับ
ทำโครงการ” เข้าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2005 ของ สวทช. และประกาศใช้เอกสารเมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้ส่งเอกสารการประเมินความพึงพอใจของกระบวนการขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับ
ทำโครงการ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผล นอกจากนี้ จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง 
“แนวทางการประเมินผลหน่วยงานที ่ร ับทำโครงการ ผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการ และผู ้บร ิหารโครงการ  
ที่ดำเนินงานภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ” เพื ่อให้หน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการใช้ประเมินหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องภายหลังดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์   

• การผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ โดยสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
และประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เชื่อมโยงกลไกการสนับสนุนวิจัย
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พัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ผลักดันการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน รวมทั้งลดปัญหาอุปสรรคใน 
การดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมี ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะมีการนำส่งเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของคณะฯ เพื่อทราบและพิจารณา
นำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนโครงการและงบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยอาจแยกโจทย์วิจัย  
ตามยุทธศาสตร์ที่ส่วนใหญ่ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน และโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการนวัตกรรมเพ่ือ
นำมาแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจปกติ  ๒) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เมื่อวันที่ 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีอธิบดี รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย ขร. มีแผนจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ซึ่งโจทย์วิจัยและ
พัฒนาบางส่วนอาจดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ นี้ได้ ทั้งนี้มีข้อควรคำนึงที่มีผลกับการตัดสินใจ
ดำเนินการ คือ เดิมโครงการส่วนใหญ่ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐเป็นหลัก รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
๓) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย สสวท. เห็นว่าสามารถพิจารณา
ดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ นี้ได้ โดยอาจแยกเป็นโจทย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ขับเคลื่อน
ระบบบริหารขององค์กร และโจทย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ขับเคลื่อนภารกิจหลักขององค์กร ๔) สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีผู ้อำนวยการสำนัก
วิชาการและนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี ่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย สสส. มีโจทย์วิจัยที่อาจดำเนินการ
ภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ นี้ได้ นอกจากนี้มีความเห็นว่าหากมีตัวอย่างหน่วยงานนำร่องที่ดำเนินโครงการ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบผลงานและปิดโครงการ จะทำให้หน่วยงานรัฐมีความมั่นใจที่จะดำเนินโครงการมากข้ึน 
๕) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี ่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย กฟน. เห็นว่าอาจดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ นี้ได้ 
หากกลไกนี้ทำให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนามีประสิทธิภาพคล่องตัวมากขึ้น และสอดคล้องกับระเบียบและ
ข้อบังคับภายในของ กฟน. ๖) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย สวก. มีแผนของบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับดำเนินงานตามโจทย์ความต้องการของหน่วยงาน และเห็นว่าระเบียบสำนักนายกฯ นี้
ช่วยส่งเสริมการวิจัยพัฒนา โดยเฉพาะนวัตกรรมที่เป็นความต้องการของภาครัฐที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง  
๗) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี
ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย วว. จะดำเนินการพิจารณา 
เพื่อขอยื่นขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการ และจะมีการนำส่งเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
และพิจารณาจัดทำแผนและคำของบประมาณประจำปีต่อไป ๘) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เมื่อวันที่ ๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรองอธิการบดี ผู ้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี ผู ้อำนวยการฝ่าย  และเจ้าหน้าที่ 
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ที่เกี ่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย มข. จะดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการ และ 
จะนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณากำหนดโจทย์วิจัยและเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งคำขอ
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ต่อไป ๙) กรมวิชาการเกษตร (กวก.) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี 
รองอธิบดี ผู ้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย กวก.  
จะดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการ และจะประสานหน่วยงานภายในหารือโจทย์วิจัย
สำหรับการส่งคำของบประมาณประจำปีต่อไป และ ๑๐) กรมประมง (กปม.) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  
โดยมีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  
โดย กปม. เห็นว่าการดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ นี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาภายใน
หน่วยงานได้ ทั้งนี้อาจพิจารณาจัดทำคำของบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ต่อไป นอกจากนี้ สวทช. ได้พัฒนา
โจทย์ความต้องการนวัตกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรและระบบจัดการพลังงาน  
และสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและระบบ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาหรือข้อจำกัดบางประการ  
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อเสนอขอ
งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อสำนักงบประมาณต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที ่มีความต้องการใช้กลไกการพัฒนานวัตกรรมตาม 
ความต้องการภาครัฐ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ใน
โครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยส่วนต่อขยายระบบรับส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล
ทุติยภูมิไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิ” โดยได้ประสานให้คำปรึกษาและดำเนินการในขั ้นตอนการประกาศ 
รับข้อเสนอโครงการและขั้นตอนการประกาศผลการคัดเลือกโครงการ โดย สปสช. เตรียมดำเนินการเพ่ือจัดทำ
บันทึกข้อตกลง และเริ่มโครงการในลำดับต่อไป 

• การรับดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในโครงการ ได้แก่ ๑) โครงการตามโจทย์วิจัยของ 
กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ต้องการพัฒนา 
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ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหามลภาวะ ซึ่ง สวทช. รับเป็นผู้บริหารโครงการ และร่วมดำเนินการเชื่อมโยง
กลไกบริหารโครงการที ่เกี ่ยวข้อง ตั ้งแต่กระบวนการรับข้อเสนอโครงการ ประเมินข้อเสนอโครงการ  
จนพิจารณาคัดเลือกโครงการเสร็จสิ้น ปัจจุบัน กมอ. ดำเนินการขอมอบอำนาจภายในหน่วยงาน ในการอนุมัติ
งบประมาณโครงการทั ้ง ๒ ส่วนที ่ผ่านกระบวนการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว คือ ข้อเสนอโครงการวิจัย  
“การพัฒนาผิวเคลือบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดพอร์ซเลนที ่ม ีค ุณสมบัติทำความสะอาดตัวเอง ” โดย 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และข้อเสนอบริหารโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่วมกันจัดทำ
ร่างบันทึกข้อตกลงดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้บริหารโครงการ โดยคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒) โครงการตามโจทย์วิจัยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ใน
โครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างประเมินผลโครงการ ซึ่งหากปิดโครงการโดยสมบูรณ์แล้ว สวทช. จะประสานกับ สปสช. 
เพ่ือดำเนินการตามกระบวนการประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบสำนักนายกฯ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

• การสื ่อสาร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนหน่วยงานรับทำโครงการ โดยส่งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ เอกสารระเบียบสำนักนายกฯ ประกาศกระทรวงฯ และแบบฟอร์มที ่เกี ่ยวข้อง ไปยัง
หน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษารวม ๘๗ หน่วยงาน โดยทำให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยยื่นขอรับขึ้น
ทะเบียนหน่วยงานรับทำโครงการและผ่านเว็บไซต์ (https://www.nstda.or.th/gd/) ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศ
รายชื่อหน่วยงานรับทำโครงการบนเว็บไซต์แล้วรวมทั้งสิ้น ๓๕ หน่วยงาน เช่น สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสวนดุส ิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นต้น โดยมีรายชื่อหน่วยงานย่อยภายใต้สถาบันการศึกษา/หน่วยวิจัยที่ได้รับการประกาศแล้ว
ทั้งสิ้น ๒๙๖ หน่วยงาน 
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๓.๔.๒ การร่วมมือวิจัยและพัฒนากับภาครัฐและเอกชน   

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศ  
ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร 
รวมทั ้งความร่วมมือวิจัยทั ้งภาครัฐและเอกชน โดยการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสนันสนุนการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาคเอกชนที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัท
ข้ามชาติ ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น (deep tech) ที่จะขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้  ส่วนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนันสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้สำเร็จและผลักดัน
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม สามารถลดการนำเข้าทางเทคโนโลยีในระยะยาว  
นำไปสู่การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี รวมถึงเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ  
ของประเทศ โดยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สวทช. มีผลการดำเนินงานซึ่งเป็นความร่วมมือ 
วิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสรุป ดังนี้  

การร่วมมือวิจัยกับภาครัฐ มีการจัดระบบบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา โดยจัดกระบวนการ
พิจารณา ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยตามแนวทางและระยะเวลาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO   
มีการศึกษาสถานภาพ และแนวทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยจัดทำเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต
อัตโนมัติชั ้นสูง สำหรับยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู ่อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยมีข้อเสนอแนะทั้งสิ ้น ๕ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้าน 
การพัฒนาบุคลากรและแรงงาน ด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรการของภาครัฐ และด้านการตลาดและ
ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้ง เกิดการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๕ 
หน่วยงาน ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายใต้แผนงานวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านกิจการพลังงานต่อยานยนต์ไฟฟ้า โดยอยู่ระหว่างปรับข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอ กกพ. พิจารณา  เพ่ือ
สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานต่อไป ๒) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อยกระดับ
ธุรกิจก่อสร้างที่จำเป็นต้องส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยการกำหนดทิศทาง สร้างมาตรฐานการก่อสร้างของ
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ประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสร้างฐานข้อมูลกลางของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และหาแนวทางความร่วมมือ
วิจัย เพื่อประยุกต์ใช้กับ Building Information Modeling (BIM) ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการก่อสร้างอย่างครบวงจร และเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ  
ในอนาคต โดยอยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกัน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก กลุ่ม BCG เศรษฐกิจ
หม ุน เว ี ยน (circular economy) ๓ ) Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 
University ประเทศเยอรมัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเยอรมัน เพื่อร่วมดำเนินงานกับ  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ในโครงการการพัฒนาโปรตีน Vip3A จาก
แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เพื่อใช้เป็นชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้รับมาผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในประเทศไทยได้  ๔) สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) เรื่องการบริหารงานวิจัย Genomics for EID ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการ 
จีโนมิกส์ประเทศไทย โดยอยู ่ระหว่างทำสัญญาร่วมกัน และ ๕) คณะแพทยศาสตร์ศิร ิราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ความร่วมมือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ สวทช.  

การร่วมมือวิจัยกับภาคเอกชน มีการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชน 
จำนวน ๕ บริษัท ได้แก่ ๑) กลุ่มบริษัทมิตรผล เพื่อร่วมดำเนินงานและหาแนวทางการวิจัยและพัฒนาโจทย์
วิจัยร่วมกัน เช่น การพัฒนาโมเดลการจัดการเกษตรแปลงใหญสําหรับอ้อย เครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธกับ
ลักษณะผลผลิตน้ำตาลในอ้อย และเทคโนโลยีฐานเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับพัฒนาพันธุ ออย เป็นต้น ๒) 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี เพ่ือร่วมพัฒนาโครงการวิจัย และรูปแบบความร่วมมือใน
การดำเนินงานร่วมกัน ๓) บริษัทไบโอเวลธ์ จำกัด เพื่อร่วมดำเนินการในโครงการ “การประเมินการใช้ 
กรดไขมันสายยาวไม่อ่ิมตัวสูงชนิดโอเมก้า-๓ จากจุลินทรีย์เสริมในอาหารสัตว์” เพ่ือทดสอบสูตรอาหารที่เสริม
ด้วยจุลินทรีย์ ที่มีคุณสมบัติสะสมกรดไขมันสายยาวไม่อิ่มตัวสูงกลุ่มโอเมก้า ๓ สายพันธุ์ Aurantiochytrium 
limacinum BCC 52274 ต่อผลผลิตไข่ไก่ เนื้อกุ้ง คุณภาพเนื้อโค และน้ำนมโค ๔) บริษัทแพลนเนท ที แอนด์ 
เอส จำกัด เพื่อร่วมดำเนินการ “การพัฒนาชุดประมวลผลสัญญาณเซนเซอร์และควบคุมรถขนส่งอัตโนมัติ  
นำทางโดยเลเซอร์เพ่ือใช้งานระดับอุตสาหกรรม” เพ่ือพัฒนาระดับภาคสนามชุดประมวลผลสัญญาณเซนเซอร์
และควบคุมรถขนส่งอัตโนมัตินำทาง ระดับภาคสนาม และ ๕) บร ิษ ัทวิชาญแมชชินเนอร ์ร ี ่  เพ่ือ 
ร่วมดำเนินงานในโครงการ “การพัฒนาระบบปรับชุดหัวเกี่ยวแบบอัตโนมัติของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว” เพ่ือ
พัฒนาต้นแบบระดับภาคสนามชุดหัวเกี ่ยวปรับระดับแบบอัตโนมัติตามความสูงของต้นข้าวโดยใช้
เทคโนโลยีไลดาร์ (LiDAR) และชุดเซนเซอร์แสง 

 
๓.๔.๓ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ 

สวทช. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื ่อการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื ่อให้เกิดบริการและอุตสาหกรรมการแพทย์ชั ้นนำขึ้น 



๑๐๐ 

 

ในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของคนไทย ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ สามารถส่งออก
ไปจำหน่ายต่างประเทศ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ เครื่ อง
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติสำหรับชิ้นเนื้อ (MiniiScan) โดยอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่อง MiniiScan รุ่นที่ ๒ 
ซึ่งปัจจุบันได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องฯ รวมทั้ง ผ่านการทดสอบปัจจัยที่สำคัญในห้องปฏิบัติการ เช่น ความ
แม่นยำของหลอดกำเนิดรังสี คุณภาพของภาพตัดขวาง การทดสอบปริมาณรังสีรั่วไหล และการทดสอบกับ
ต ั ว อย ่ า ง เ ต ้ านม เท ี ย ม  เป ็ นต ้ น  ผ ่ านการทดสอบมาตรฐ านคว ามปลอดภ ั ยทา ง ร ั ง ส ี  จ าก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จาก PTEC โดยจะ
ประกอบเครื่องและทดสอบมาตรฐานของทั้งระบบอีกครั้ง รวมทั้ง อยู่ระหว่างยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับดำเนินการทดสอบทางคลินิกกับชิ้นเนื้อจริงต่อไป 

 
 
 
 

 
 
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

โดยมีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีเพ่ือ  
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ของประเทศ รวมถึงศึกษานโยบายต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง มีตัวอย่างการดำเนินงาน ดั งนี้ (๑) การวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการเพิ ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน  ได้แก่ พัฒนาต้นแบบเครื ่องผลิตน้ำแข็งหลอด 
ระดับภาคสนาม ที่มีระบบให้ความเย็นแก่น้ำป้อนเพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิต่ำด้วยเครื่องผลิตน้ำเย็นสมรรถนะสูง  
ก่อนเข้าสู ่เครื ่องผลิตน้ำแข็ง ผลการทดสอบ ณ สถานประกอบการผลิตน้ำแข็งหลอด พบว่า สามารถ 
ช่วยประหยัดพลังงานในการผลิต ร้อยละ ๓๒.๕ (๑๘.๕ กิโลวัตต์ชั่วโมง) ระยะเวลาในการผลิตลดลงร้อยละ 
๕๐ (๒๑ นาทีต่อรอบ) และระบบให้ความเย็นแก่น้ำป้อนสามารถทำงานสัมพันธ์กับการทำงานของเครื่องผลิต
น้ำแข็งหลอดที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปได้ทุกรุ่น ทุกขนาด และมีจุดคุ้มทุนประมาณ ๑๑ เดือน นอกจากนี้ ได้พัฒนา
ชุดทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำพญานาค ขนาด ๘ และ ๑๐ นิ้ว (๒) การพัฒนาแพลตฟอร์ม
ข้อมูลเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตพลังงานไฟฟ้า (เตาชนิดสโตกเกอร์แบบตะกรับเลื่อน) กรณีโรงไฟฟ้า  
ชีวมวล โดยเกิดเครือข่ายความร่วมมือวิจัยด้านเผาไหม้ของประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาลขอนแก่น 
จำกัด (มหาชน) เตาชนิดสโตกเกอร์แบบตะกรับเลื่อน ชนิดเชื้อเพลิง ได้แก่ ชานอ้อย ไม้สับ และชานอ้อยผสม
ไม้สับ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ปัจจุบันอยู ่ระหว่างดำเนินงาน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) การวิเคราะห์ 



๑๐๑ 

 

ความเสียหายของท่อที่ใช้ในหม้อไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ๒) การศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของ 
ท่อเหล็กภายใต้ฟาวลิ่งในสภาวะไอน้ำยิ่งยวด ๓) การศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอแบบกัดเซาะที่อุณหภูมิสูง 
ของเหล็กกล้าผสมที่บริเวณ Superheat และ ๔) การประเมินค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของหม้อน้ำ
ในภาคอุตสาหกรรมระยะที ่ ๑ และ (๓) การพัฒนาระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการใช้งานสำหรับ 
เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ การพัฒนาระบบวิเคราะห์สภาพและตรวจติดตามเซลล์แสงอาทิตย์ 
โดยได้ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) สำหรับระบบ 
การทำงานและการบำรุงรักษา (O&M) ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ตรวจติดตามอัจฉริยะ 
(Smart Monitoring Device)นอกจากน ี ้  ดำเน ินการพ ัฒนาต ้นแบบห ุ ่นยนต ์ทำความสะอาดแผง 
เซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ระดับห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันดำเนินการพัฒนาต้นแบบโดยอยู ่ระหว่าง 
การทดสอบบนพื้นดิน เพ่ือนำข้อมูลไปปรับปรุงต้นแบบเพิ่มเติมต่อไป 

นอกจากนี้ สวทช. ได้จัดตั้ง "โครงการนักวิจัยแกนนำ" เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที ่มีศักยภาพสูง 
ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่มี
ศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม อีกทั้ง ผลักดันให้เกิดการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นกลไกหนึ่งที่จะเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  นอกจากนี้ 
โครงการนักวิจัยแกนนำ ยังจะเป็นกลไกหนึ่งที ่ สวทช. นำมาใช้ในการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในประชาคมวิจัย สร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ท้าทาย เพื่อเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบัน 
ได้ประกาศผู้ได้รับเป็นนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ท่าน  ประกอบด้วย นักวิจัยด้านการแพทย์ 
๑ ท่าน ได้แก่ ศ.นพ.ประเสริฐ เอื ้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จาก
โครงการวิจัยเรื ่อง “ยาต้านไวรัสออกฤทธิ์กว้าง: การเตรียมพร้อมต่อโรคติดเชื ้ออุบัติใหม่” และนักวิจัย  
ด้านอาหาร ๒ ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จากโครงการวิจัยเรื ่อง “การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงเพื ่อการผลิต  
อาหารแห่งอนาคต” และ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จากโครงการวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ เพ่ือเป็นส่วนประกอบ
อาหารฟังก์ชัน/นิวตราซูติคอลและสารเติมแต่งอาหารชนิดใหม่” โดย สวทช. สนับสนุนงบประมาณ 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕ ปี รวมงบประมาณ ๖๐ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมดำเนินการวิจัยโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลงานจากโครงการนักวิจัยแกนนำ 
ได้แก่ บทความวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน ๒๔๘ บทความ ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี จำนวน ๓ 
ต้นแบบ รวมทั้ง ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก/หลังปริญญาเอก รวม ๑๖๔ คน 
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๓.๔.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สวทช. มุ่งสร้างความเข้มแข็งกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อพัฒนา วทน. โดยเน้นกลุ่มประเทศ
เป้าหมาย ๕ ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
สหราชอาณาจักร และ ๑ กลุ่มประเทศอาเซียน โดยการสร้างกลไกเพื่อคัดเลือกสาขายุทธศาสตร์ และหัวข้อ 
การวิจัยในการร่วมวิจัยกับพันธมิตรต่างประเทศ สร้างการรับรู้ (visibility) ให้ สวทช. ในเวทีนานาชาติ สร้าง
กลไกเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย สวทช. เขียนข้อเสนอโครงการ ส่งขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ อันเป็น
การยกระดับงานวิจัยของ สวทช. สู่ระดับสากล รวมทั้งริเริ ่มกลไกใหม่เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
บรรลุผล อันจะนำไปสู่การเพิ่มพันธมิตรด้านการวิจัยและเพิ่มทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. สร้างความเข้มแข็งกับพันธมิตรต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา วทน. โดยส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ จำนวน ๙ โครงการ เกิดเครือข่าย
พันธมิตรใหม่ (new strategic network) จำนวน ๑ เครือข่าย ผลักดันให้เกิดความร่วมมือต่างประเทศ 
(strategic collaborative meeting) จำนวน ๑ ครั้ง เกิดโครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
จำนวน ๓ โครงการ บูรณาการภายในและยกระดับความเป็นสากลในเวทีนานาชาติ โดยจัดการประชุมระดับ
นานาชาติ (international conference) จำนวน ๖ ครั้ง รวมทั้ง สนับสนุนการบุกเบิกหนทางในการเข้าถึง 
ทุนวิจัยต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรมแบบออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัย (Grant Info Day) จำนวน ๖ 
ครั้ง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัย จำนวน ๓ ครั้ง และส่งเสริมให้เกิดการเสนอ
โครงการขอทุนวิจัยต่างประเทศ จำนวน ๑๖ โครงการ อีกทั้ง เกิดการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) หรือข้อตกลงการร่วมมือ
วิจัย (agreement) จำนวน ๘ รายการ โดยมีตัวอย่างกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 

• สวทช. เสนอจัดตั ้ง ASEAN Network on Bio-Circular-Green Economy (ASEAN 
BCG Network) ต่อที ่ประชุม ASEAN Committee on Science Technology and Innovation (ASEAN 
COSTI) โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรี
อาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (IAMMSTI) รับทราบเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดย 



๑๐๓ 

 

ASEAN BCG Network มีเป้าหมายเพื ่อความประจักษ์ในการนำแนวคิด BCG มาพัฒนาเศรษฐกิจหลัง 
สถานกาณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ โดยส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐและเอกชน 
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และองค์กรระหว่างประเทศในการสร้างขีด
ความสามารถการทดสอบเทคโนโลยี การปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศ รวมทั้งการวจิัย
และพัฒนาร่วมกันในสาขาที่สอดคล้องกับ BCG ปัจจุบันมีสมาชิก ๓ หน่วยงาน จาก ๓ ประเทศ ประกอบด้วย 
DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and 
Development (DOST-PCIEERD) ฟ ิ ล ิ ปป ิ น ส ์  National Research and Innovation Agency (BRIN) 
อินโดนีเซีย และ สวทช. ทั้งนี้อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เครือข่ายและเปิดรับสมาชิกเพิ่มเติมต่อไป ซึ่ง 
การเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งASEAN BCG Network นี้ จะทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้าน BCG ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถดึงดูดความร่วมมือกับหน่วยงานในกลุ่มประเทศอื่น  ๆ ได้มากขึ้น ส่งผลให้
ประเทศไทยมีโอกาสสร้างความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการพัฒนากำลังคนจากประเทศ  
ที่พัฒนาแล้วได้มากขึ้น 

 

• สวทช. ร่วมจัดงานสัมมนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อน BCG โดยร่วมมือกับสถาน
เอกอ ัครราชท ูต ณ กร ุ ง โคเปนเฮเกน และส ำน ักงานคณะกรรมการส ่ ง เสร ิมการลงท ุน ( BOI)  
จัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ เรื่อง “Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model” 
เมื ่อวันที ่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อแลกเปลี ่ยนประสบการณ์และ 
องค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานผู้กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับ BCG ของไทยและเดนมาร์ก 
รวมทั้งเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสองฝ่าย  
ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG นอกจากนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื ่อฉลองโอกาส
ครบรอบ ๔๐๐ ปี พ.ศ. ๒๑๖๔- ๒๕๖๔ ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเดนมาร์กอีกด้วย ภายในงาน
ประกอบด้วย ๓ สัมมนาย่อย ได้แก่ ๑) Policy-maker Session โดยเป็นการแบ่งปันประสบการณ์และ 
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบาย การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวของเดนมาร์ก  
และนำเสนอภาพรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์การข ับเคล ื ่อนโมเดลเศรษฐก ิจ BCG ของไทย 
๒) Business and Investment Session โดยเป็นการนำเสนอนโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุน
ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมถึงศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยในการรองรับ  
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การลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ BCG และ ๓) Business Case Session โดยมีผู้แทนองค์กรและภาคเอกชน
ของทั้งสองฝ่ายนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG ด้านอาหาร เกษตร และพลังงานสีเขียว 
ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันต่อไป โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ร่วมรับฟังจากไทย เดนมาร์ก 
และกลุ่มประเทศในอาเซียนและยุโรป จำนวน ๕๘๙ คน 

 

๓.๔.๕ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 

สวทช. ส่งเสริมให้การดำเนินการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐาน 
ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ สวทช. จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และส่งเสริมจริยธรรม
การวิจัย โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

(๑) ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัย ดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการวิจัยของ 
สวทช. อย่างต่อเนื ่อง และดำเนินการตามระบบคุณภาพการวิจัยในหัวข้อที ่มีความสำคัญและควรให้  
การสนับสนุน เพื ่อเป็นกลไกสำหรับพัฒนา สนับสนุนคุณภาพการวิจัย ของ สวทช.  ประกอบด้วย (๑) 
การบริหารจัดการข้อมูล (๒) แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัย และหน่วยงานรับคำปรึกษา (๓) แนวทางป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันของผลประโยชน์ (๔) การส่งเสริมการขึ้นทะเบียน/รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์จากการวิจัย และ (๕) กระบวนการตรวจสอบความสามารถในการทำซ้ำของผลงานวิจัย รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักและความเข้าใจด้านคุณภาพการวิจัย โดยในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่าง
ผลการดำเนินงานทีส่ำคัญ ดังนี้ 

• การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้มีหลักฐานการบันทึกข้อมูลงานวิจัยที่เชื่อถือได้ และข้อมูล
วิจัยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ โดยศึกษาข้อมูลสำคัญของ สวทช. ที่ควรจัดเก็บระยะยาว 
(Long term Archive) ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาสถานะเอกสารสำคัญของ สวทช. นอกจากนี้ อยู่ระหว่างสำรวจ
ความต้องการและข้อเสนอแนะต่อระบบบันทึกข้อมูลงานวิจ ัยแบบอิเล ็กทรอนิกส์ (Electronic Lab 
Notebook: ELN) เพ่ือจัดทำแผนการพัฒนาระบบฯ ต่อไป 
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• แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัย และหน่วยงาน
รับคำปรึกษา เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์มีชื ่อในผลงานวิจัยเป็นไปตามหลัก
สากล และสอดคล้องกับจริยธรรมการวิจัย เพื่อความน่าเชื่อถือ 
และการยอมรับในผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการ
ป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยปรับปรุงแนวทางการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สวทช. (บทความวิชาการ บทความสั้น 
เอกสารประชุม วิชาการ) เพื่อให้การมีชื่อผู้นิพนธ์ (authorship) 
เป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับจริยธรรมการวิจัย สามารถ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้มีชื่อใน
ผลงานทางวิชาการ เป็นแนวปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และการมี
ส ่ วนร ่ วม ในผลงานว ิ จ ั ย  โดย เผยแพร่ บน เว ็ บ ไซต ์  (https://www.nstda.or.th/rqm/resources-
publications.html)  รวมทั้งอยู ่ระหว่างพัฒนากลไกการยกระดับค่า Field-Weighted Citation Impact 
(FWCI) ของ สวทช. และอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางตีพิมพ์ผลงาน สวทช. ในรูปแบบวารสารแบบเปิดให้เข้าถึง
แบบเสรี (Open Access Journal: OA) เพื่อเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ (visibility) การอ้างอิง (citation) 
ของบทความวิจัยของ สวทช. นอกจากนี้ ได้ดำเนินงานภายใต้ศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (Professional Authorship 
Center: PAC) เพื ่อให้คำปรึกษา ตรวจแก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื ่อตีพิมพ์  
ในวารสารนานาชาติ การเข ียนข้อเสนอโครงการเพื ่อขอทุนต่างประเทศ ดำเน ินกิจกรรมส่งเสริม  
การเขียนบทความ/นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

• แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันของผลประโยชน์ เพื่อไม่ให้เกิดการทับ
ซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมหรือองค์กร ที ่อาจส่งผลต่อวัตถุประสงค์  
การดำเนินงานวิจัย โดยจัดทำขั ้นตอนและแบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลเพื ่อพิจารณาผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในโครงการวิจัยสำหรับหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย เพื่อนำเข้าระบบระบบบริหารและติดตามโครงการ 
สวทช. (myProject) ต่อไป และอยู ่ระหว่างจัดทำแนวทางการบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งสื่อ 
การเรียนรู้ออนไลน์ 

• การส่งเสริมการขึ ้นทะเบียน/รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากการวิจัย  เพื ่อสนับสนุน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากการวิจัย การพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริม 
การรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลงานวิจัย สวทช. จึงมีช่องทางประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือ ให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้วิจัย และผู้ควบคุมกฎ ( regulator)  โดยจัดการประชุมประจำ
ระหว่าง สวทช. และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประชุมกลุ ่มย่อยรายผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ปรึกษาหารือการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เช่น Dissolved Microneedle ผลิตภัณฑ์ก้อนฆ่าเชื้อชนิดไอระเหย 
(Cube-X) และ เครื ่องวัดปริมาณแอลกอฮอลในลมหายใจ เป็นต้น รวมทั้ง จัดทำ (ร่าง) แผนการพัฒนา

https://www.nstda.or.th/rqm/resources-publications.html
https://www.nstda.or.th/rqm/resources-publications.html


๑๐๖ 

 

บุคลากรด้านการขอรับรองผลิตภัณฑ์จากการวิจัยและพัฒนา (regulatory compliance) ด้านยา/ชีววัตถุ 
และหารือร่วม กับ อย. ซึ่งจะมีการปรับแก้ไขให้มีความเหมาะสมต่อไป 

• กระบวนการตรวจสอบความสามารถในการทำซ้ำของผลงานวิจัย ซึ่งผลงานวิจัยควรมี
กระบวนการทบทวนความสามารถในการทำซ้ำ ตามรายการที่ระบุในสิ่งส่งมอบผลงานวิจัย (verification) และ
มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้งานได้ในสภาพการทำงานจริง (validation) ตามที่ผู ้ใช้คาดหวังก่อนขั ้นตอน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง อีกทั ้งเสริมสร้างความน่าเชื ่อถือและการยอมรับ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการ โดยอยู ่ระหว่างนำร่องใช้งานระบบ verification & validation กอนถายทอดเทคโนโลยี 
สูเชิงพาณิชยและสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑๓ ผลงาน พร้อมทั้งรวบรวมความคิดเห็นจากการนำร่องใช้งาน
ระบบฯ จากผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบฯ ต่อไป 

(๒) ด้านการส่งเสริมจริยธรรมการวิจ ัย  ดำเนินการพัฒนามาตรฐานงานวิจ ัย เพื ่อร ักษา 
ระดับมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย โดยทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การดำเนินงาน
วิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการทำงานวิจัยที ่โปร่งใส เชื ่อถือได้ และมีมาตรฐาน โดย
ดำเนินการใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) จริยธรรมทางการวิจัย (๒) จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
(๓) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (๔) ความปลอดภัยทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และ (๕)  
จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ ยังดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านจริยธรรม  
การวิจัย โดยในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  

• พัฒนาจริยธรรมทางการวิจัย 
จัดทำแนวปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวโยงกับจริยธรรม 
สำหร ับผ ู ้ ว ิ จ ั ย  และแนวปฏ ิบ ัต ิการบร ิหาร
โครงการวิจัยที่เกี่ยวโยงกับจริยธรรมการวิจัย เพ่ือ
ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติการวิจัย ให้แก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก สวทช. ส่งเสริม
มาตรฐานทางคุณภาพและจริยธรรมของนักวิจัย
และของสำนักงาน และป้องปรามการกระทำผิด 
ซ ึ ่ ง ส ่ ว นม าก เ ก ิ ด จ ากคว าม ไม ่ ต ั ้ ง ใ จ แ ล ะ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ สวทช. ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยและการประพฤติ  
ผิดจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งจัดทำแบบฟอร์ม 
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับรองการรักษาความลับในโครงการวิจัย (COI) ซึ่งจะจัดทำคู่มือ
การใช้งานแบบฟอร์มต่อไป 

• งานด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จัดทำแบบฟอร์มรายงานการใช้
สัตว์ ซึ ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  



๑๐๗ 

 

ของ สวทช. (IACUC) และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื ่อวันที ่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ และอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการเพื ่อยื ่นเรื ่องจดแจ้งสถานที่ดำเนินการกับสัตว์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ กับสถาบันพัฒนา 
การดำเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

• จริยธรรมการวิจ ัยในมนุษย์ จัดทำแบบทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับ
โครงการวิจัยใหม่และที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อใช้ในการทบทวนข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า
โครงการ และรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ และใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ สวทช. (NSTDA-IRB) นอกจากนี้ อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) 
เกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์เพื่อให้ สวทช. มีรูปแบบการพิจารณาโครงการวิจัย 
ครบทั้ง ๓ รูปแบบ ได้แก่ แบบเต็มชุด (full board review) แบบยกเว้น (exemption review) สำหรับ
โครงการวิจัยที่ไม่มีประเด็นจริยธรรมการวิจัย ซึ่งสามารถขอยกเว้นการรับรอง และแบบเร่งด่วน (expedited 
review) สำหรับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ำหรือไม่มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร    

• ความปลอดภัยทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่  จัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติ 
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ของ สวทช. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดลองหรือการวิจัยที่ใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้การดำเนินการทดลองหรือการวิจัย
ดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณา
รับรองโครงการ รวมถึงการติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ ของ สวทช. และหน่วยงานในพื้นที่เช่า  
ของ อวท. โดยอยู่ระหว่างจัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพ่ือเผยแพร่ และเตรียมประกาศใช้
อย่างเป็นทางการต่อไป 

• ด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ จัดทำ (ร่าง) นโยบายจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ สำหรับ
ใช้ดูแลงานที่เก่ียวข้องที่ดำเนินการโดยบุคลากร สวทช. ผู้ที่ร่วมวิจัยหรือรับทุนวิจัยของ สวทช. ภาคเอกชนที่ใช้
พื้นที่ภายใน สวทช. และผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดำเนินงานอย่างเหมาะสม  โดยอยู่ระหว่างปรับปรุงเพ่ือ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป นอกจากนี้ จัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ของ 
สวทช. เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับผู ้เกี ่ยวข้อง ให้อยู ่ภายใต้หลักการด้านจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นสากล คำนึงถึงบริบททางสังคมและกฎหมาย ซึ่งจะจัดประชาพิจารณ์สาธารณะให้ 
ความคิดเห็นต่อไป 
 

 
 

 



๑๐๘ 

 

๓.๕ ผลการดำเนินงานกลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
๓.๕.๑ การพัฒนาบุคลากร สวทช. สู่การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี 
สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดจากทั้งนักวิจัยของ 

สวทช. และนักวิจัยเครือข่ายภายใต้ทุนที่ สวทช. กำกับดูแล จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและ
สร้างให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นภายใน สวทช. ดังนั้น 
สวทช. จึงได้พัฒนากลไกการ Spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ (NSTDA Startup) ขึ้น เพ่ือ
เป็นอีกหนึ่งกลไกในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัว
และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู ่การสร้างธุรกิจ ผ่านการลงทุนใน NSTDA Startup ที่มี
พนักงาน สวทช. ไปเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) จากภาคเอกชน และ/หรือ 
มี สวทช. ไปมีส่วนร่วมในฐานะพันธมิตรร่วมทุน (strategic partner) เพื ่อทำหน้าที ่ช ่วยผลักดันธุรกิจ
เทคโนโลยีนั้นให้ประสบความสำเร็จ โดยในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (กวทช.) ครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๒ เมื ่อวันที ่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที ่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการ 
ในการ Spin-off ผลงานของ สวทช. เป็นธุรกิจ NSTDA Startup โดยวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ สวทช.กำหนด 
และอนุมัติให้ผู้อำนวยการ สวทช. มีอำนาจอนุมัติการร่วมลงทุนใน NSTDA Startup ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๕  
ล้านบาทต่อโครงการ รวมไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อปี 

โดยในไตรมาสที ่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ได้ดำเนินการต่อเนื ่องจากไตรมาส 
ที่ผ่านมามีกิจกรรม ดังนี้  (๑) ดำเนินการคัดเลือก (Direct Scouting) นักวิจัย/พนักงานที่โครงการมีศักยภาพ 
(Potential) เพิ่มเติมในการพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจในรูปแบบ NSTDA Startup เข้ากระบวนการผลักดันเป็น 
NSTDA Startup รวมทั้งได้ร่วมพัฒนา Business Model และ Business Plan ในโครงการที่มี Potential สูง 
ซึ่งประกอบด้วยโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น ให้
โครงการมีความพร้อมสู่ขั้นตอนต่อไป (๒) จัดโครงการ “Pre-NSTDA Startup#Season2”  ปีที่ ๒ ต่อยอด
ความสำเร็จจากการจัดในปีที ่ผ ่านมา ซึ ่งมีการบ่มเพาะเชิงลึกและการเชื ่อมโยงกลไกสมาคมนักลงทุน
“Thailand Business Angel Network (TBAN)” ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ
กิจกรรม Innovation Pitching เพื ่อช่วยเพิ ่มทางเลือกในการระดมทุนและร่วมจัดตั ้งเป็นบริษัท NSTDA 
Startup   (๓) จัดอบรมบ่มเพาะธุรกิจเสริมศักยภาพงานวิจัยให้เหมาะสมกับการลงทุน เช่น โครงการ Techbiz 
starter และ  Success ใ ห ้ ก ั บ กล ุ ่ ม ผ ู ้ ส น ใ จตลอดจนน ั ก ว ิ จ ั ย  ส วทช .  ท ี ่ เ ป ็ น  NSTDA Startup  
(๔) เชื่อมโยง (Connect & Accelerate) โครงการ NSTDA Startup ที่อนุมัติไปแล้วให้เข้าถึงโอกาสการรับเงิน
สนับสนุน ในการทำวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเติมในโครงการ Ted Fund (๕) ติดตามความก้าวหน้า บริษัท NSTDA 
Startup ที่ได้อนุมัติและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไปแล้ว ๔ บริษัท ได้แก่ ๑) บริษัทไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่น
แนล จำก ัด (BGIC) ๒ ) บร ิษ ัทเอไอไนท์ จำก ัด (AI9) ๓ ) บร ิษ ัทเบรนน ิฟ ิต จำก ัด (BrainiFit)  และ  



๑๐๙ 

 

๔) บริษัทบิ ๊กโก อนาไลติกส์ จำกัด (จดทะเบียนบริษัทในไตรมาส ๓ ) โดย สวทช.ร่วมทุนร้อยละ ๒๕  
ซึ ่งแต่ละบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ ๒๕.๐๐  ๒๐.๐๐  ๑.๐๐  และ ๒.๐๐ ล้านบาท ตามลำดับ  
รวมทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น ๔๘.๐๐ ล้านบาท ซึ่งทั้ง ๔ บริษัทก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ที่สำคัญต่อประเทศ
ทั้งต่อการวิจัยและพัฒนาที่ทำให้เกิดการนำผลงานไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์ (Commercialize) และผลกระทบ 
ด้านอื่น ๆ เช่น เกิดการลงทุนต่อยอดธุรกิจ เกิดการจ้างงานรวมมากกว่า ๓๑ คน และมีรายได้รวมกว่า ๒๐  
ล้านบาท  (๖) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา NSTDA Startup ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และว ันที ่  ๔ ม ิถ ุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ (๗) ได ้ร ับการอนุม ัต ิโครงการ NSTDA Startup ใหม่ เพิ ่มเติม 
๑ โครงการ ได ้แก ่  โครงการ แคนนาบ ี  ไบโอเทค ( CANNABI BIOTECH) ของท ีมน ักว ิจ ัย BIOTEC  
ทุนจดทะเบียน ๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นธุรกิจด้าน Biotechnology โดยมี
เป้าหมายที่จะสร้าง Platform ใหม่ในการผลิตและจำหน่ายสารออกฤทธิ ์ลอกเลียนแบบธรรมชาติจาก 
การแปรรูปสารชีวมวล เช่น CBD (Cannabidiol) และจากกัญชงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและอาหาร ซึ่ง
วางเป้าหมายในการจัดจำหน่ายทั ้งในประเทศและต่างประเทศ (ขณะนี ้อยู ่ระหว่างหารือรายละเอียด 
การร่วมทุนกับ สวทช. เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทภายในไตรมาส ๔ ต่อไป) นอกจากนั้นยังสามารถผลักดันให้มี  
การอนุมัติยืมตัวบุคลากร สวทช. ไปทำงานเสริมความสามารถให้กับบริษัท NSTDA Startup (บจ.BGIC) 
จำนวน ๑ ราย เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘) ดำเนินการถอดบทเรียนการทำงาน NSTDA Startup 
และนำเสนอจนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา NSTDA Startup  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๔ ซึ่งในไตรมาสที่ ๓ ได้มีการสื่อสารผู้เกี่ยวข้องภายใน สวทช. และ (๙) ดำเนินการนำเสนอความคืบหน้า
กลไก NSTDA Startup ต่อคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) โดยเป็นส่วนหนึ ่งของรายงานผล 
การดำเนินงาน สวทช. ไตรมาสที ่๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

รายงานผลด าเนินงานโครงการ              ไตรมาส3 ปี 2564
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๑๑๐ 

 

๓.๕.๒ การผลักดันผลงานวิจัยสู่การจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี 
สวทช. ใช้กลไกการร่วมทุนในการผลักดันการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง  ๆ ของ สวทช. 

ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialization) ตามพันธกิจของ สวทช. รวมทั้งทำหน้าที่บริหารจัดการ 
การลงทุน กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการลงทุนของ สวทช. อย่างไรก็ตาม การร่วมลงทุนตามนโยบาย
การลงทุนของ สวทช. ที่ผ่านมา ที่ยังขาดความคล่องตัวและมีข้อจำกัดในการรับความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. ได้จัดตั้ง Holding Company ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานแบบเอกชนและ
มีความคล่องตัวขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยจะดำเนินการในรูปแบบ
เอกชน ด้วยทุนจดทะเบียน ๒๕๐ ล้านบาท โดยกิจการเป้าหมาย (Targeted Company) ของบริษัทฯ จะเน้น
การลงทุนในกิจการ Deep Tech ที่รับถ่ายทอดองค์ความรู ้จากงานวิจัยและพัฒนาจากทั้ง สวทช. และ
หน่วยงานภายนอกทั ้งในและต่างประเทศ ซึ ่งจะต้องเป็นกิจการที่ เพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เช่น Agro-industry,  Biotechnology, Smart 
Manufacturing, Health-Medical  และ Energy and Materials เป็นต้น โดยจะลงทุนตั้งแต่ช่วง Startup 
และ Early stage ไปจนถึงช่วงเติบโต ซึ่งกิจการเป้าหมายจะมาจากโครงการต่าง ๆ ที่ สวทช. ให้การสนับสนุน
ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น ผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ใน TSP/SWP บริษัทที่อยู ่ในโครงการบ่มเพาะ โครงการ 
Startup Voucher โครงการ Research Gap Fund บริษัทลูกของบริษัทร่วมทุน สวทช. ผลงานเด่นจาก
กิจกรรม NSTDA Investors’ Day และ NSTDA Startup ที่เป็นการให้บุคลากร สวทช. นำผลงานวิจัยมาจัดตั้ง
เป็นธุรกิจ Startup ร่วมกับพันธมิตรเอกชน โดยในการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๓ มีมติอนุมัติการจัดตั้ง บริษัทนาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด โดย รมว.อว. ได้ลงนามในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วย
การกำกับดูแลบริษัทนาสด้าโฮลดิ้งจำกัด พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ สวทช. ได้ดำเนินการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยทุนจดทะเบียน ๑ ล้านบาท  

โดย ณ สิ้นไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บริษัทนาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด มีผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญ ดังนี้ (๑) ประกาศนโยบายการลงทุน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ (๒) จดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น ๑๐๐ 
ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และ (๔) อนุมัติการลงทุนแล้ว ๑ กิจการ คือ บริษัท เวลโนเวชั่นส์ จำกัด นอกจากนั้น สวทช. ยังมีกลไก
ผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สวทช. ได้ร่วมลงทุนกัน
ธนาคารกรุงไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ
เอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑ (กองทรัสต์ฯ) โดยมีวงเงินลงทุน ๑,๑๓๕ ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาส ๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กองทรัสต์ได้อนุมัติการลงทุน ๔ กิจการ คือ ๑) บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม 
เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ๒) บริษัทแอพแมน จำกัด ๓) บริษัทนิว พาราไดม์ จำกัด และ ๔) บริษัทบาเนีย 
(ประเทศไทย) จำกัด 
  



๑๑๑ 

 

๓.๕.๓ การสร้าง Innovation Driven Enterprise (IDE)  
เนื่องด้วยการเจริญเติบโตในโลกธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs และ 

Startups จำเป็นอย่างย ิ ่งท ี ่จะต ้องพ ัฒนาศักยภาพให้ม ีข ีดความสามารถในการแข่งข ันเท่าท ันต่อ  
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในยุค New Normal ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สวทช. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) รวมถึงกลไก
สนับสนุนต่าง ๆ แก่ธุรกิจ SMEs และ Startups ให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่รอดได้ 
ในยุคดิจิทัล 

สวทช.มีการพัฒนากลไกร่วมกับพันธมิตร เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs และ Startup ให้

พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Driven Enterprise (IDE) มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ ๕ กลไกหลักที่พัฒนาขึ้น โดยในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีความก้าวหน้า 

ในกลไกต่าง ๆ ดังนี้  

(๑)  กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) โดย

ดำเนินการในโครงการ Digital Transformation Phase II ร่วมกับ UOB-FINLAB เพื ่อช่วยผู ้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย ่อม (SMEs) ของไทย ในการพัฒนาและเพ ิ ่มข ีดความสามารถด ้านด ิจ ิทัล 

พร้อมเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ และ กำลัง

ดำเนินโครงการระยะที่ ๓ ต่อเนื่อง โดยเริ่มวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการและพัฒนาข้อเสนอ

โครงการ 

(๒) การยกระดับขีดความสามารถในการวิจัย (Research Capability Development) ด้วย

กลไกการสร้างเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา (Higher 

Education for Industry : Hi-FI consortium) จำนวน ๕  แห ่ ง  ได ้ แก ่  จ ุ ฬาลงกรณ ์มหาว ิทย าลั ย 

มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่ มหาว ิทยาล ัยขอนแก่น มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์ และมหาว ิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้ดำเนินการร่วมจัดทำหลักสูตรมาตรฐานของคณะให้มีระบบพัฒนากำลังคนร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม โดยดำเนินการ ๑) วิเคราะห์โจทย์จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 

เข้าวินิจฉัยปัญหา ๒) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และ ๓) ให้คำปรึกษาและนักศึกษาเข้าปฏิบัติการ  

ในบริษัท ปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (ต่อเนื่องจาก ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) จำนวน ๓๗ คน 

มีบริษัทเข้าร่วมโครงการ ๒๕ บริษัท และอยู่ระหว่างการติดตามความก้าวหน้าโครงการ สามารถดูข้อมูล

เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ www.hifi.sc.chula.ac.th 

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


๑๑๒ 

 

 (๓) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และสุขภาพ (Food & Health 

Industry) ร่วมกับพันธมิตรหลายราย ซ่ึงประกอบด้วยกลไกต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๑) Functional Foods ร่วมดำเนินการกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) 

และ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย  

๓.๒) Herb Product Market Development ร่วมดำเนินการกับ TCELS มีผ ู ้ประกอบการ 

เข้าร่วมโครงการ ๘ ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ 

๓.๓) SU-Food Innovation Hub การพัฒนาธุรกิจอาหาร SMEs และอุตสาหกรรมอาหารด้วย

นวัตกรรมเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยร่วมดำเนินการกับศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU) และ Food Innopolis สวทช. ปัจจุบันมีโครงการที ่อยู ่ระหว่างดำเนินการ 

รวม จำนวน ๔๑ โครงการ 

๓.๔) Innovative House สวทช. ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน 

ภายใต้โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหาร และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการอนุมัติข้อเสนอโครงการจำนวน 

๕๕ ราย  

(๔) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบสู่สากล (Internationalization Model) เป็นการ Coaching 

ผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการผลักดันนวัตกรรมไปสู่ตลาดสากล โดยที่ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

จะให้คำปรึกษากระบวนการปรับตัว สร้างวิสัยทัศน์ การพัฒนา Business and Marketing Strategy สำหรับ

สินค้านวัตกรรม ในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยมีการศึกษาวิจัยตลาด วางกลยุทธ์ทางการตลาด และ

สร้างทีมขายต่างประเทศที่เข้มแข็ง ปัจจุบันได้ดำเนินการ ๑) ดำเนินการออกแบบและประเมินความเป็น IDE 

ของผู้ประกอบการแล้ว ๖ ราย ๒) มีบริษัทได้รับการอนุมัติดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ 

บริษัท และ ๓) มีความร่วมมือกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ (สอวช.) ในการศึกษาปัจจัย กลไก โดยสำรวจผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ๒๐ ราย ซึ่งได้ 

มีการสัมภาษณ์แล้ว ๒๔ ราย 

๓.๕.๔ การพัฒนากลไกใหม่เพื่อประเมินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ และ  
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน (Financial Model) และมิใช่การเงิน (Non-Financial 
Model)  



๑๑๓ 

 

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทย (Thailand Technology Rating 
Support and Service Development; TTRD) สวทช. มีพันธกิจหลักคือ ให้บริการประเมินศักยภาพและ 
จัดอันดับเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจาก 
ระบบกลไกการจัดอันดับเทคโนโลยีกลุ ่มผู ้ประกอบการ SMEs กลุ ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำกลไก 
การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการโดย TTRS Model มาช่วยวิเคราะห์และประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงการประเมินศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย เพื่อนำไปสู่โอกาสใน  
การได้รับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจเทคโนโลยี และงบประมาณ โดยในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ สวทช. มีความก้าวหน้า ดังนี้ 

(๑) โครงการบูรณาการความร่วมมือ MOU TTRS (KOTEC-NSTDA-OSMEP-TCG) เพื่อสร้าง
กรอบความร่วมมือร่วมกันระหว่างองค์กร ระหว่าง TTRD สวทช. ร่วมกับ Korea Technology Finance 
Corporation (KOTEC) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. หรือ OSMEP) และ
บรรษัทประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย. หรือ TCG) ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติใน 
การสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา  
Tech-Startups และ SMEs ผ่านกลไกการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการโดย TTRS Model อย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนา
นานาชาติออนไลน์ร ่วมกันในกิจกรรม “ Insightful Webinar - Technology Finance for Sustainable 
Innovation”  

(๒) โครงการ Innobiz-TTRS (ต่อเนื ่อง) โดยได้ดำเนินงานร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื ่อสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื ่อแก่ผู ้ประกอบการ SMEs ที ่ได้รับ 
การประเมินศักยภาพโดย TTRS Model และยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์พันธมิตร ในวงเงินค้ำประกัน
ตามมาตรการและกลไกช่วยเหลือผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจนวัตกรรม 

(๓) โครงการ Exim-TTRS Mobile Clinic (ต่อเนื ่อง)  โดยได้ดำเนินการร่วมกับธนาคารเพ่ือ 
การส ่งออกและนำเข ้าแห่งประเทศไทย หร ือ EXIM Bank เพื ่อให ้คำปร ึกษาและประเมินศักยภาพ
ผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้าให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ โดย
กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้มากข้ึน  

(๔) โครงการความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
(ธสน.) เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการและจัดทำมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการสมาชิก สอท. 
โดยล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินจาก TTRD สวทช. 
ครอบคลุม ๓ กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Start-Up Business, Small & Medium Business และ Large Business & 
Project Company  



๑๑๔ 

 

(๕) โครงการบูรณาการความร่วมมือ MOU ระหว่าง สวทช. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน  
(TTRS – GSB SMEs Startup) สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup  โดยล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์
สินเชื่อพิเศษสำหรับสินเชื่อวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๑๐ ปี  

(๖) โครงการ SME-GP การพัฒนาระบบขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย
ความร่วมมือของ สวทช. และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) งบประมาณใน  
การดำเนินโครงการ ๑๒ ล้านบาท ระยะเวลา ๕ เดือน โดย ครม. ได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน และได้ออกเป็นกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎกระทรวง
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจาก SMEs ที่ได้ขึ ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชี
รายชื่อไว้กับ สสว. ซึ่งจะเน้นให้ SMEs มีโอกาสเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะ SMEs โดย 
สสว. และ สวทช. ได้ลงนาม MOU เพ่ือดำเนินโครงการฯ ร่วมกันแล้วเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(๗) โครงการเพื่อนคู่คิด สวทช. - ธนาคารกรุงเทพ โดยการดำเนินการร่วมกัน ซึ่ง สวทช. จะ
คัดเลือกผลงานวิจัย/ผลงานของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของ สวทช. ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดและ
ส่งข้อมูลไปให้กับธนาคาร และธนาคารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อนำไปผลิตออกอากาศในรายการเพื่อนคู่คิด 
และ/หรือ ช่องทางของ Bangkok Bank SME โดยมี TTRD เป็นผู้ประสานงานกับธนาคาร รายการ“เพื่อน
คู่คิด” เป็นรายการสั้น ความยาว 3 นาที พูดถึงเรื่องราวของโลกธุรกิจที่ทันยุคสมัยและทันต่อเหตุการณ์ เน้น
การสร้างแรงบันดาลใจ และการแบ่งปันแนวคิดการทำธุรกิจหรือการผลิตสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์ เป็น
คอนเทนต์ที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของผู้รับชมในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ คอนเทนต์ที่  
ตอบโจทย์กลุ่มผู้ชม ทำให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศในรายการสามารถ 
นำวีดิโอดังกล่าวไปเผยแพร่ซ้ำตามช่องทาง หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง  ๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้ในวงกว้าง 
และหลากหลาย เสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  

นอกจากนี้ TTRD สวทช. ยังได้ดำเนินงานตามพันธกิจเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโมเดลเพื่อให้
สอดคล้องในการประเมินศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการนวัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 
NSTDA Deep Tech Acceleration Platform ประกอบด้วย Food Assistive Technology Devices และ 
IOT รวมท ั ้ ง โครงการ “Fast Lane to Financial Support” และโครงการ “Technopreneur-GAP & 
Growth” โดยเน้นการบูรณาการและความสอดคล้องของปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย ในการวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
 AI & Big Data Management Model เป ็นปัจจ ัยหลักในการประเม ินศักยภาพและสน ับสนุนข ้อมูล 
ให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และยั่งยืน  



๑๑๕ 

 

๓.๕.๕ การพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมเข ้าส ู ่อ ุตสาหกรรมใหม่ใน  

ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวคิด “เสริมสร้างทักษะใหม่ให้คนไทยเท่าทันโลก” คือ ออกแบบหลักสูตรและ
เตรียมพร้อมรองรับความต้องการกำลังคนทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ให้เป็น
แรงงานที ่มีศักยภาพตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Matching Demand and Supply) ตาม 
 New S-Curves โดยเปิดหลักสูตรทั้ง Reskill และ Upskill เพื่อยกระดับศักยภาพกำลังคนในประเทศไทย 
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) สวทช. ได้ออกแบบหลักสูตร
สำหรับอาชีพใหม่ รวมจำนวน ๓๒ อาชีพ โดยเป็นหลักสูตรสำหรับอาชีพใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จำนวน ๑๖ อาชีพ ตัวอย่างเช่น เกษตรกรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ชำนาญการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุม
สภาพแวดล้อม ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ ผู้จัดการธุรกิจนวัตกรรม นักออกแบบนวัตกรรมบริการ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการหุ่นยนต์ วิศวกรหุ่นยนต์ นักชำนาญการ AI  นักชำนาญการบริการดิจิทัลสำหรับองค์กร
สมัยใหม่ นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่ นักชำนาญการสื่อดิจิทัล นักพัฒนาชิ้นส่วน
และชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้ชำนาญการ
ด้านความปลอดภัยข้อมูล , ผู ้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู ่ความยั ่งยืน เป็นต้น  โดยได้
ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill) ซึ ่ง ณ สิ ้นไตรมาสที่ ๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดฝึกอบรมแล้วทั้งสิ้น ๑๑๙ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม ๓,๐๖๖ คน 
(คิดเป็น ๕,๗๖๒.๕ คน-วัน) โดยมีตัวอย่างหลักสูตรจัดฝึกอบรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 

(๑) หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน ๒ วัน” รุ่นที่ ๔ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื ่อสร ้างความร ู ้ความเข ้าใจเก ี ่ยวกับเทคโนโลยีหล ักที ่ เก ี ่ยวข ้องของยานยนต์ไฟฟ้า เพื ่อเตร ียม  
ความพร้อมให้กับผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนไทยในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้า 
ในภูมิภาคอาเซียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมรวม ๒๐ คน 

 



๑๑๖ 

 

(๒) หลักสูตร “รู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน ๒ วัน"(Mastering Indoor Vertical Farming in 

2 Days : VF2)” อบรมผ่านระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น

เกี่ยวกับการปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) ครอบคลุมทั้งด้านองค์ประกอบของโรงปลูกพืช

แนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) การปลูกพืชในโรงปลูกพืช ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) 

การตลาด งบประมาณการลงทุน และแหล่งทุนต่าง ๆ ประกอบด้วย การบรรยาย การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมอบรม

รวม ๓๗ คน 

 
 

(๓ ) หล ักส ูตร การประเม ินคาร ์บอนฟ ุตพร ินต ์ขององค ์กร ( Carbon Footprint for 
Organization: CFO) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธี  
การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศ
ไทยของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และสามารถคํานวณปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงานขององค์กรได้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ มี
ผู้เข้าร่วมอบรมรวม ๒๐ คน 



๑๑๗ 

 

  
สถาบ ันพ ัฒนาบ ุคลากรแห ่ งอนาคต (Career for the Future Academy) สวทช.  ได ้ เปิด 

การเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ในระบบ e-learning โดยมีหลักสูตรที ่พร้อมใช้งานรวม จำนวน ๖๑ 
หลักสูตร (https://elearn.career4future.com) ประกอบด้วย หลักสูตร e-Learning สำหรับสมาชิกราย
เดือน ๓๔ หลักสูตร และแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ๒๗ หลักสูตร ซึ่งมีตัวอย่างหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น จริยธรรม
การวิจัย (Research Integrity) จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ พรบ.สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์พ.ศ. ๒๕๕๘ การเอาตัวรอดและการทำงานอย่างมีความสุขในโรงงาน นักแก้ปัญหา
อย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและโอกาสทางธุรกิจ การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกลับกอง การเพาะพันธ์และวิธีการเลี้ยงปลากัดเพื่อส่งออก การผลิตอาหารหมัก
จากเศษวัสดุเหลือทิ้งเพ่ือลดค้นทุนในการเลี้ยงโค และชุดตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น 

  
๓.๕.๖ บัญชีนวัตกรรมไทย 

รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการวิจ ัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกร รม โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กำหนดแนวทาง  

การส่งเสริมนวัตกรรมไทยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบาย โดยใช้กลไกการจัดทำ 

“บัญชีนวัตกรรมไทย” เป็นมาตรการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมี

คุณภาพ และเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งสามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าแบบดั้งเดิม สู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เมื่อวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัย และนวัตกรรม 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) โดย สวทช. มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ

นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายสำนักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบราคาของ

ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว พร้อมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย 



๑๑๘ 

 

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาสูงสุด ๘ ปี หน่วยงานรัฐ

สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการดำเนินงาน (สะสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุนั) 

ดังนี้ มีผลงานนวัตกรรมที่ยื ่นแบบคำขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมมายัง สวทช. รวมทั้งสิ ้น ๑,๐๒๒ ผลงาน ผ่าน 

การรับรองจากคณะกรรมการแล้ว ๕๒๘ ผลงาน สำนักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว 

๔๙๑ ผลงาน ประกอบด้วย ด้านการแพทย์ ๒๘๐  ผลงาน ด้านการเกษตร ๓๔ ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์ ๑๐ 

ผลงาน ด้านก่อสร้าง ๕๒ ผลงาน ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคง ๑๒ ผลงาน ด้านการศึกษา ๑ ผลงาน  

ด้านสำนักงาน ๓ ผลงาน ด้านโฆษณาและเผยแพร่ ๑ ผลงาน ด้านโรงงาน ๔ ผลงาน ด้านยานพาหนะและ

ขนส่ง ๑๑ ผลงาน ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ๔๘ ผลงาน และด้านอื่น ๆ ๓๕ ผลงาน 

ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔) มีผลงานนวัตกรรม

ที่ยื่นแบบคำขอฯ มายัง สวทช. จำนวน ๑๖๐ ผลงาน ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ๖๒ ผลงาน และ 

สำน ักงบประมาณประกาศข ึ ้นบ ัญช ีนว ัตกรรมไทยแล ้ว ๕๒ ผลงาน โดยม ีผลงานว ิจ ัยท ี ่  สวทช.  

มีส่วนร่วม และช่วยสนับสนุน ซึ่งสามารถข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้สำเร็จ มีตัวอย่างดังนี้ 

(๑) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Internet of Things (IoT) โดย 

บริษัทมณีจันทร์ ไอโอที โซลูชั่น จำกัด เป็นเครื่องที่ใช้รังสีอัลตราไวโอเลตชนิด

ความยาวคลื่นสั้นในการทำลายเชื้อจุลชีพ ซึ่งในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าว

มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น การฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบน

พ ื ้นผ ิวและอ ุปกรณ ์ต ่ า ง  ๆ โดยบร ิษ ัทฯ ได ้พ ัฒนาเคร ื ่ องฆ ่ า เช ื ้ อด ้ วย 

รังสี UVC แบบเคลื่อนที่ในชื่อทางการค้า “V-Free®”ซึ่งประกอบด้วยหลอด UVC 

จำนวน ๘ หลอด และมีระบบควบคุมการเปิด-ปิดผ่านระบบ IoT มีการเชื่อมต่อ

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถสั่งการผ่าน Application Key Phone ซึ่ง

บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา Application ดังกล่าวเอง ซึ่งเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และ

ไดย้ื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ ๒๐๐๑๐๐๔๐๕๑ ชื่อ V-Free ระบบ

ควบค ุมหลอด UVC ผ ่ านระบบ IoT รวมถ ึ ง  Application Key Phone ได้  

ยื่นจดลิขสิทธิ์ประเภท วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน 

Key Phone Application Program โดย เคร ื ่ องฆ ่ า เช ื ้ อฯ  สามารถทำลายเช ื ้ อจ ุลช ีพ ๓  กล ุ ่ ม  คือ 

เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ และเชื้อก่อโรคที่มักพบเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมถึง

ทำลายเชื ้อมาตรฐาน E. coli ATCC 25922 และ S. aureus ATCC 35923 ที่เวลา ๑๕ นาที ที ่ระยะห่าง 

๓ เมตร ด้วยประสิทธิภาพในการทำลายเชื ้อมากกว่า ๙๙.๙๙%  นอกจากนี้เครื ่องฆ่าเชื ้อฯ นี้ได้ผ่าน 



๑๑๙ 

 

การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า โดยห้องปฏิบัต ิการของ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช. เรียบร้อยแล้ว 

(๒) โคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง โดยบริษัทศรีกรุงไลท์ติ้ง 

จำกัด ผลงาน โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light) พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง หรือใน

ชื ่อทางการค้า “Micron” ที ่พัฒนาขึ ้นเพื ่อแก้ไขปัญหาของ

ห ล อ ด ไ ฟ  LED ท ี ่ ม ี ใ ช ้ ก ั น อ ย ู ่ โ ด ย ท ั ่ ว ไ ป 

ที่ส่องสว่างออกมาในทุกทิศทาง ซึ่งเมื่อนำมาประกอบเป็นโคมไฟ

ถนน กลับเป็นการรบกวนผู้ที่อาศัยทีอ่ยู่ริมทางสาธารณะนั้น ๆ จึง

มีแนวทางการพัฒนาวิธีการบังคับแสงในแนวตั้งฉาก เพ่ือให้โคมไฟ

แอลอีดีสามารถกระจายแสงออกไปในทิศทางที ่กว้าง และยัง

สามารถควบคุมแสงในแนวฉากให้อยู่ในพื้นที่ทางสาธารณะให้ 

มากที่สุด โดยได้พัฒนาแผ่นบังคับแสงในแนวตั้งติดตั้งวางทับลง

บนขอบด้านข้างโดยรอบของแผง Chip LED มีลักษณะโปร่งใส แสงจากแผงหลอด Chip LED ดังกล่าวสามารถ

ส่องผ่านได้ โดยแกนกลางของแต่ละแถว เป็นร่องบังคับแสงด้านใน ที่มีลักษณะเป็นมุมแหลมเอียงตัวขึ้นไป

ทางด้านบน และมีเลนส์นูนบังคับแสงในแนวข้างจำนวนหนึ่งเรียงตัวขนานในระยะห่างเท่า  ๆ กัน ผลงานนี้ 

บริษัทศรีกรุงไลท์ติ้ง จำกัด ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใน

โครงการวิจัยพัฒนา “โคมไฟถนน LED พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง” โดยได้รับการ

สนับสนุนจาก โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( ITAP)  สวทช. และบริษัทฯ ได้ยื่น

คำขอรับอนุส ิทธ ิบ ัตร เลขที ่ ๑๗๕๐๓ (เลขที ่คำขอ ๒๐๐๓๐๐๒๕๔๙) ชื ่อ แผ่นครอบแผงหลอดไฟ

ไดโอดเปล่งแสง (LED)  

ในด้านกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้อง ผลงานโคมไฟถนน นี้ อยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยการกำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ๑๙๕๕-๒๕๕๑ : 

บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ ซึ่งบริษัท ศรีกรุงไลท์ติ้ง จำกัด 

(ผู ้ผลิตและเจ้าของผลงาน) ได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้  

ต ้องเป ็นไปตามมาตรฐาน ( ใบอน ุญาตท ี ่  ท ๔๓๔๑-๒๕๕๙/๑๙๕๕) จากสำน ักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เรียบร้อยแล้ว  อีกท้ังผลงานตราสินค้า Micron กลุ่มรุ่น MCD (คือ MCD-30W, 

MCD-60W, MCD-90W, MCD-120W, MCD-150W, MCD-180W และ MCD-210W) ได้รับ Certificate of 

Conformity สามารถใช้ตรา CE Mark ได้แล้ว 

ในด้านการทดสอบความปลอดภัย ผลงานโคมไฟถนนแอลอีดีฯ กลุ่มรุ ่น MCD ดังกล่าว ได้ผ่าน 

การทดสอบมาตรฐาน มอก. ๑๙๕๕-๒๕๕๑ โดย บริษัทยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และ



๑๒๐ 

 

การทดสอบสมรรถนะทางไฟฟ้าและทางแสง มาตรฐาน IES LM-79-08 โดย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช. ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรอง ISO 17025  ส่งผลให้ได้รับ 

การรับรองด้านความปลอดภัย CE ภายใต้มาตรฐานการทดสอบ EN60598-1 (Luminaires. General 

requirements and test) EN60598-2-3 (Luminaires. Particular requirements. Luminaires for road 

and street lighting) EN62031 (LED modules for general lighting – Safety specifications) EN62493 

( Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic field) 

EN61347-2-13 (Lamp control gear) และได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ภาคสนาม โดยมหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต ในการทดสอบความเข้มแสงสว่างบนระยะการติดตั้งที่สูงจากพื้น ๖ เมตร ถึง ๙ เมตร พบว่าโคมไฟ

ถนน ขนาด ๓๐ – ๒๑๐ วัตต์ มีค่ารัศมีการกระจายของความเข้มแสงสว่างที่เหมาะสม 

(๓) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โดย บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) 

จำกัด ในช ื ่อทางการค้า “อเจ ิร ์มโก (AGERMGO)” เป ็นผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่มี

ส่วนประกอบของแร่ธาตุสังกะสีที่ผ่านกระบวนการผลิตให้อยู่ในรูปแบบไอออน 

(Zinc ion) ซึ่งมีคุณสมบัติยังยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ โดยกระบวนการเตรียมสารนี้

อาศัยหลักการแทนที่โมเลกุลของน้ำมาล้อมรอบซิงค์ไอออนด้วยโมเลกุล  

ขนาดเล็ก เช่น กรดอะมิโน โปรตีน หรือโพลิเมอร์ที่ทำหน้าที่ล้อมรอบ หรือเกิด

สารประกอบเชิงซ้อน หรือเกิดการคีเลตกับซิงค์ไอออนแทนที่โมเลกุลของน้ำ 

ส่งผลให้ไอออนของโลหะที่มีประจุบวกมีความเสถียรต่อการจับของประจุลบใน

สิ่งแวดล้อม และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วย  

การใช้เทคโนโลยี chelation ร่วมกับการใช้สารลดแรงตึงผิว โดยในงานวิจัยนี้

ใช้สาร ไคโคซานซิเทรต ช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับซิงค์ไอออน การวิจัยและ

พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์นี้ เป็นผลงานวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. และได้ 

ยื ่นขอร ับอนุส ิทธ ิบ ัตรในชื ่อ “องค์ประกอบสำหรับเตร ียมสารฆ่าเช ื ้อจ ุล ินทร ีย ์” เลขที ่คำขอ 

๑๙๐๓๐๐๑๔๒๖ (สถานะ ได้รับเลขที่อนุสิทธิบัตร เลขที่ ๑๗๗๙๐) โดยมี สวทช. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด มีสิทธิในการนำงานวิจัยไป 

ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว 

ในด้านมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมาย ผลงานผลิตภัณฑ์ฯ นี้ จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ 

ซึ ่งบริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู ้ผลิตและจำหน่าย ได้รับใบสำคัญการขึ ้นทะเบียน  

วัตถุอันตราย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว  

ในด้านการทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพ ผลงานผลิตภัณฑ์ฯ นี้ ได้รับการทดสอบคุณสมบัติ 

ทางกายภาพและทางเคม ีการทดสอบ Particle size and Zinc content Analysis และการทดสอบ



๑๒๑ 

 

ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้ โดยผลการทดสอบผ่าน  

ตามข้อกำหนดของ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย อย. สำหรับด้านการทดสอบความปลอดภัย ผลงานผลิตภัณฑ์ฯ 

ได้รับการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก การทดสอบการกัดกร่อนกับวัดสุต่าง ๆ และการทดสอบการ

ย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องตามที่ระบุในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ 

  



๑๒๒ 

 

๓.๕.๗ การรับรองงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  
กระทรวงการคลังได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และต่อมาได้ตราพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้มีการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
กรณีท่ีมีรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๐๐ เป็นร้อยละ ๓๐๐ (มาตรการ
ภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริม
และจูงใจให้ภาคเอกชนจัดให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน สำหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
(วิธีการ pre-approval) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมาและได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
พิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ (๑) เปิดให้บริการระบบ RDC Online ยื่นขอ
รับรองโครงการวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล 
และตรวจสอบติดตามผลได้ง่าย  (๒) เพ่ิมช่องทาง Fast Track ซึ่งสามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน 
๑ เดือน และ (๓) จัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นมาตรการภาษีเพื่องานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และ
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจทั่วไป และ สวทช. 
ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม (Research Technology Development and Innovation Management System : RDIMS)  
ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิกับ สวทช. นั้น สามารถรับรอง
ตนเองสำหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาทได้ โดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นรายโครงการ แล้ว  
ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการภาษี (วิธีการ self-declaration) ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวนโครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่ดำเนินการทั้งหมด ๔๘๗ โครงการ รวมมูลค่าโครงการ ๑ ,๙๐๓.๙๓ ล้านบาท (เป็นโครงการใหม่ 
๓๕๔ โครงการ และมีโครงการที ่ยกยอดจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓๓ โครงการ) จาก
ผู้ประกอบการทั้งสิ้น ๙๒ ราย ทั้งนี้ มีโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน ๒๕๘ โครงการ มูลค่าโครงการ 
๘๔๒.๐๓ ล้านบาท 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในหลากหลายด้าน ดังนี้ (๑) 
ผลการประเมินด้านเศรษฐกิจของโครงการ มีผลการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการทั้งหมด ๓๔ บริษัท จำนวน 



๑๒๓ 

 

๔๖ โครงการ พบว่า (๑.๑) บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น ๔๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการ
ทั้งหมด (๑.๒) บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ๓๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๖๙.๖ ของจำนวนโครงการทั้งหมด และ 
(๑.๓) บริษัทมีต้นทุนลดลง ๒๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๕.๗ ของจำนวนโครงการทั ้งหมด (๒) ผล  
การประเมินในด้านผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากผลการสำรวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โครงการภายใต้มาตรการ ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
ระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ (คิดผลประโยชน์รวม ๔ ปี) 
NPV มีค่าเป็นบวก และ B/C ratio เท่ากับ ๒๐ (๓) ผลการประเมินในด้านการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนหรือ
ความคุ้มทุนของกรมสรรพากร จากผลการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าโครงการที่มีช่วงระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่า 
๔ ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖ ของโครงการทั้งหมด ขณะที่โครงการที่มีช่วงระยะเวลาคืนทุน
มากกว่า ๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔ สรุปผลการวิเคราะห์จากทุกด้านดังกล่าวนี ้ ทำให้สามารถบ่งชี ้ได้  
อย่างชัดเจนว่า มาตรการนี้มีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง และพบว่ามาตรการนี้เป็นส่วนสำคัญที่จูงใจให้บริษัททำ  
การวิจัยและพัฒนาในระดับมากถึงมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ระดับ ๔.๔ (จากระดับคะแนน มากที่สุด = ๕ , 
มาก = ๔, ปานกลาง = ๓, น้อย = ๒, น้อยที่สุด= ๑) และเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนทำให้งบประมาณด้าน 
การวิจัยและพัฒนาของบริษัทมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจำนวน ๒๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔ 

และเพื่อให้มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ยังคงเป็นกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของ
ภาคเอกชนและของประเทศ ดังนั้น ทาง สวทช. จึงได้จัดทำข้อเสนอให้แก่กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร 
(หนังสือกระทรวง อว. เลขท่ี อว ๖๐๐๑/๒๔๒๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) พิจารณาดำเนินการขยายเวลา
มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ และ
ให้ผู ้ประกอบการสามารถยื่นเสนอทุกโครงการ โดยไม่จำกัดมูลค่าโครงการที่ ๓ ล้านบาท สำหรับวิธีการ  
 Self-Declaration  

ทั ้งนี ้ในช่วงที ่ผ ่านมา มีการประชุมติดตามผลการพิจารณาระหว่างผู ้บร ิหารระดับสูงของ
กรมสรรพากร และ สวทช. เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำบทสรุปนโยบายภาษีและร่างกฎหมายอีกหลายครั้ง 
(ในช่วงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ ่งกรมสรรพากรได้ร ับทราบถึงข้อมูลสรุป 
ผลดำเนินงานของ สวทช. ในช่วงมาตรการยกเว้นภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ (ระยะท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ที่
เพ่ิมสูงขึ้น (เม่ือเทียบกับผลดำเนินงานในช่วงมาตรการยกเว้นภาษี ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์) ทั้งในมิติจำนวนโครงการ
ที่ยื่นขอรับรอง หรือมูลค่าโครงการที่ยื่นขอ รับรอง (เพิ่มขึ้น ๓ เท่า) และจำนวนบริษัทที่ยื่นโครงการ หรือ
จำนวนผู ้รับทำการวิจัยฯ ว.พ.๐๑ (เพิ ่มขึ ้น ๑.๕ เท่า) โดยเป็นผลอันเนื ่องมาจา กมาตรการภาษี ๓๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ และรับทราบถึงโครงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ สำหรับการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม Phase ๒ ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการวิจัยฯ รวมทั้งมี
ความคุ้มค่าในการลงทุนของภาครัฐ โดยการขยายระยะเวลามาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ควรให้ต่อเนื่อง
จากระยะเวลาของมาตรการเดิม (ที่สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อไม่ให้การใช้สิทธิของ
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ภาคเอกชนได้รับผลกระทบหรือขาดความต่อเนื่อง และสำหรับการใช้สิทธิด้วยวิธีการ Self-Declaration เห็น
ว่ายังควรให้มีต่อไป โดยมูลค่าโครงการที่ใช้สิทธิที่เหมาะสมจะพิจารณาทบทวนอีกครั้งในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรขอให้ สวทช. จัดทำหนังสือเรียนถึงอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อเสนอ
พิจารณาทบทวนและขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตามรายละเอียดที่
ได้หารือกันข้างตน้ ทาง สวทช. จึงได้จัดทำหนังสือเรียนถึงอธิบดีกรมสรรพากร (หนังสือ สวทช. ที่ อว ๖๐๐๑/
๔๘๔๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔) โดย สวทช. มีข้อเสนอเพื่อพิจารณาทบทวนและขยายระยะเวลา
การให้สิทธิประโยชน์มาตรการภาษี ๓๐๐% เพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ระยะที่ ๒) ออกไป โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย ๕ ปี เนื่องจากเป็นมาตรการสำคัญอันจะเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงช่วยยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ ทั้งนี้ ข้อเสนอข้างต้น ยั งอยู่ในระหว่างทางกรมสรรพากร
พิจารณา 

 
๓.๕.๘ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย  

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และคู่แข่งสามารถ

เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีผู ้ประกอบการไทยจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและนำ 

องค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้

สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี 

การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการ กระตุ้น

ให้ภาคเอกชนลงทุนด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ 

ITAP (Innovation and Technology Assistance Program) เป็นกลไกหนึ่งที่ สวทช. สร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่

ช่วยเหลือ SMEs โดยเป็นคนกลางที่ช่วยบริหารโครงการ และประสานระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัยไปสู่

ผู้ประกอบการให้เหมาะสมกับความต้องการ ศักยภาพ และสามารถนำองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

ในเชิงพาณิชย์ 

ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมดำเนินงานในรูปแบบเครอืข่าย 

เพ่ือให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ITAP มีเครือข่าย จำนวน ๑๙ เครือข่าย และมีที่ปรึกษา

เทคโนโลยีหรือ Industrial Technology Advisor (ITA) ให้บริการจำนวน ๑๑๖ คน การให้บริการของ ITAP 

ประกอบด้วย บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี สรรหาผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัย

ปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ ติดตามประเมินผลโครงการ จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ 

เสาะหาเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ และบริการจับคู่เจรจาธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ 
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สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุน  

ค่าใช้จ่ายความคืบหน้าผลการดำเนินงาน 

โดยในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ITAP สวทช. ได้วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและให้

คำปรึกษาเบื้องต้นไปแล้ว ๕๙๖ ราย และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs อย่างครอบคลุม

ทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน ๗๕๔ โครงการ (ใหม่) คิดเป็นมูลค่าโครงการ ๖๐๑.๔๗ ล้านบาท และคิดเป็น

สัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อภาครัฐ ๗๒ : ๒๘ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

(ร้อยละ ๔๓) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๒๒) และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ ๑๖) ซึ่งเมื่อ

จำแนกตามรายอุตสาหกรรมแล้ว อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ ITAP ให้การสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีอันดับสูงสุด (ร้อยละ ๓๑.๔) ลำดับถัดไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ ๑๓.๙) และเครื่ องจักร

และอุปกรณ์ (ร้อยละ ๗.๒) ซึ่ง ITAP สวทช. ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs เสร็จ

สิ ้นแล้ว จำนวน ๑,๒๖๑ โครงการ โดยมีตัวอย่างผลการดำเนินงานที่ ITAP สวทช. เข้าไปช่วยสนับสนุน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้ผู้ประกอบการ และช่วยสนับสนุนเทคโนโลยี ดังนี้ 

(๑) การนำระบบควบคุมแบบ RFC (Remote Factor Control) สู่การทดสอบความทนทานใน

ยุคนวัตกรรม ให้แก่บริษัท SUMMIT R&D CENTER จำกัด จากโจทย์ที่บริษัทฯประสบปัญหาที่เกิดจาก

ความเสียหายเนื่องจากความล้าของชิ้นส่วนยานยนต์ต่อปีมีมูลค่ามหาศาล บริษัทฯ จึงต้องการเพิ่มความมั่นใจ

ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงต้องส่งชิ้นส่วนไปทดสอบความทนทานต่อการสั่นสะเทือนที่ต่างประเทศ ซึ่งมี

ค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน ITAP สวทช. จึงเข้าไปช่วยเหลือโดยการนำผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนากระบวนการ

ทดสอบบนแท่น (test bench) ได ้สำเร ็จ มี  

การจำลองการสั่นสะเทือนที่เหมือนการวิ ่งบน

ถนนจริง และใช้เทคโนโลยี Computer-aided 

testing (CAT) และ Remote Factor Control 

(RFC) สำหร ับทดสอบความทนทานภายใต้  

ภาระงานจริง ส่งผลสำเร็จให้แก่บริษัทฯสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายในการส่งทดสอบที ่ต่างประเทศ

หลายล้านบาท และลดระยะเวลาของการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเกิดองค์ความรู้ในบริษัทฯที่

สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการทดสอบวัสดุ

และชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(๒) ฟาร์มเกษตรในอาคารนวัตกรรมเพื ่อสิ ่งแวดล้อมในพื ้นที ่จำกัด  ให้แก่ บริษัทลอฟท์ 

บิวเดอร์ จำกัด เนื่องด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารและคลังสินค้าที่เล็งเห็นอนาคตที่สดใส

ของธุรกิจการสร้างฟาร์มในอาคารโดยเน้น

ลดต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์เกษตร

อินทรีย์ที่เหมาะสำหรับผักและผลไม้เมือง

หนาว ทางบริษัทจึงเริ่มมองหาองค์ความรู้ 

การทำระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร (Plant 

Factory) ที่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิต

ได ้  เช ่น แสง น ํ ้า แร ่ธาต ุอาหาร และ

ปร ิมาณก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด ์  ให้  

มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปล่อยของเสีย 

สู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด ITAP สวทช.

ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยการนำผู้เชี่ยวชาญ

ออกแบบและจัดสร้างระบบต้นแบบฟาร์ม

เ ก ษ ต ร ใ น อ า ค า ร  เ ช ่ น  ว า ง ร ะ บ บ 

การให้สารอาหารแก่พืช ผัก และผลไม้ วางระบบให้น้ำโดยอาศัยแรงดูดตามหลัก Capillary Tube ส่งผลให้พืช

ได้รับน้ำซึมตลอดเวลาเป็นการประหยัดน้ำ เวลา และพลังงาน วางระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ  

ตามช่วงเวลาการปลูกที่สามารถกำหนดได้  วางระบบควบคุมความชื ้นในอากาศ  วางระบบแสง LED ที่

สามารถกำหนดระยะเวลาให้แสงที่เหมาะสมกับระยะการเติบโตของพืช  ออกแบบ Mobile application เพ่ือ

ติดตามและควบคุมการทำงานของทุกระบบ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จคือ บริษัทฯสามารถสร้างช่องทาง 

ในการเพิ่มรายได้ในอนาคตจากการนำนวัตกรรมระบบฟาร์มเกษตรในอาคารมาปรับปรุงใช้เป็นจุดขาย โดย

ปัจจุบันมียอดสั่งซื้อแบบและจ้างงานก่อสร้าง ประมาณการรายได้ ๑ – ๒ ล้านบาท 

(๓) พัฒนานวัตกรรมฐานรากยุคใหม่ ให้แก่ บริษัทเข็มเหล็ก จำกัด (KEMREX) จากโจทย์คือ

สภาพดินที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยทำให้ความจำเป็นในการใช้เข็มเหล็กนั้น

แตกต่างกัน เพื่อให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการนำไปใช้งานจริง และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลู กค้าใน 

สภาพดินที่มีความแตกต่างกัน บริษัทมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าของสินค้านวัตกรรมเข็มเหล็ก (Series 

F, Series FS, Series D) โดยการทำวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบความแข็งแรงของเข็มเหล็กแต่ละประเภทโดย

เข้ารับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงภายใต้โครงการ ITAP สวทช. ได้นำผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้และ

เพิ ่มทักษะให้กับบริษัท ได้แก่ ๑) การควบคุมคุณภาพการผลิตเข็มเหล็ก ๒) การออกแบบการทดสอบ 

ความแข็งแรงของเข็มเหล็ก ๓) หลักการสำรวจดิน การคำนวณ และแปลผลการทดสอบ และ ๔) การรวบรวม



๑๒๗ 

 

ผลการทดสอบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

อ้างอิงช่วยให ้บริษ ัทสามารถเล ือกใช้  

เข็มเหล็กได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่  

ส ่งผลให ้ เก ิดผลสำเร ็จทำให้บร ิษ ัทฯ 

สามารถนำข้อมูลที ่ได้จากการเข้าร่วม

โครงการก ับ ITAP ไปต ่อยอด ย ื ่นขอ 

ขึ ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยสำหรับ

สินค้าเสาเข็มเหล็ก Series FS และได้ 

รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นระยะเวลา 

๘ ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

 
๓.๕.๙ สนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยี 
สวทช. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จนสามารถดำเนิน

กิจการได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยดำเนินกิจกรรมซึ่ งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ทำให้
ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาส  
นำผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ร่วมงานแสดงผลงานต่าง ๆ รวมทั้งการบริการพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจที่นำไปดำเนินการได้จริงไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
ไว้ เกิดการพัฒนาธุรกิจก่อให้เกิดการเติบโตของรายได้ การจ้างพนักงานเพ่ิม ได้ลูกค้าเพ่ิม และเกิดการร่วมทุน 
นำไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เป็นรากฐานที่สำคัญต่อระบบ เศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที ่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาผู ้ประกอบการ  
ธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. มีผลการดำเนินงาน ดังนี้  

(๑) โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม หรือ (Techbiz Starter) มีวัตถุประสงค์
เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้เข้าร่วมโครงการซึ ่งเป็นกลุ ่มผู ้ประกอบการ/นักวิจัย และผู ้สนใจจัดตั้ง  
ธุรกิจเทคโนโลยี ให้มีการวางแผนดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพิ่มทักษะ
พื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Pitching & Meet Investors  
ขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอโมเดลธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ๓๓ ผลงาน และ 
ปิดโครงการฯ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจถึง ๒๙๙.๑๓๓ 
ล้านบาท (นับจากรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อจบการบ่มเพาะธุรกิจฯ และมูลค่าการลงทุนในวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ นวัตกรรม) รวมถึงการจ้างงานเพิ ่มถึง ๔๑ ล้านบาท และในไตรมาสที่ ๒  - ๓ โครงการฯ 



๑๒๘ 

 

ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการ
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ๔๘ ราย ซึ ่งผ ่านการคัดกรองและสัมภาษณ์ ๔๔ ราย และเนื ่องด้วยมี
ผู้ประกอบการขอสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ๕ ราย โดยสรุปมีผู้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๙ 
ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการบริษัทเอกชน ๓๖ ราย และนักวิจัย สวทช. ๒ ราย และ NSTDA Startup ๑ 
ราย ซึ ่งกิจกรรมภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์และอบรมให้แก่
ผู ้เข้าร่วมโครงการไปแล้วทั ้งสิ ้น ๖ หลักสูตร ได้แก่ Innovative Business Trends, Entrepreneurship 
Mindset, Design Thinking, Productization, Marketing Strategy Planning, Digital Marketing   

(๒) โครงการ 2P @ Safety Tech (Patient and Personnel Safety Technology Awards) 
หรือ“โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล” โดย
ดำเนินการร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โดยรับสมัครโรงพยาบาลที่มีความสนใจที่จะ
แก้ปัญหาอุบัติการณ์ในโรงพยาบาลที่สัมพันธ์กับ 2P Safety ส่งเรื่องราวปัญหาการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอและเข้าประกวด โดยผลงานที่สามารถ
นำมาใช้ได้จริงจะได้รับการสนับสนุนให้เกิดการนำสู่การปฏิบัติในวงกว้างของโรงพยาบาล 2P Safety Hospital 
โดยในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการที่สมัครเข้าร่วม ๕๗ โครงการ จาก ๔๑ โรงพยาบาล 
(จาก ๒๕ จังหวัด) และได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการจำนวน ๒๑ โครงการ (จาก ๒๑ โรงพยาบาล) เข้าร่วม
กิจกรรม 2P Safety Tech Hackathon ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก จากบริษัทที่ต้องการเข้าถึงการนำ 
โซลูชันไปแก้โจทย์ปัญหาของระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาล โดยมีบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาให้  
การสนับสนุนด้านงบประมาณและเทคโนโลยีเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จถึง ๔ บริษัท ได้แก่ ๑)
บริษัทเน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด ๒) มูลนิธิไทยคม ๓) บริษัทแอพแมน จำกัด และ ๔) บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด โดยมี
ความคืบหน้าการดำเนินงาน และกิจกรรมในไตรมาส ๓ คือ ๑) จัดอบรมออนไลน์ 2P Safety Tech 
Hackathon ให้โรงพยาบาลที่เช้าร่วมโครงการ ๒) จัดกิจกรรม Isolate Consulting  ๓) จัดกิจกรรม CoHort 
Consulting และ ๕) การนำเสนอผลงานผ่านออนไลน์ เพื ่อรับทราบความก้าวหน้าของโครงการพัฒนา
นวัตกรรมของแต่ละโรงพยาบาล     

(๓) โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS) เป็นโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
ใหม่ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่มีบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ให้สามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้ สร้างรากฐานความแข็งแรงให้องค์กรธุรกิจ วางกลยุทธ์ ผ่านการสนับสนุน
และให้บริการด้านการเรียนรู้ ให้คำปรึกษา และบ่มเพาะในกระบวนการต่าง ๆ โดยโครงการบ่มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี (SUCCESS) มีความคืบหน้าการดำเนินงาน และกิจกรรมในไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ได้แก่ โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีในรุ ่นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ SUCCESS 2020 มีการ 
เก็บมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการฯ ได้แก่ มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
(IMPACT) ที่นับจากรายได้รวมของผู้ประกอบการเมื่อจบโครงการฯ จำนวน ๕๓.๖๔ ล้านบาท และมูลค่า 
การจ้างงานเพิ่ม ๔๙.๕๐ ล้านบาท และสำหรับโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีในรุ่นปี งบประมาณ พ.ศ. 
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๒๕๖๔ หรือ SUCCESS 2021  โครงการฯ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม - ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ มีผู้ประกอบการ 
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๕๓ ราย มีผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์(ผ่านทางช่องทางออนไลน์) ๔๕ บริษัท โดยสรุป 
มีผู ้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ ้น ๔๒ ราย ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ 
AgriTech ๓ บริษัท AR/VR/Media Tech  ๒ บริษัท AutomotiveTech ๑ บริษัท CleanTech/GreenTech 
๑ บริษัท CosmeticTech ๑ บริษัท eCommerce/Marketplace ๓ บริษัท FoodTech/BioTech ๖ บริษัท 
GovTech/EdTech ๓ บริษัท HealthTech/MedTech ๑๑ บริษัท Industrial/Manufacturing/Logistics 
Tech ๖ บริษัท IoTTech ๑ บริษัท TravelTech/LifeStyleTech ๓ บริษัท และ SI/Implementor ๑ บริษัท 
โดยมีตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัทแบร์คอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าของ
ผลงานเทคโนโลยี BearconCAM กล้องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะแบบไร้สัมผัส ที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิผ่าน
ข้อมือโดยไม่ต ้องสัมผัสอุปกรณ์ มีระบบตรวจจับการใส่หน้ากากอนามัยพร้อมเสียงเตือน รวมถึงมี  
การเก็บประวัติใบหน้าอุณหภูมิ เวลาที่ตรวจวัดและพิกัดบริเวณที่ทำการตรวจวัดเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ภายหลังได้ 
โดยบริษัท แบร์คอนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการบ่มเพาะและการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจจากโครงการบ่ม
เพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหาร
จัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. ซึ่งเดิมทีทางบริษัทตั้งเป้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายไว้เป็นกลุ่มของโรงเรียนในสังกัด
ของภาครัฐ อย่าง อบต. หรือเทศบาล ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งได้เพราะ
การทำงานกับภาครัฐจะต้องมีกระบวนการ และขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร แต่หลังจากที่ได้เข้าร่วม
โครงการ SUCCESS จึงได้รับคำแนะนำ ทำให้สามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ และเกิดการต่อยอดความคิดและ
พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนสู่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น  ๆ ที่อยู่ในการดูแลกำกับของ 
อบต.และเทศบาล โดยผลจากการปรับรูปแบบธุรกิจ ต่อยอดเทคโนโลยี และปรับกลุ่มลูกค้า บริษั ทแบร์คอน 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการจัดจ้างให้ติดตั้งระบบ BearconCAM ในงานตรุษจีนประจำจังหวัดนครสวรรค์ 
และงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่อย่างงาน “ยอสวย ไหว้สา พระญามังราย ครบรอบ ๗๒๕ ปีจังหวัด
เชียงใหม่” ปัจจุบัน ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการขอซื้อกล้องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะแบบไร้สัมผัสเพิ่มเติม 
เพ่ือนำมาติดตั้งท่ีสนามกีฬาของเทศบาล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบไปยังจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัด
เชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว  

(๔) โครงการ Food Accelerate เพ ื ่อเร ่ งการเต ิบโตทางธ ุรก ิจอย ่างก ้าวกระโดด เพ่ิม 
ขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดและโอกาสขยายธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร  
ระยะเวลาโครงการเดือนเมษายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ ราย 
โดยในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ มีการจัดกิจกรรมวินิจฉัยธุรกิจและ
ให้คำปรึกษาธุรกิจจำนวน ๖๐ ชั่วโมง/บริษัท เพื่อวางแผนกลยุทธ์การเร่งเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดย
จากแผนการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการมีประมาณการรายได้ในโครงการรวมทั้งสิ้น ๖๖๘.๔๕ ล้านบาท 
มีการติดตามรายงานความก้าวหน้าผลการดำเน ินงานตามแผนกิจกรรมและจัดกิจกรรมสัมภาษณ์
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ผู้ประกอบการที่มี potential และเป็นผู้ประกอบการ high growth เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยนโยบาย
การสนับสนุนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมจำนวน ๔ บริษัท  โดยมีตัวอย่างผู้ประกอบการที่น่าสนใจ ใน
โครงการ Food Accelerate ดังนี้ ๑) บริษัทเฟรชเชอร์ คิทเช่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผักผลไม้สกัด
เย็น ภายใต้แบรนด์ BEEP และรับจ้างผลิตน้ำผักผลไม้สกัดเย็นสำหรับผู้ที่ต้องการมีแบรนด์ของตนเอง (OEM) 
จากวัตถุดิบที่สดและมีคุณภาพ โดยใช้นวัตกรรม HPP หรือ High Pressure Processing ในกระบวนการฆ่า
เชื้อเพื่อคงรสชาติ ความสด และสารอาหารของน้ำผักผลไม้ให้ใกล้เคียงกับผักผลไม้สดมากที่สุด ตลอดจน
สามารถยืดอายุของน้ำผักผลไม้ได้นาน ๓๐ - ๔๕ วัน โดยบริษัทประมาณการรายได้ในระยะเวลาโครงการ 
เมษายน – พฤศจิกายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๖.๖๕ ล้านบาท จากการดำเนินกิจกรรมในกระบวนการบ่ม
เพาะธุรกิจ พบที่ปรึกษาธุรกิจและดำเนินกิจกรรมการตลาดโดยทุนสนับสนุนจากโครงการฯ จำนวน ๐.๘ ล้าน
บาท ๒) บริษัทแกรนด์ฟูดโปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องดื่ม นํ้าผัก
และผลไม้คั้นสด (NFC) น้ำสมุนไพร และน้ำนมธัญพืชเพื่อสุขภาพ แบรนด์ lily fresh รวมถึงการรับผลิตและ
พัฒนาสินค้าให้กับ SME อื่น ๆ โดยมีคู่ค้าหลักเป็นกลุ่ม B2B ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทประมาณการ
รายได้ในระยะเวลาโครงการ เมษายน – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ ล้านบาท จากการดำเนิน
ก ิจกรรมในกระบวนการบ ่มเพาะธ ุ รก ิจพบท ี ่ปร ึกษาธ ุ รก ิจและดำเน ินก ิจกรรมการตลาดโดย 
ทุนสนับสนุนจากโครงการฯ จำนวน ๐.๘ ล้านบาทเช่นกัน 

(๕) โครงการ Krabi และ Andaman Goes Green เป็นโครงการที่มุ่งให้เกิดการใช้เทคโนโลยี
และงานวิจัย ในจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต สตูล ตรัง พังงา และ ระนอง) ร่วม
ดำเนินงานกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ดำเนินการโครงการและจัดกิจกรรม ได้แก่ การอบรม 
เรื่อง Green Hotel โดยมีโรงแรมต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม ๑๒๒ ราย และนำผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยี BCG 
ไปร่วมสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในงานอบรมฯ ซึ่งจัดขึ้น ๔ ครั้ง ในระหว่าง วันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ทำให้ เกิด 
การพบนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจขึ้น ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 
๐.๗๖ ล้านบาท และคาดว่าจะเกิดการลงทุนเพิ่มอีกกว่า ๙.๖ ล้านบาท มีความคืบหน้าผลการดำเนินงาน คือ 
ได้มีการหารือจัดการจัดงานแสดงนิทรรศกาล Andaman Go Green และ แคมเปญ กระตุ้นการท่องเที่ยว 
“กระบี่ กินดี พักโดน” โดยได้ Matching ผู้พัฒนาระบบ E-Couponให้แก่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กระบี่ ในการจัดแคมเปญ และจะมีการดำเนินการปรับรูปแบบกิจกรรมแสดงนิทรรศกาล Andaman Go 
Green เป็นแบบ Virtual Exhibition   

(๖) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (YSF 2021 ภายใต้
กองทุน TED FUND) ศูนย์พัฒนาผู ้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี  (BIC) สวทช. ได้รับการอนุมติให้เป็น
เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) 
ใน Package A ทำหน้าที่พัฒนาทักษะและให้คำปรึกษาแก่ผู ้ประกอบการที่จะสมัครเข้ารับทุนโครงการยุว
วิสาหกิจเริ ่มต้น (YSF 2021) ระดับ Ideation ทุนสนับสนุนจำนวน ๐.๑ ล้านบาท และ ระดับ Prove of 
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Concept ทุนสนับสนุนจำนวนไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาท ซึ่งได้เปิดรับสมัครนักศึกษาและผู้ประกอบการที่กำลัง
ศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วไม่เกิน ๕ ปี เพื่อให้การอบรมในหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจด้วย Business 
Model Canvas หลักสูตร Business Innovation Mindset หลักสูตร Innovation Pitching และให้คำปรึกษา
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ทุน โดยผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาได้มีการเปิดรับสมัครรอบที่ ๑ มีผู้สมัครรวม ๑๒๓ โครงการ ดำเนินการคัดเลือกโครงการที่มีคุณสมบัติ 
จำนวน ๑๑๗ โครงการ  โดยมีความคืบหน้าการดำเนินงาน และกิจกรรมในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ คือ ได้มีการเปิดรับสมัครรอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้สมัครรวม 
๒๘ โครงการ ดำเนินการคัดเลือกโครงการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ 
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ โครงการ ได้มีการเปิดรับสมัครรอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ 
เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ม ีผ ู ้สม ัครรวม ๒๓ โครงการ ดำเน ินการค ัดเล ือกโครงการที่  
มีคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ระหว่างวันที่ ๑๗  - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
จำนวน ๒๑ โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนและทำสัญญาเริ่มโครงการ
แล้ว จำนวน ๘ โครงการ แบ่งเป็นระดับ Ideation ๕ โครงการ  และระดับ Prove of Concept ๓ โครงการ 
โดยมีตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัทเบรนนิฟิต จำกัด NSTDA STARTUP 
ได้รับการทำสัญญาสนับสนุนทุนจากโครงการ TED FUND  

 
๓.๕.๑๐ การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม (วทน.) 
สวทช. ส่งเสริมศักยภาพกำลังคนด้าน วทน. ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเป็นเครื ่องมือในการให้บุคลากรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการด้าน วทน. เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการ และสอดคล้องกับความชำนาญของ สวทช. เชื่อมโยงนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติ
เข้ามาเป็นวิทยากร สร้างสมดุลระหว่างหลักสูตรวิชาการและด้านการผลิต นอกจากนี้ สวทช. ยังพัฒนา
กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อภาคอุตสาหกรรมผ่านการดำเนินงานของ “เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย” หรือ Software Park Thailand (SWP) ที่ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทาง
วิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ด้าน วทน. ของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของ
ประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. ของ
ประเทศผ่านกลไกการเชื่อมโยงส่งต่องานด้าน วทน. ของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาค  
การผลิตและบริการ 

ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำลังคนด้าน วทน. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
คุณภาพศักยภาพ และตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา จำนวน 
๓ ,๑๔๓ คน (หร ือค ิด เป ็น  ๗ ,๖๔๗ คน-ว ัน )  โดย เป ็นหล ักส ูตร เพ ื ่ อการฝ ึกอบรมและพ ัฒนา 



๑๓๒ 

 

เชิงปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ ๗๖ หลักสูตร (จากหลักสูตรทั้งหมด ๑๒๖ หลักสูตร / มีการจัด
ฝึกอบรมรวม ๑๓๘ ครั้ง) โดยมีตัวอย่างกิจกรรม/หลักสูตรที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) 
สวทช. ให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี  
ที่สำคัญ ดังนี้ 

(๑) อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมอย่างไรให้ปัง วิธีพัฒนานวัตกรรมใน Health Tech 
ด้วย Systematic วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื ่อพัฒนานวัตกรรม Health Tech ด้วย Systematic 
Innovation เพิ่มระดับการแข่งขัน และลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์หาในการสร้างนวัตกรรม  เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมอบรม ๒๖ คน 

 

 
 

(๒) โครงการต่อยอดพัฒนาทักษะโปรแกรมม่ิง ให้มีศักยภาพการทำงานด้านดิจิทัล ด้วยหลักสูตร 
MEAN Stack Developer  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ เขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. โครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อต่อยอดพัฒนาความรู้
และทักษะในด้านโปรแกรมมิ ่ง โดยเรียนรู ้ถ ึงวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในรูปแบบของ Full Stack โดย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : เพื่อเสริมสร้างต่อยอดความรู้และทักษะในด้านโปรแกรมม่ิง ให้กับบุคลากรภาครัฐ 
และเอกชน ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้และทักษะด้านโปรแกรมมิ่ง อันเป็นประโยชน์ในการทำงาน และเป็น
ทางเลือกในอาชีพท่ี ๒ เป็นการเพ่ิมโอกาสสู่ตลาดแรงงานของกลุ่ม Mid-Career ซึ่งจัดเปิดในอบรมรุ่นแรก เมื่อ
วันที่ ๙ – ๑๑ และ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคารเอ็มเอสสยาม มีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๑ ท่าน จาก ๖ 
หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานรัฐ ๒ หน่วยงาน (จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สวทช.) 
และ หน่วยงานเอกชน ๔ หน่วยงาน (Agoda Services  มหาวิทยาลัยสยาม  โรงพยาบาลธนบุรี  Aes group) 
รวมทั้งบุคคลธรรมดา 



๑๓๓ 

 

 
 

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® 
มาตรฐาน Capability Maturity Model Integration หร ือ CMMI® โดยสถาบ ัน CMMI ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็น แนวทาง (Best Practices) ของกระบวนการพัฒนาและบริการด้านซอฟต์แวร์ที ่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โครงการฯ มีจุดมุ ่งหมายให้การสนับสนุนผู ้ประกอบด้านซอฟต์แวร์ให้ผ ่าน  
การรับรองมาตรฐาน CMMI®  เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและบริการให้มีคุณภาพ 
ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผล 
การดำเนินงาน ดังนี้ ๑) ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อ
โซเชียล ๒) สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ในเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ทางออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting จำนวน ๙ ราย ๓) ประกาศผลคัดเลือกในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕ ราย เพื่อให้
ผู้ประกอบการที ่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมเรียนรู ้การปรับและออกแบบกระบวนการทำงานโดย 
การผสมผสานหลักการ Design thinking ที่ช่วยให้สามารถเข้าใจลูกค้าและสถานการณ์มากขึ้น รวมถึงวิธี 
การแบบ Lean ที่ช่วยทำให้ขบวนการคล่องตัวขึ้นไปพร้อมกับคุณภาพ ซึ่งมีการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน ๑๗ คน จาก ๙ หน่วยงาน ได้แก่ บริษัทอัฟวาแลนท์ จำกัด บริษัทเดอะ เซล ยูนิต จำกัด บริษัท 
ทัช เทคโนโลยีจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย บริษัทเอ็ม เฟส โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทเอ อาร์ กรุ๊ป 
จำกัด บริษัทบางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด และบริษัททรอปปิคอลเทค 
จำกัด 
  



๑๓๔ 

 

และมีกิจกรรมในการส่งเสริมนักลงทุนต่าง ๆ ดังนี้ 
(๑) โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน โดย SWP สวทช. ร่วมกับสำนักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดนักลงทุน
รุ ่นใหม่ (Angel Investor) ให้ม ีประสิทธิภาพพร้อมการลงทุนและพัฒนาเครือข่ายนักลงทุนในระบบ 
นิเวศวิสาหกิจเริ ่มต้นของประเทศไทย โดยร่วมกิจกรรมเดินสายแนะนำโครงการ และการอบรมพัฒนา  
องค์ความรู้เรื่องการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (๕ ภูมิภาค) ANGEL INVESTOR NETWORK IN ACTION ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐ ท่าน โดยคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร Qualified 
Angel Investors Course (QBAC+) รุ่น ๒ ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ ้น ๒๓ ท่าน นอกจากนี้โครงการยังมี 
การจัดกิจกรรม Startup Thailand Club ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับนักลงทุน พร้อมทั้ง
กิจกรรมการนำเสนอผลงานของ Startup ต่อนักลงทุน เสริมสร้างเครือข่าย Business Angel Investor 

(๒) การจัดตั้ง TBAN (Thailand Business Angel Network)  
SWP สวทช. ได้สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายกลุ่มนักลงทุน (Angel Investor Community) 

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้และลงทุน รวมถึงสร้างกิจกรรมต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นการสร้างเครือข่าย 
เช่น การนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน (Pitching) เพื่อการจับคู่ธุรกิจให้เกิดการร่วมลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยได้หารือร่วมกับนักลงทุนที่ผ่านการอบรม Qualified Angel Investors Course (QBAC+) 
นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการจัดตั้ง TBAN (Thailand Business Angel Network) เป็นสมาคม ซึ่งปัจจุบันนี้
อยู่ระหว่างการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งซ่ึงมีคณะผู้ก่อตั้งสมาคม จำนวน ๑๑ ท่าน  

(๓) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE  
INNOVATION Catalog) (ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ หมายถึงอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการด้าน 
Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) โดยโครงการมีว ัตถุประสงค์เพื ่อการพัฒนา
นวัตกรรมพร้อมใช้ เพิ ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE INNO 
Catalog) โดย SWP สวทช. ดำเนินโครงการร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ดำเน ินการรวบรวมนว ัตกรรมที ่ ใช ้ในอุตสาหกรรมไมซ์ พร ้อมเป็น Marketplace สำหรับ
ผู้ประกอบการไมซ์ให้พบกับผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี อันเป็นการสร้างเครือข่ายการเร่งสร้างธุรกิจที่
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐาน นอกจากนี้การจัดทำระบบ MICE INNO Platform จะทำหน้าที ่เป็น 
ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ เกิดช่ องทางเช ื ่อมโยงระหว ่าง 
นักนวัตกร/ผู้ประกอบการเทคโนโลยี กับกลุ่มผู้ใช้งานจริง สนับสนุนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจแบบอัตโนมัติได้ทุกท่ี
ทุกเวลาเป็นศูนย์กลางที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขายและผู้ซื้อ เกิดช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม  

 
  



๑๓๕ 

 

๓.๕.๑๑ Technology Financing เพื่อการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 
สวทช. ได้จัดตั ้งโครงการเงินกู ้ดอกเบี ้ยต่ำเพื ่อการพัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชนขึ ้น เพื ่อให้  

ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุน
เงินกู ้ดอกเบี ้ยต่ำ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
การปร ับปร ุงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต หร ือปร ับปร ุงผล ิตภ ัณฑ์ และการจ ัดต ั ้ งหร ือปร ับปรุง  
ห้องทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสถาบันการเงิน ๘ แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ และมี
เงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ดังนี้ (๑) วงเงินให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท และไม่เกิน ร้อยละ ๗๕ ของงบประมาณ
โครงการ (๒) อัตราดอกเบี้ยต่อปี เท่ากับครึ่งหนึ่งของ (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำหนึ่งปี +๒.๒๕) และ  
(๓) ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี) 

นับแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ จนถึง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔) มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ๕๗๗ โครงการ ซึ่งในจำนวนนี้ได้รับอนุมัติให้
การสน ับสน ุนเง ินก ู ้ดอกเบ ี ้ยต ่ำจำนวน ๓๓๔ โครงการ วงเง ินสน ับสน ุน ๔ ,๙๕๔.๑๗ ล ้านบาท 
(แบ่งเป็น สวทช. ๓,๓๐๒.๗๘ ล้านบาท และสถาบันการเงิน ๑ ,๖๕๑.๓๙ ล้านบาท) งบประมาณการลงทุน 
รวม ๙,๓๓๓.๕๘ ล้านบาท ดังตารางที่ ๒ 
ตารางที่ ๒  สรุปผลการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ - ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำแนกตามปีท่ีอนุมัติโครงการ 

ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล้านบาท) งบประมาณการ

ลงทุน  
สวทช. ธนาคาร รวม (ล้านบาท) 

๒๕๓๑-๒๕๓๔ ๙ ๒๖.๖๗ ๑๓.๓๓ ๔๐.๐๐ ๑๒๐.๐๑ 

๒๕๓๕-๒๕๓๖ ๕ ๒๑.๐๐ ๑๐.๕๐ ๓๑.๕๐ ๘๐.๒๕ 

๒๕๓๗ ๑ ๖.๐๐ ๒.๐๐ ๙.๐๐ ๑๘.๐๐ 

๒๕๓๘ ๔ ๑๓.๔๙ ๖.๗๔ ๒๐.๒๓ ๗๒.๕๓ 

๒๕๓๙ ๕ ๒๔.๖๙ ๑๒.๓๔ ๓๗.๐๓ ๗๙.๑๗ 

๒๕๔๐ ๗ ๕๖.๓๑ ๒๘.๑๖ ๘๔.๔๗ ๑๗๖.๑๘ 

๒๕๔๑ ๘ ๕๒.๙๖ ๒๖.๔๘ ๗๙.๔๔ ๑๖๘.๖๐ 

๒๕๔๒ ๑๐ ๕๔.๒๔ ๒๗.๑๒ ๘๑.๓๖ ๒๐๕.๒๖ 

๒๕๔๓ ๑๑ ๖๙.๙๕ ๓๔.๙๗ ๑๐๔.๙๒ ๓๐๗.๓๕ 

๒๕๔๔ ๑๔ ๘๐.๗๙ ๔๐.๔๐ ๑๒๑.๑๙ ๓๐๖.๕๐ 

๒๕๔๕ ๙ ๑๐๗.๗๘ ๕๓.๘๙ ๑๖๑.๖๗ ๒๓๐.๗๐ 

๒๕๔๖ ๑๙ ๒๔๑.๘๘ ๑๒๐.๙๔ ๓๖๒.๘๒ ๕๓๐.๔๐ 



๑๓๖ 

 

ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ 
วงเงินสนับสนุน (ล้านบาท) งบประมาณการ

ลงทุน  
สวทช. ธนาคาร รวม (ล้านบาท) 

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 
๒๕๖๔  

(ไตรมาส ๑-๓) ๗ ๓๙.๔๕ ๑๙.๗๒ ๕๙.๑๗ ๑๖๒.๐๙ 

รวม ๓๓๔ ๓,๓๐๒.๗๘ ๑,๖๕๑.๓๙ ๔,๙๕๔.๑๗ ๙,๓๓๓.๕๘ 

 
ตัวอย่างบริษัทผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ คือ บริษัท ที.เอส. เปเปอร์ทิ้ว จำกัด โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  
บริษัท ที.เอส. เปเปอร์ทิ้ว จำกัด ดำเนินกิจการผลิตแกนกระดาษและผลิตภัณฑ์ลักษณะต่าง ๆ  

ที่ทำจากกระดาษ โดยมีผู้บริหารงานหลักคือ นายธีรศักดิ์ อาภาสกุลเดช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  
ซึ่งได้รับการอนุมัติสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชนครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๘.๕๓ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ “การจัดตั้งกระบวนการผลิต



๑๓๗ 

 

หลอดกระดาษ” บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปรับปรุงพื้นที่
บร ิเวณอาคารส ่วนหน้าของโรงงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน GMP ออกแบบและศึกษาการผลิต 
หลอดกระดาษ การคัดเลือกเครื่องจักร วัตถุดิบกระดาษ กาว ตลอดจน การวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หลอดกระดาษให้มีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้า ซึ่งจาก 
การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นสัดส่วนในการลดการใช้หลอดพลาสติกได้ถึง ๔๐ ,๐๐๐ 
กิโลกรัม บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในปลายปี ๑๒ ล้านบาท มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ๑๐ คน 
คิดเป็นมูลค่า ๒.๕ ล้านบาท 

๓.๔.๔.๑๒ ร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี 
สวทช. ได้จัดตั ้งศูนย์ลงทุนในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นกลไกการร่วมทุนใน  

การผล ักด ันการนำผลงานว ิจ ัยและเทคโนโลย ีต ่ างๆ ของ สวทช. ไปใช ้ประโยชน ์ เช ิ งพาณ ิชย์  

(Commercialization) ตามพันธกิจของ สวทช. รวมทั้งทำหน้าที่บริหารจัดการการลงทุน กำกับดูแล ติดตาม

และประเมินผลการลงทุนของ สวทช.ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนที่สำคัญของ สวทช. คือ สวทช. จะลงทุนในธุรกิจ

ที่มีผลประโยชน์แก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และมีผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีชัดเจน ได้แก่ ธุรกิจที่บุกเบิกทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจาก สวทช. หรือ

เอกชน หรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ธุรกิจวิจัยและพัฒนา โดยจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่ตั้ง

ใหม่ (startup) ที่มีศักยภาพในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ (Early commercialized stage) 

ทั้งนี้ สวทช. จะไม่ลงทุนในธุรกิจที่ต้องการการสนับสนุนทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณา

บทบาทของ สวทช. ในการพัฒนาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเป็นสำคัญ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมทั้งสิ ้น ๗ 

บริษัท โดยสามารถสรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุนดังตารางที่ ๖ สำหรับสถานะการลงทุนของบริษัท

ร่วมทุน ๗ บริษัท ดังปรากฎในตารางที่ ๗ นั้น มีการอนุมัติวงเงินร่วมทุนจาก สวทช. รวมทั้งสิ้น ๔๖๑.๑๓  

ล้านบาท เรียกชำระแล้ว ๔๒๑.๖๓ ล้านบาท และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจ่าย ๓๙.๕๐ ล้านบาท สำหรับผล 

การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามรอบบัญชีบริษัท) มีกำไรสุทธิ ๓ บริษัท คือ (๑) บมจ.

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) มีกำไรสุทธิ ๑๐๐.๔๗ ล้านบาท (๒) บจ.เทรดสยาม (TS) มีกำไรสุทธิ ๒๐.๔๘ 

ล้านบาท และ (๓) บจ.ไมโครอินโนเวต (MICRO) มีกำไรสุทธิ ๑๓.๓๖ ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ ๑ บริษัท 

คือ บจ.สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น (SAKUN C) มีขาดทุนสุทธิ ๔๕.๘๖ ล้านบาท 

  



๑๓๘ 

 

ตารางท่ี ๓  สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ลำดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกชำระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

๑ INET ให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต และ
ให้บริการสื่อสาร
ครบวงจรที่
เกี่ยวขอ้งกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  

๒๕๓๘ ๕๐๐.๐๔ 
(๑๐๐%) 

๓๑๐.๖๓ 
(เป็นเงินสดท่ี 
สวทช.จ่าย
จำนวน 
๒๗๓.๕๗ 
ลบ. ส่วนท่ี
เหลือได้จาก
แปลงเงินปัน
ผลมาเพิ่มทุน
ในบริษัท) 

๒๔.๙๐ 
(จำนวน 

๑๒๔.๕๐๔ 
ล้านหุน้ จาก
จำนวนหุ้น
ท้ังหมด 

๕๐๐.๐๔ 
ล้านหุน้) 

๑. ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการของ
ภาคเอกชนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในเชิง
พาณิชย ์
๒. กระตุ้นภาคเอกชนให้มีการลงทุนในการวิจยั
และพัฒนาวิศวกรรม เพื่อสร้างศักยภาพและ
เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
๓. เอื้ออำนวยต่อการวิจัยและพัฒนาเกีย่วกบั 

Big Data และ Data Analytics ของ

ประเทศ 

คงสถานะ 
การลงทุน 

๒ TS ให้บริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
การค้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตาม
มาตรฐาน 

EDIFACT และ 

มาตรฐาน 

ebXML 
gateway 

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑. ทำให้การแลกเปลี ่ยนข้อมูล EDI/ebXML 

เป็นระบบของการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนกิส์
ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะมีความรวดเร็ว 
ถูกต้องแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนได้ 
๒. เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการทำงานของร ัฐที่
เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ลงทุน
น ้อยแต ่สามารถให้บร ิการท ี ่ม ีความสะดวก 
คล่องตัวเช่นเดียวกับภาคเอกชน 
๓. ส ่งเสร ิมการใช ้เทคโนโลย ีสารสนเทศใน
ประเทศไทย 

คงสถานะ 
การลงทุน 

๓ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย์
และอาหารสัตว์
หมักชีวภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑. เป็นโรงงานผลิตจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม 
ที่ใช้เทคโนโลยีของไทยเป็นแห่งแรก 
๒. เป็นโครงการนำร่องซึ่งจะนำไปประยุกต์สู่การ
ว ิ จ ั ย แ ล ะพ ั ฒน า เทค โ น โล ย ี ช ี ว ภ าพ  ใ น
อุตสาหกรรมอื่น ๆ  

คงสถานะ 
การลงทุน 

๔ SAKUN C ให้บริการด้านการ
วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
นวัตกรรม โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ โดย
เน้นงานที่เป็นโลหะ 
ใช้การขึ้นรูป 
พัฒนากระบวนการ
ผลิตแบบ manual 
ให้เป็น mass 
production เน้น
การท่องเท่ียวเชิง

๒๕๖๒ ๔๐๐.๐๐ 

(๑๐๐%) 

๔๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑. เกิดบริษัทที่ทำงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
รวมทั้งได้โรงงานผลิตยานยนต์สมัยใหม่อย่างครบ
วงจรโดยใช้เทคโนโลยีของประเทศ ด้วยทีมงาน
คนไทยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตอบสนอง
และรองรับงานวิจัยพัฒนาเพื่อการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศ 
๒. เป็นโครงการนำร่อง สามารถใช้เป็นต้นแบบใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ที ่มี
การใช้เทคโนโลยีหลายๆ ด้าน ทั ้งการเปลี ่ยน
โครงสร้างจากเหล็กเป็นอลูมิเนียม พัฒนาการ
แปรรูปอลูมิเนียมโดยการปั๊ม ฉีด ขึ้นรูปชิ้นส่วน
ขนาดใหญ่แบบไร้รอยต่อ รวมถึงการพัฒนาการ

คงสถานะ 
การลงทุน 



๑๓๙ 

 

ลำดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกชำระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

คุณภาพ ยานยนต์
สมัยใหม่ เช่น เรือ
และรถโดยสาร 
เป็นต้น 

ประกอบตัวถังอลูมิเนียม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
ช ่ วยเพ ิ ่มม ูลค ่าของผล ิตภ ัณฑ ์และเพ ิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

๕ BIGGO พัฒนาระบบ
สำหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ ่

๒๕๖๔ ๒.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๐.๕๐ ๒๕.๐๐ ๑. ช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม
เพื ่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ
หน่วยงาน ภาครัฐต่างๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลและ
องค์ความรู้สำหรับการตัดสินใจที่สำคัญ ซึ่งต้อง
อาศัยการพัฒนาอัลกอริทึมการคำนวณขั้นสูงที่
ออกแบบให้มีความฉลาด มีประสิทธิภาพสูงสุด 
และมีความแม่นยำ เพ ื ่อใช ้ในการว ิเคราะห์ 
คาดการณ์ ประมาณการ แนะนำการตัดสินใจ
และเรียนรู้ข้อมูลใหม่ได้อัตโนมัติ 
๒. ช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการ

เช ื ่ อมต ่ อว ิ เ คราะห ์ เพ ิ ่ ม เต ิ ม  (Business 
Intelligence tools adapter) ซ ึ ่ งจะ เป็น

เครื ่องมือสำคัญที่เปิดให้กับทีมนักพัฒนาของ
หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำชุดข้อมูลที่เตรียมไว้
ไปวิเคราะห์และนำเสนอในมุมมองต่างๆ ตาม
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละองค์กร 

คงสถานะ 
การลงทุน 

๖ GNPT ผลิตและให้บริการ
ผลิตภัณฑ์เซลล์
และยีนบำบัด 

๒๕๖๔ ๑๐๐.๐๐ 
(๕๐.๐๐%) 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑. เป็นการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก

ต่างชาติและต่อยอดโดยการวิจัยและพัฒนาของ

คนไทย ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

๒. ช่วยให้เกิดการนำเทคโนโลยีการรักษาดว้ยวิธี

เซลล์และยีนซึ่งเป็นเทคโนโลยีขึ้นสูง มาใช้จริงใน

ประเทศไทย ซ ึ ่ งจะช ่วยลดการนำเข ้าจาก

ต่างประเทศในอนาคต  

๓. ช ่วยให ้ เก ิดการพ ัฒนากำล ังคนในด ้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ เกิดองค์ความรู ้ในการ

ร ักษา เละถ ่ายทอดองค ์ความร ู ้ ในการว ิจัย

ผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด กระบวนการรักษา

ด้วยเซลล์และยีนบำบัด 

คงสถานะ 
การลงทุน 

๗ BBAPP ให้บริการบริหาร
จัดการโรงงาน
ต้นแบบไบโอรีไฟ

๒๕๖๔ ๑๐ 
(๓๓.๓๓%) 

๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑. ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการบริหารจัดการงานวิจัยใน
โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี เป็นแห่งแรกของ

คงสถานะ 
การลงทุน 



๑๔๐ 

 

ลำดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกชำระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

เนอรีเพื่อขยาย
ขนาดการผลิต 

ประเทศ ซึ ่งโรงงานต้นแบบฯ เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานกลางที่สำคัญของประเทศ ในการพิสูจน์
ความเป็นไปได้/ศักยภาพของเทคโนโลยี และ
การตลาด (Techno-Economic Feasibility)  
๒. ช ่วยป ิดช ่องว ่าง (Gap) ของการพ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (Product Development) และการ
ขยายขนาดการผลิต (scale up) ผล ิตภ ัณฑ์
ด้านไบโอรีไฟเนอรีในประเทศไทย ด้วยกำลังการ
ผลิตในระดับ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ซึ่งการขยายขนาด
การผลิตขนาดใหญ่จะช่วยให้สามารถต่อยอด
งานวิจัยพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. ช่วยให้มีความสามารถในการปรับแต่งและ
พัฒนาเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีให้สอดคล้องกับ
วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เป้าหมาย เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม   
๔. สร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ในสายงานที่
ขาดแคลน และช ่ วย ให ้ เก ิดการถ ่ ายทอด
เทคโนโลยีขั้นสูงจากพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อ
เพ ิ ่มข ีดความสามารถในการแข ่งข ัน และ
นวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้องใน 
Value Chain 

 รวม  - ๑,๑๖๒.๐๔ ๔๒๑.๖๓ - - - 

หมายเหตุ : /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงร้อยละของทุนที่เรียกชำระแล้วเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนบริษัทยกเว้นกรณี INET ที่เป็นบริษัท

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว (๕๐๐.๐๔ ล้านบาท) 
  



๑๔๑ 

 

ตารางที่ ๔  สถานะการลงทุนและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน 

 

  

 (หน่วย: ล้านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร่วมทุน INET TS MICRO SAKUN C BIGGO GNPT BBAPP
ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๖๔
ทุนจดทะเบียนบริษัท ๕๐๐.๐๔ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒๐๐.๐๐ ๑๐.๐๐
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ๕๐๐.๐๔ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐.๐๐
สัดส่วนการเรียกช าระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๕๐% ๑๐๐%
วงเงินอนุมัติร่วมทุนของ สวทช. ๓๑๐.๖๓ ๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๔๐.๐๐ ๐.๕๐ ๒๐.๐๐ ๑๕.๐๐
เงินลงทุนผูกพันรอจ่าย - ๑๙.๕๐ - - - ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐
จ านวนเงินลงทุนท่ี สวทช. ช าระค่าหุ้นแล้ว ๓๑๐.๖๓ ๖.๕๐ ๔๙.๐๐ ๔๐.๐๐ ๐.๕๐ ๑๐.๐๐ ๕.๐๐
สัดส่วนการถือหุ้นของ สวทช. ๑๗% ๑๓% ๔๙% ๑๐% ๒๕% ๑๐% ๕๐%

ผลการด าเนินงาน INET TS MICRO SAKUN C BIGGO GNPT BBAPP
รอบบัญชีของบริษัทปี ๒๕๖๓ ต้ังแต่ ๑ ม.ค.๖๓ ถึง     ๓๑ ธ.ค.๖๓  ๓๑ ธ.ค.๖๓  ๓๑ ธ.ค.๖๓  ๓๑ ธ.ค.๖๓  ๓๑ ธ.ค.๖๓  ๓๑ ธ.ค.๖๓  ๓๑ ธ.ค.๖๓
รายได้จากการขายและบริการ ๑,๘๓๔.๙๗ ๖๖.๘๒ ๑๘๕.๖๒ ๓๑.๔๑ - - -

ต้นทุนขาย ๑,๓๐๑.๙๗ ๓๒.๒๒ ๑๖๔.๘๖ ๒๖.๒๖ - - -

ก าไรข้ันต้น ๕๓๓.๐๐ ๓๔.๖๐ ๒๐.๗๖ ๕.๑๕ - - -

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ๓๒๓.๓๕ ๑๐.๐๗ ๙.๐๓ ๓๗.๗๑ - - -

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษี ๓๑๑.๒๗ ๒๕.๗๒ ๑๓.๓๖ (๔๕.๘๖) - - -

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ๑๐๐.๔๗ ๒๐.๔๘ ๑๓.๓๖ (๔๕.๘๖) - - -

ฐานะการเงิน INET TS MICRO SAKUN C BIGGO GNPT BBAPP
ณ วันท่ี  ๓๑ ธ.ค.๖๓  ๓๑ ธ.ค.๖๓  ๓๑ ธ.ค.๖๓  ๓๑ ธ.ค.๖๓  ๓๑ ธ.ค.๖๓  ๓๑ ธ.ค.๖๓  ๓๑ ธ.ค.๖๓
ทรัพย์สินรวม ๗,๒๘๔.๐๔ ๘๔.๔๖ ๑๓๒.๐๗ ๕๕๒.๒๗ - - -

หน้ีสินรวม ๕,๒๙๓.๕๗ ๘.๒๐ ๑๔.๔๗ ๒๕๐.๓๕ - - -

ก าไร (ขาดทุน) สะสม ๗๒๒.๐๒ ๒๖.๒๖ ๔.๒๕ (๙๘.๐๘) - - -

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ๑,๙๙๐.๔๗ ๗๖.๒๖ ๑๑๗.๖๑ ๓๐๑.๙๒ - - -

ความสามารถในการท าก าไร INET TS MICRO SAKUN C BIGGO GNPT BBAPP

อัตราก าไรข้ันต้น (Gross Profit Margin) ๒๙.๐๕% ๕๑.๗๘% ๑๑.๑๘% ๑๖.๔๐% - - -

อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ๕.๔๘% ๓๐.๖๕% ๗.๒๐% -๑๔๖.๐๐% - - -

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) ๑.๓๘% ๒๔.๒๕% ๑๐.๑๒% -๘.๓๐% - - -

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ๕.๐๕% ๒๖.๘๖% ๑๑.๓๖% -๑๕.๑๙% - - -



๑๔๒ 

 

๓.๖ ผลการดำเนินงานกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน 

 การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคชุมชน เกิดภูมิคุ ้มกันตนเอง เป็นหัวใจสำคัญของโจทย์ประเทศที่  
มุ่งสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
หรือ สท. (Agricultural Technology and Innovation Management Institute: AGRITEC) เป็นหน่วยงาน
ดำเนินงานให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) เพ่ือให้เกิด “การปฏิรูป
ภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาความเข้มแข็งของภาคการเกษตรลดความเหลื่อมล้ำและสร้าง
ความเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น” โดยเน้นการใช้ วทน. ในการสร้างขีดความสามารถ
ให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ และนวัตกรรม สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ในภาคการเกษตร เร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
อบรมพัฒนาเกษตรกร และปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และบริบทของชุมชน รวมทั้งสร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายเพื่อให้เกิดการขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื ่อง  
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแผนเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนในระยะยาว  

ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ AGRITEC มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชุมชน 
จำนวน ๔๐๙ ชุมชน ใน ๓๙ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี จำนวน ๗,๓๓๒ คน  
พัฒนาทักษะเกษตรกรแกนนำ จำนวน ๓๑๗ คน ผลการดำเนินการดังนี้  

๓.๖.๑ การพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)  
AGRITEC มีกลไกการพัฒนาชุมชนเกษตรอัจฉริยะ  โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart 

Technology) เทคโนโลยีด้านการเกษตร (Agriculture Technology) ไปยังเกษตรกรแกนนำ หรือชุมชน  
โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สวทช. มาพัฒนาและปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ และปัญหาของแต่ละ
ชุมชน ร่วมกับศูนย์แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยเครือข่าย สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และภาคเอกชน 
รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรแกนนำเป็นตัวคูณเพื่อขยายผลในพื้นที่ และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดเป็นจุดเรียนรู้เพ่ือ
ขยายผลไปยังชุมชนอื่นต่อได้ โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะแล้วจำนวน ๑๓๕ ชุมชน 
(เป้าหมาย ๒๐๐ ชุมชน) และพัฒนาบุคลากรเกษตรอัจฉริยะจำนวน ๒๕๑ คน (เป้าหมาย ๒๕๐ คน) โดยมี
ตัวอย่างการดำเนินงานดังนี้ 

• เทคโนโลยีสำหรับระบบเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำแบบปิด โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
หมุนเวียนน้ำ (Recirculating Aquaculture System: RAS) เพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด ช่วยลดปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ำ และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้แนวทาง “ยกกระชัง  
ขึ้นบก” โดยมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ราสแคล (RAScal) ระบบตรวจวัดและควบคุมอัตโนมัติ และออกแบบ
อุปกรณ์ให้สามารถผลิตได้ในประเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันต้องนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ และ
ค่าใช้จ่ายระหว่างการเลี้ยงที่สูง จึงได้ร่วมวิจัยกับบริษัท ท็อป อะควา เอเชีย เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 
จำกัด พัฒนาเทคโนโลยี RAS ให้เหมาะสมแก่ชาวประมงไทย เป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย ราคาจับต้องได้ และมี
ระบบการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ และแมจ้ะมีการลงทุนสูงกว่าการเลี้ยงด้วยรูปแบบบ่อดินหรือแบบกระชัง แต่



๑๔๓ 

 

ด้วยปริมาณผลผลิตที่มากกว่าถึง ๓๐ เท่า (กรณีเลี้ยงปลากะพง) จึงทำให้ได้กำไรจากการลงทุนสูงกว่า โดย  
ไม่ต้องเผชิญความเสี ่ยงจากภัยธรรมชาติ โรคที ่เกิดจากระบบการเลี ้ยงที ่ไม่สะอาด หรือการรับเชื ้อโรค  
จากภายนอก ลดความเสียหายของผลผลิต ส่งผลให้อัตราการรอดของสัตว์น้ำอยู่ในระดับที่ดีมากหรือมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ รวมทั้งมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ๒ แห่งคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา และสถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.ชลบุรี เพ่ือ
เป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชาวประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ ้นนี ้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy Model) ซึ ่งเป็นวาระแห่งชาติ ที ่มุ ่งใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับการทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการสร้างของเสีย 
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านรายได้เป็น 
อย่างดี 

 
 

๓.๖.๒ การสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น 
อย่างย่ังยืน (Biobank : Bioeconomy & Community Base Tourism)  

ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ และเก็บเป็นฐานข้อมูลในชุมชน สามารถ  
นำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และยั ่งยืน โดยเกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรท้องถิ ่น จำนวน ๒๗๔ ชุมชน  
(เป้าหมาย ๓๘๐ ชุมชน) และสร้างเกษตรกรแกนนำ จำนวน ๓๑๓ คน (เป้าหมาย ๑๕๐ คน) โดยมีตัวอย่างผล 
การดำเนินงาน ดังนี้  

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดนอกฤดู ให้แก่ชุมชนบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม  
จ.ลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสับปะรดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้ประสบปัญหา 
ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดมากเกินความต้องการ ทำให้ราคาผลผลิตต่ำ เกษตรกรขาดทุน รวมทัง้โรงงานรับซื้ออยู่
ห่างไกลจากแปลงปลูก ส่งผลให้สิ้นค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง และมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในช่วงเวลา
ที่ไม่เหมาะสมและใช้ปริมาณที่มากเกินไปทำให้มีสารตกค้าง และก่อให้เกิดต้นทุนที่สูง เป็นต้น จึงมีแนวทาง
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 



๑๔๔ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมุ่งเน้นการผลิตและการจัดการผลผลิตสับปะรดเพื่อเป้าหมาย
ตลาดนอกฤดู การวางแผนการผลิต การเตรียมหน่อพันธุ์ การออกดอก การวิเคราะห์ดินเพ่ือเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการดินและปุ๋ยอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปลูก ดูแลรักษาในระบบ
เกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าผลผลิตสับปะรด และพัฒนาให้เกิด
มาตรฐาน อย. ซึ่งส่งผลให้เกิดการยกระดับผลผลิตของเกษตรกร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน 
สามารถลดระยะเวลาการปลูก จาก ๑๔ เดือนต่อรอบการปลูก เป็น ๑๐ เดือนต่อรอบการปลูก และสามารถ
เก็บผลผลิตได้เร็วกว่าเดิม ๓-๔ เดือน โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท และมี 
การรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดบ้านสา เกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
สับปะรดบ้านสา 
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๓.๗ ผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม 

กลุ่มภารกิจนี้ทำหน้าที่บริหารจัดการเขตนวัตกรรม ซึ่งได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเขตนวัตกรรม

ของประเทศ เช่น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้มีทิศทางการดำเนินงานแบบ

บูรณาการ เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นดึงดูดการลงทุนฐาน

นวัตกรรมจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาครัฐ 

๓.๗.๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 

สวทช. ดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการพื้นที่เช่า
แก่เอกชนผู้สนใจทำวิจัยและพัฒนา ตลอดจนดำเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ให้ภาคเอกชนเข้าใช้
เป็นสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อันจะนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่  
ภาคสังคมและอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย  
ณ สิ ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ให้บริการพื ้นที ่เช่าเพื ่อทำวิจัยและพัฒนาให้แก่
ผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น ๑๕๐ ราย ประกอบด้วยให้บริการพื้นที่ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจำนวน 
๑๐๘ ราย (ไม่รวมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต) หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 
และบริการพื้นที่สำนักงานห้องฝึกอบรมสัมมนาในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยแก่ผู้ประกอบการ 
จำนวน ๔๒ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด โดยมีจำนวนผู้เช่ารวม 
แยกตามสาขาเทคโนโลยี แสดงดังรูปที่ ๖ 
 

 
 

รูปที่ ๖ จำนวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) สวทช.
สร้าง Ecosystem ให้แก่ผู้เช่าพ้ืนที่ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมโยง ระหว่างกันตามภารกิจ 
(๑) Connecting the Dot : Economic Impact Driver โดยเช ื ่อมโยงอุทยานว ิทยาศาสตร ์ในภูม ิภาค  

เกษตรและอาหาร  
t19%

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
t9%

บริการด้านวิทยาศาสตร ์ 
t13%

เคมี และวัสดุศาสตร์  
t13%

อุปกรณ์การแพทย์และยา
t6%

ยานยนต์และชิ้นส่วน  
t2%

อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์  

t5%

อื่นๆ
t3%

ไอซีที และซอฟต์แวร์  
t29%
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อุทยานวิทยาศาสตร์ เฉพาะทาง และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้าง Pipeline ของ 
อวท. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย ให้สมาชิกสามารถสร้าง Economic Impact ให้กับประเทศ
ร ่ ว มก ั น  (๒ )  Innovation Hub : R&D hub of the Nation & EECi soft Landing Zone จะ เน ้ น  Soft 
infrastructure ที่สอดคล้องกับส่วนที ่ สวทช. มีศักยภาพในการดำเนินการ เพื ่อให้เอกชนสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น และเพื่อทำให้เกิดเป็นโมเดลธุรกิจเชิงพาณิชย์ในอนาคต รวมทั้งต้องการให้
เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างราบรื่น และเป็น Soft landing ของ EECi ในช่วงเริ่ม
โครงการ และ (๓) Creating “new” Value : Most comprehensive R&D Supporting Platform โดยให้
ความสำคัญกับการสร้างผู้ประกอบการมีศักยภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานของ สวทช. อย่างเป็นระบบ
และสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีการช่วยเหลือด้านธุรกิจ โดยการส่งเสริมและเชื่อมโยงในด้าน
การตลาดและการหาคู่คา้ ด้วยกลไกต่าง ๆ เป็นต้น 

ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการดำเนินงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
(อวท.) รวมถึงตัวอย่างความสำเร็จของประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

(๑)  สรุปผลการสำรวจบริษัทประชาคมผู้เช่าพื้นที่ใน อวท. เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จาก 
การตอบกลับประมาณ ๖๒% แสดงให้เห็นว่า อวท. มีส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนด้านงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม หรือ R&D ของบริษัท (Contribution ด้าน R&D) ถึง ๖๙.๘๑% โดยให้ความเห็นว่า การเข้ามาอยู่ใน 
อวท. มีส่วนช่วยในการดำเนินกิจกรรมวิจัย พัฒนา  และนวัตกรรมของบริษัทในระดับ มากถึงมากที่สุด (คะแนน 
๘-๑๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐) และตอบว่า อวท. มีส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนด้านธุรกิจของบริษํท (Contribution 
ด้านธุรกิจ) ถึง ๖๖.๐๔% โดยมีความเห็นว่า การอยู่ใน อวท. มีส่วนสนับสนุนใน การพัฒนาธุรกิจ ของบริษัท 
ในระดับ มากถึงมากที่สุด  (คะแนน ๘-๑๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐) 

(๒) ตัวอย่างบริษัทที่เข้ามาอยู่ใน อวท. และประสบความสำเร็จ โดยที่ สวทช. และ อวท. มีส่วนช่วย 
เช่น บริษัทไทยเดนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งดำเนินการจัดตั้ง พัฒนาต้นแบบ เติบโต และขยายธุรกิจ 
ภายใน อวท.  สามารถเพิ่มยอดขายด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับเนคเทค สวทช. ทำให้ยอดขายของบริษัท 
เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนมีรายได้ในระดับ ๑๐๐ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้
เป็นผลมาจากการเชื่อมโยงให้ได้รับการสนับสนุนจากกลไกของ สวทช. คือ บัญชีนวัตกรรม และการสนับสนุนให้
ออกงานนิทรรศการต่างประเทศ ทำให้ได้ลูกค้าจากต่างประเทศด้วย ปัจจบัน ที่อาคาร INNOVATION NETWORK 
CENTER (INC 2) มีบริการให้คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ สามารถ 
ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย และเพ่ิมยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยยังดำเนินการตามกลยุทธ์ “รักษาลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่ 
ทำงานกับพันธมิตร” โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๓ สามารถรักษาระดับสัดส่วนการใช้พื้นที่
เช่าต่อพื้นที่เช่าทั้งหมดรวม phase I & phase II ได้ ๘๔% ในสภาวะเศรษฐกิจขาลง โดยมีระดับความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการต่างๆ ๙๔% ในช่วงวิกฤติ COVID – 19 ภาคเอกชน สามารถดำเนินการได้เต็มศักยภาพ ในพื้นที่
บริการของ อวท. ด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐาน และมาตรการความปลอดภัยระดับสูง 
  



๑๔๗ 

 

๓.๖.๒ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(วทน.) โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. 
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EECi ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
(๑) การเตร ียมความพร ้อมเช ิงกายภาพ  

การก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Phase 1A ดำเนินการด้าน
โครงสร้างอาคารต่าง ๆ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างติดตั้งระบบ
ประกอบอาคารภายใน และก่อสร้างถนนและรางระบาย
น้ำโดยรอบ มีความคืบหน้าการก่อสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ 
๘๘ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งช้ากว่าแผนการก่อสร้างฯ 
เล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 
ทำให้แรงงานต่างชาติจำนวนหนึ่งไม่สามารถกลับมาทำงาน
ในพื ้นที ่ก่อสร้างได้ โดยคาดว่าการก่อสร้างฯ ทั ้งหมด 
จะแล้วเสร็จและส่งมอบพื ้นที ่ได้ภายในเดือนกันยายน 
๒๕๖๔ 

 
(๒) การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มุ่งเน้น 

การพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและความหลากหลาย  
ทางชีวภาพของไทย และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เพื่อเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) 
ณ ไตรมาสที่ ๓ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๖๒ และมีตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญ 
ดังนี้ 

๒.๑ การพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery Pilot Plant) อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ่ ความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็น  
ร้อยละ ๑๗.๕๐ (เป้าหมายร้อยละ ๒๗.๕๐) โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการไดเ้ต็มรูปแบบในปี ๒๕๖๖ 

๒.๒ การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั ่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: 
SMC) ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ (Testing and Tesbed) 
โดยอยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ คาดว่าจะสามารถทำสัญญาแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๑๔๘ 

 

และพร้อมติดตั ้งเมื ่ออาคาร EECi แล้วเสร็จ ความคืบหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖ (เป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐) 

(๓) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 
ด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) แก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ EEC โดยไตรมาสที่ ๓ ได้จัดอบรม 
แบบเข้มข้นในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา รวม ๘๔ คน (นักศึกษา ๕๐ คน 
อาจารย์ ๓๔ คน) จาก ๑๕ วิทยาลัย ประกอบด้วย การเรียนรู ้พื ้นฐานของ IIoT การเรียนรู ้การใช้งาน 
Raspberry Pi (บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก) และการสร้าง Dashboard ด้วย Grafana บน Raspberry Pi 
สำหรับระบบ IoT รวมทั้งเรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูลสำหรับระบบ IoT นอกจากนี้ยังพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับครูและนักเรียนในพื้นที่ EEC แล้ว ๙๑๖ คน ผ่านการจัดอบรมและกิจกรรม 
แบบออนไลน์ อาทิ การเขียนโปรแกรมผ่านบอร์ด KidBright และการเรียนรู้การใช้งาน 3D-Printing and 
Laser Cutting เป็นต้น โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวมร้อยละ ๖๓ 

 
(๔) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อชุมชน และอุตสาหกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ มีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะให้กับ ๕๕ ชุมชน ณ ไตรมาสที่ ๓ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนแล้ว ๔๐ ชุมชน ในพื้นที่
จังหวัดระยอง ๘ ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ๒๘ ชุมชน จังหวัดจันทบุรี ๓ ชุมชน และจังหวัดตราด ๑ ชุมชน โดยมี
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๕๖๔ คน และมีเทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด ๗ เทคโนโลยี ได้แก่ 
เทคโนโลยีระบบตรวจวัดอากาศด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการติดตามสภาวะแวดล้อม เทคโนโลยี
การผลิตก้อนเชื้อสดราบิวเวอเรียพร้อมใช้กำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการผลิตและใช้  
เชื้อราเมตาไรเซียมกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกองอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย (GAP) เทคโนโลยีการผลิต
อาหารโคจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มะนาวดอง) 
คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ ๗๐ 
 

(๕) การพัฒนาคอนซอร์เทียมในบริบทของ EECi ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๖ จากเป้าหมายในการพัฒนาความร่วมมือในลักษณะ 
คอนซอร์เทียมที่มีข้อตกลงความร่วมมือระดับโครงการร่วมกัน จำนวน ๙ คอนซอร์เทียม ปัจจุบันได้พัฒนา
ความร่วมมือแล้ว ๕ คอนซอร์เทียม ได้แก่  

(๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (AV) ร่วมกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ 
จำกัด ในการพัฒนา Autonomous Feeder ขนาดความจุ ๑๕ ที่นั่ง 



๑๔๙ 

 

(๒) การประยุกต์ใช้งานดัชนีชี ้วัดความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Singapore Smart 
Industry Readiness Index: SIRI) ในประเทศไทย และการประเมินระดับความพร้อมอุตสาหกรรมด้วย SIRI 
และการพัฒนาบุคลากรผู้ประเมิน โดยมีการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมด้วย SIRI แล้วจำนวน ๒๐ บริษัท 

(๓) ความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง สวทช. และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
(ปตท.สผ.) โดยมีโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน จำนวน ๗ โครงการ เช่น โครงการศึกษาการใช้ท่อ 
คาร์บอนนาโนที่ได้จากแฟลร์ก๊าซสำหรับประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน เป็นต้น  

(๔) UAV Regulatory Sandbox ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
(กพท.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  โดย SPACE INNOPOLIS 
และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในโครงการ 5G x UAV SANDBOX WANGCHAN VALLEY เพื ่อสร้าง
แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน และการทดสอบทดลองอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในพ้ืนที่ EECi 

(๕) ความร่วมมือระหว่าง EECi และมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาความสามารถ 
ทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ
เกษตรนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ เช่น เทคโนโลยี
ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ (HandySense) เป็นต้น 

 
(๖) การผลักดันการดำเนินงานของ EECi ร่วมกับพันธมิตรสำคัญ เพื่อให้การพัฒนา EECi ใน

แพลตฟอร์มเมืองนว ัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) และเมืองนว ัตกรรมระบบอัตโนมัต ิ ห ุ ่นยนต์ และ 
ระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
และสนับสนุนจากพันธมิตรสำคัญที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการโดยตรง ได้แก่ (๑) การร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด
กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อการได้รับงบประมาณ  
อย่างต่อเนื่อง (๒) การร่วมทุนระหว่าง สวทช. กับบริษัท Bio Base Euro Pilot Plant (BBEPP) จัดตั้งบริษัท 
Bio Base Asia Pilot Plant (BBAPP) เพื ่อบร ิหารโรงงานต้นแบบไบโอร ีไฟเนอรี  และ (๓) การจ ัดตั้ ง
แพลตฟอร์มความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ SMC ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 

• การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรใน EEC ร่วมกับ สกพอ. ร่วมหารือกับผู้ประกอบการ 
(Demand-pull) และหน่วยงานของกระทรวงเกษตร (Technology-push) เพื ่อรับโจทย์และประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหาร และการเตรียมพ้ืนที่ศูนย์สาธิตและขยายผลเทคโนโลยีทางการเกษตร (ไม้ผลและ
ประมง) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา
การเกษตรใน EEC แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และทบทวนข้อเสนอ
โครงการ เพื ่อบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาการเกษตรใน EEC และนำเสนออนุมัติในที ่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ต่อไป 
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• การการจัดตั ้งบริษัท BBAPP อยู ่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั ้งบริษัท ซึ ่งได้จัดประชุม 
จัดตั้งบริษัทแล้วเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และกรรมการเรียกชำระเงินลงทุนแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างลงนามในใบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยคาดว่าจะสามารถจดทะเบียน 
จัดตั้งบริษัทได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และเข้าสู่กระบวนการขอใบประกอบธุรกิจต่างด้าว โดยคาดว่า
จะขอใบประกอบธุรกิจต่างด้าวได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั ้งขอรับการส่งเสริมจากกองทุน 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ 
เริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 

• การเกิดพันธมิตรร่วมงานใน SMC คอนซอร์เทียม จัดตั้งศูนย์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เฉพาะด้าน (Center of Technology Transfer: CoTT) ด้านคลังส ินค้าอ ัจฉร ิยะ (Smart warehouse) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  โดยปัจจุบันอยู ่ระหว่างพิจารณาลงนาม 
ความร่วมมือ อีกทั้งยังอยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท  
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในการทดสอบแพลตฟอร์มระบุตำแหน่ง (UNAI) เพื่อติดตามพนักงาน
และรถยกในคลังสินค้า สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านคลังสินค้าอัจฉริยะมุ่งไปสู่การพัฒนาคอนซอร์เทียม 
ในอนาคต 

๓.๗.๓ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ ่งในอุตสาหกรรมสำคัญในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

มาโดยตลอด ด้วยสภาวการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ในยุคที ่โลกมุ ่งสู ่ “อุตสาหกรรม ๔.๐” และการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable 

Development Goals หรือ SDGs) ซึ ่งจัดทำขึ ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ส่งผลให้

ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ ระบบเศรษฐกิจโลกแบบพลิกโฉมฉับพลัน หรือ “Disruptive Change” 

และเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัว

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ 

สวทช. ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร โดยส่งเสริมและยกระดับการผลิต

อาหารของประเทศด้วย วทน. ผ่านโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis : FI) ที่มุ่งเน้น 

การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน แก่อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ( Innovation 

Ecosystem) ที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ โดยจัดให้มี (๑) “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service 

หรือ OSS)” ซึ่งเป็นศูนย์การบริการแบบครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวก

ให้บริษัทอาหารในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มีการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลไกการบูรณาการ ความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
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นวัตกรรมในภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโจทย์วิจัยหรือความต้องการของผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการ

ในด้านต่างๆ และ (๒) แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมด้านนวัตกรรมอาหาร (Comprehensive Food Innovation 

Platform) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารของผู้ประกอบการโดยมีผลการดำเนินงาน  

 
ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis : FI) ได้ดำเนินงาน

ด้าน One-Stop Service (OSS) โดยมีผู้ประกอบการได้รับการเชื่อมโยงบริการจาก OSS จำนวน ๑๖๗ ราย 
และใช้บริการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารของเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย จำนวน ๘ ครั ้ง จาก 
ผู้ประกอบการ ๘ ราย ซึ่งมีตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) FI Nationwide Network สนับสนุนการจัดตั้งพื้นที่ดำเนินการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ 
One-Stop Service (OSS) ณ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ซึ่งได้จัด
งานเปิดตัวพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมงาน ๙๘ คน และพัฒนาพื้นที่ Food 
Maker Space และ Future Food Lab ใน ๖ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม
อาหารแก่ SMEs ในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ Food Maker Space ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว  

(๒) Functional Foods & Ingredients โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายนอก
และภายใน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) รวมทั้งหน่วยงานภายในสวทช. โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ”
การกล่าวอ้างทางสุขภาพและ Roadmap Design รวมทั้งให้คำปรึกษา วางแผนการจัดทำ Roadmap โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน   

FI Nationwide
Network

Functional 
Food & 
Ingredients

Flavor
Innovation
& Sensory

Food
Maker
Space

Future 
Food 
Lab

Food
Pilot 
Plant FI

Academy

Food
Commu-
nications

Food
Market
Access

Food 
Innovation
Accelerator

Service 
Platforms 

One-Stop
Service(OSS)

• ผู ู เชู ู ยวชาญ และนู กวู จู ย
• บรู การวู เคราะหู ทดสอบ
• เครู ู องมู อ/เครู ู องจู กร/อู ปกรณู การผลู ต
• มาตรฐานและการขู ู นทะเบู ยนผลู ตภู ณฑู อาหาร
• เชู ู อมโยงหนู วยงานทู ู งภาครู ฐและภาคเอกชน
• แนะนู าแหลู งทู นและสู ทธู ประโยชนู ภาครู ฐ

อํ านวยความ
สะดวกการทํ า
ธํ รกํ จนวํ ตกรรม

• 16 ++ มหาวู ทยาลู ย
และ 5 หนู วยงาน

• วู จู ยพู ฒนาและนวู ตกรรม

• พู ฒนาผู ู ประกอบการ

• การวู เคราะหู ทดสอบ

• การขู ู นทะเบู ยน
ผลู ตภู ณฑู อาหาร

• วู จู ยพู ฒนาและนวู ตกรรม

• พู ฒนาผู ู ประกอบการ

• Flavor Academy

• การวู เคราะหู ทดสอบ

• พู ู นทู ู /เครู ู องมู อ/อู ปกรณู 
ครู วทดลอง เพู ู อแปลงความคู ด
เปู นตู นแบบแรกของผลู ตภู ณฑู 

• พู ู นทู ู /เครู ู องมู อ/อู ปกรณู วู ทยาศาสตรู พู ู นฐาน 
สู าหรู บปรู บปรู ง/พู ฒนาผลู ตภู ณฑู 

• R&D Coach & Mentor

• Ingredients &
Packaging Library

• โรงงานนู ารู องการผลู ต เพู ู อขยายผลจาก Lab สู ู ตลาด
(R&D >> Scale-up >> OEM (GMP & non-GMP)

• ฐานขู อมู ลโรงงานตู นแบบการแปรรู ปอาหาร

• กู จกรรม
สู มมนา

“Food Talks” ”Frontier in Food”
และ Special Workshop

• FIIS (Food Innopolis International Symposium)

• FI Rally เยู ู ยมชมหนู วยงาน FI Network

• ประชาสู มพู นธู และสู ู อสาร ทู ู งชู องทาง
Online (FB, Website) และ Off-line

• สนู บสนู นการขยายธู รกู จ/ตลาด 
และเชู ู อมโยงกู บโมเดู รู นเทรด

• โครงการ “PADTHAI” 
อบรมเชู งปฏู บู ตู การอยู างเชู มขู น
เพู ู อเรู งยกระดู บและพู ฒนความ
สามารถดู านธู รกู จนวู ตกรรม

• ประกวดโครงการนวู ตกรรมอาหาร
(Food Innopolis
Innovation Contest)

• Deep Tech Acceleration
(Food Innovation Cohort)
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(๓) Flavor Innovation and Sensory ดำเน ินงานโครงการการสร ้างความเข ้มแข ็ ง ให้  
ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมกลิ่นรสไทย ผ่านการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและนวัตกรรม” (Building 
strength for value chains of Thailand flavor and fragrance industry: human resources 
development on research and innovation) ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ส่วนหลัก คือ ๑) การพัฒนา
บุคลากรด้านกลิ่นรส ผ่านการจัดกิจกรรม Workshop/Training ๒) การให้บริการวิชาการ ด้านการวิเคราะห์
ทดสอบ  ๓) โครงการวิจัยด้านกลิ่นรส เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคเอกชน และมีการจัดกิจกรรมในงาน 
Food Innovation Asia Conference 2021 : อนาคตของอุตสาหกรรมกลิ่นรสในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมียอดผู้ชมสูงสุด ณ วันจัดกิจกรรม ๔๒๔ Views 

(๔) Food Pilot Plant มีการเชื่อมโยงบริการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ 
๘ ราย จำนวน ๘ ครั้ง   

(๕) FI Academy ดำเนินการจัดสัมมนา/อบรม/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู ้ และทักษะ 
ในอุตสาหกรรมอาหารแก่ผู้ประกอบการ ดังนี้ ๑) กิจกรรม Special Food Talk 2021 ในหลากหลายหัวข้อ 
ตัวอย่างเช่น หัวข้อ วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละวัย”“อาหารสำหรับเด็ก  
วัยเรียน”“อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” “การตระหนักรู้ความปลอดภัยของอาหารของผู้บริโภค
และผู ้ประกอบการ” เป ็นต ้น ๒ ) กิจกรรม Food Talks 2021 ในหลายหัวข ้อ ต ัวอย ่างเช ่น ห ัวข้อ 
“Hydrocolloids: Key ingredients in plant-based foods and beverages” และ ห ัวข ้อ “All About 
Organics อาหารออร์แกนิค จากธรรมชาติสู่ชีวิตที่ยั่งยืน” 

(๖) Food Market Access โดยดำเนินการเชื่อมโยงผู้ประกอบการหลายรายในอุตสาหกรรม
อาหาร ก ับภาคธ ุรก ิจ/ภาคร ัฐในตลาด อ ันได ้แก ่  Modern Trade,Government Funding, Strategic 
Partners, Global Partners ด้วยการดำเนินงานในโครงการ PADTHAI เชื่อมโยงผู้ประกอบการแล้ว ๘๘ ราย 
และ โครงการ NSTDA Deep Tech Acceleration เชื่อมโยงผู้ประกอบการแล้ว ๖๖ ราย ดังภาพ 

 

 
 



๑๕๓ 

 

๓.๘ ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย 

 
กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย มีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัย โดยอาศัย
กลไกการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่จำเป็นและ  
มีความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ ยังขยายกลไกการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอด วทน. ของ
ครู รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ การจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการประกวด 
และการสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของ
ต่างประเทศ โดยมีการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๘.๑ การเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัย ผ่านกลไกการให้ทุนการศึกษาในสาขา วทน. ที่จำเป็นและ 
มีความต้องการในอนาคต ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย รวมทั้งผลักดันให้มีบุคลากร
ทำงานวิจัยร่วมกับ สวทช. เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดย ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่-ต่อเนื่อง) ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) จำนวน ๕๐๖ คน 
ประกอบด้วย ทุนใหม่ ๕๗ คน ซึ่งเป็นทุนใหม่มีการทำงานร่วมกับ สวทช. จำนวน ๒๙ คน และ ทุนต่อเนื่อง 
๔๔๙ คน โดยมีการสนับสนุนผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การบ่มเพาะเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP ด้วยการคัดเลือกและให้ทุนเรียนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอก 
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน หรือ YSTP ที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมา 
บ่มเพาะในห้องปฏิบัติการของ สวทช. ให้มีทักษะกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ โครงการทุนสถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย หรือ TGIST และโครงการความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่มุ่ งสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงระดับ
ปริญญาโทและเอก โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ความพร้อมของทีมอาจารย์
ผู ้เชี ่ยวชาญและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับนักวิจัยจาก สวทช. เพื ่อเพิ ่มจำนวนนักวิจัยที่มี
คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ในอนาคต 
รายละเอียดจำนวนทุนที่มีการสนับสนุน ดังรูปที่ ๕ 

ทั้งนี้ยังมีการสนับสนุนทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ใหม่-ต่อเนื่อง) จำนวน ๑๑๔ คน ประกอบด้วย 
ทุนใหม่ ๕๐ คน เป็นทุนใหม่มีการทำงานร่วมกับ สวทช. จำนวน ๔๙ คน และ ทุนต่อเนื่อง ๖๔ คน เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากทั้งในและต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานวิจัย ก้าวสู่การเป็นนักวิจัยอาชีพท่ีมีคุณภาพ  



๑๕๔ 

 

รวมทั้งยังสนับสนุน ดึงดูดนักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ รวม 
๕๖๓ คน เป็นนักวิจัยเยี่ยมเยือนอาวุโส ๒ คน นักวิจัยร่วมวิจัย ๘ คน ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ๔๘๒ คน และ
นักศึกษาร่วมงาน ๗๑ คน 

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๕ จำนวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่ - ต่อเนื่อง) ผ่านโครงการต่าง ๆ 
 

๓.๘.๒ การดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย  
สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้

ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๒,๔๒๒ คน โดยเน้นการให้ความรู้ที่เสริมกับ 
การเรียนในห้องเรียนผ่านกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และมีการกระตุ้นความเป็นนักวิทย์
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านการอบรมและการประกวดที่สามารถต่อยอดไปสู่เวทีนานาชาติได้ 
รวมถึงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในรูปแบบของกิจกรรม
ที่ทำให้ชอบเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยมีตัวอย่างกิจกรรม อาทิ 

• การประกวดโครงงานว ิทยาศาสตร ์และว ิศวกรรมระด ับโลก  Virtual Regeneron 
International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF ๒๐๒๑) ณ วันที่  ๑๖-๒๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนักวิทยาศาสตร์รุ ่นเยาว์กว่า ๑,๘๓๔ คน จาก ๖๔ ประเทศ ๔๙ มลรัฐในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเข้าร่วม ซึ่งเป็นเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลก โดยประเทศไทยได้
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันรวม ๑๖ ทีม จากการสนับสนุนของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี ๕ ผลงาน ที่ได้รับรางวัล ได้แก่  

๑) โครงงานการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายฤทธิ์ทางชีวภาพของลิแกนด์ใน
กระบวนการค้นหายามุ่งเป้าของโรคมะเร็งปอด สำหรับโมเลกุลเป้าหมาย EGFR ได้รับรางวัล
Grand Awards อันดับ ๑ สาขา Computational Biology and Bioinformatics  

JSTP, ๒๙
FEPs, ๗

TAIST, 
๑๓๒

TAIST-JAIST, ๑๖
TGIST, 
๑๘๘

MOU-สถาบันฯ, ๑๐๖



๑๕๕ 

 

๒) โครงงานการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบไอออนโลหะหนักชนิดกระดาษ ได้รับรางวัล Grand 
Awards อันดับ ๒ สาขา Chemistry  

๓) โครงงานการพัฒนาการเพาะเลี้ยงด้วงเต่าต้นแบบสู่การควบคุมแมลงศัตรูพืช ได้รับรางวัล Grand 
Awards อันดับ ๔ สาขา Animal Sciences  

๔) โครงงานนวัตกรรมชุดทดสอบเหงื ่อสามฟังก์ชันเพื ่อการวิเคราะห์ระดับไมโครของปริมาณ
แคลเซียม ฟอสเฟต เเละค่ากรดเบส สู่การประเมินภาวะเสี่ยงโรคกระดูกพรุน  ได้รับรางวัล 
Grand Awards อ ันด ับ ๔ สาขา Biomedical and Health Sciences และรางว ัลพ ิ เศษ 
Special Awards อันดับ ๑ สาขา Life Science จาก Sigma Xi, The Scientific Research 
Honor Society  

๕) การนำเสนอผลงานสาขาเคมี ในเรื่องรงควัตถุดัดแปรคลอโรฟิลล์จากสารสกัดของวัชพืชเพื่อเป็น 
สีย้อมไวแสงอินทรีย์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง การศึกษาขั้นต้นในเชิงการ 
ดัดแปรโครงสร ้าง ได ้รับรางว ัลพิเศษ Special Awards อันดับ ๓ จาก The American 
Chemical Society (ACS)  

 โดยกิจกรรมดังกล ่าวเป ็นการส ่งเสร ิมและสร ้างแรงบันดาลใจให้เด ็กและเยาวชนผ ู ้มี  
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนก้าวสู่การเป็น 
นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
 

 
 
  



๑๕๖ 

 

๔. ผลการดำเนินงานดา้นทรัพยากร 
 

๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

สวทช. ได้รับอนุมัติแผนรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก กวทช. (การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
วันที ่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๙,๒๓๐.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นงบบุคลากร ๒,๕๓๐.๐๐ ล้านบาท  
งบดำเนินงาน ๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท งบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท และได้รับ
อนุมัติแผนรายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน NASTDA Holding และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท 
รายจ่ายสำรองฉุกเฉิน ๒๕๐.๐๐ ล้านบาท รวมทั้งแผนรายจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗๕.๐๐ ล้านบาท 
รวมทั้งสิ้น ๙,๘๕๕.๐๐ ล้านบาท 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบบุคลากร ๑,๘๗๑.๗๒ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๘ ของแผน มีผลการใช้จ่ายงบดำเนินงาน ๒,๗๗๗.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๗  
ของแผน และมีผลการใช้จ่ายงบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของแผน รวม สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๗ ,๘๔๙.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๔  
ของแผนรายจ่าย ๙,๒๓๐.๐๐ ล้านบาท ดังตารางที่ ๕ 
ตารางท่ี ๕ การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนรายจ่ายงบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ แผน 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่าย 

งปม. เทียบ
แผน (%) 

จ่ายจริง ผูกพัน รวม 

๑. รายจา่ยเพื่อการดำเนินงาน ๖,๐๓๐.๐๐ ๔,๐๔๑.๖๖ ๖๐๗.๙๔ ๔,๖๔๙.๖๐ ๗๗.๑๑ 

   ๑.๑ รายจ่ายงบบุคลากร ๒,๕๓๐.๐๐ ๑,๘๗๑.๗๒ - ๑,๘๗๑.๗๒ ๗๓.๙๘ 

   ๑.๒ รายจ่ายงบดำเนินงาน ๓,๕๐๐.๐๐ ๒,๑๖๙.๙๔ ๖๐๗.๙๔ ๒,๗๗๗.๘๘ ๗๙.๓๗ 

       - การวิจัย วทน. ๑,๖๗๐.๐๐ ๙๔๙.๒๔ ๔๐๔.๖๐ ๑,๓๕๓.๘๔ ๘๑.๐๗ 

       - การบริหาร RDI ๒๔๕.๐๐ ๑๖๒.๗๙ ๓.๑๑ ๑๖๕.๙๐ ๖๗.๗๑ 

       - การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๕๑๕.๐๐ ๓๗๕.๗๐ ๒๘.๐๑ ๔๐๓.๗๑ ๗๘.๓๙ 

       - การสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ๗๕.๐๐ ๓๖.๕๗ ๗.๕๘ ๔๔.๑๕ ๕๘.๘๗ 

       - การพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ๒๘๐.๐๐ ๑๕๐.๓๑ ๑๔.๗๐ ๑๖๕.๐๑ ๕๘.๙๓ 

       - การบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม ๒๙๐.๐๐ ๑๗๗.๖๙ ๔๔.๐๐ ๒๒๑.๖๙ ๗๖.๔๔ 

       - การบริหาร สนับสนุน และ Shared services ๔๒๕.๐๐ ๓๑๗.๖๔ ๑๐๕.๙๔ ๔๒๓.๕๘ ๙๙.๖๗ 

๒.รายจ่ายงบก่อสร้างและครภุัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๒๐๐.๐๐ ๙๙๒.๒๑ ๒,๒๐๗.๗๙ ๓,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวมงบประมาณรายจ่าย ๙,๒๓๐.๐๐ ๕,๐๓๓.๘๖ ๒,๘๑๕.๗๓ ๗,๘๔๙.๕๙ ๘๕.๐๔ 

๓. รายจา่ยเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน NASTDA Holding 
และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 

๒๐๐.๐๐ 
- - -  

๔. รายจา่ยงบสำรองฉกุเฉิน ๒๕๐.๐๐ - - -  

๕. รายจา่ยเงินเพิ่มพิเศษ* ๑๗๕.๐๐ - - -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๘๕๕.๐๐ ๕,๐๓๓.๘๖ ๒,๘๑๕.๗๓ ๗,๘๔๙.๕๙ ๗๙.๖๕ 

หมายเหตุ: *หากได้รับการอนุมัติจาก กวทช. และ กพร.  



๑๕๗ 

 

๔.๒ ผลการหารายได้จากการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

สวทช. ไม่มีพันธกิจที่จะต้องมุ่งหารายได้หรือทำกำไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม
รายได้จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. อีกทั้งสามารถนำรายได้กลับมาช่วย
พัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทยต่อไป 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กวทช. เท่ากับ 
๓ ,๓๐๐.๐๐ ล ้านบาท โดยเป็นรายได ้จากความสามารถ ๓ ,๒๕๐ ล ้านบาท และรายได ้อ ื ่น ๆ ๕๐  
ล้านบาท ณ ไตรมาสที่ ๓ สวทช. มีรายได้ทั้งสิ้น จำนวน ๒,๑๐๒.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๐ ของแผน 
โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้อุดหนุนเพื่อการวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จำนวน ๙๒๕.๙๓ ล้านบาท 

ตารางท่ี ๖ รายได้แยกตามประเภท 

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

๑. กิจกรรมพื้นฐาน ๑,๔๕๐.๐๐ ๑,๑๑๒.๒๔ ๗๖.๗๑% 

อุดหนุนรับ ๖๗๐.๐๐ ๖๔๒.๔๙ ๙๕.๘๙% 

รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๒๕๐.๐๐ ๙๑.๕๗ ๓๖.๖๓% 

ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน ์ ๕๐.๐๐ ๒๔.๔๕ ๔๘.๙๐% 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๒๒๐.๐๐ ๑๖๕.๑๐ ๗๕.๐๕% 

ฝึกอบรม/สมัมนา/นิทรรศการ ๘๐.๐๐ ๓๔.๑๗ ๔๒.๗๑% 

ค่าเช่าและบริการสถานท่ี ๑๘๐.๐๐ ๑๕๔.๔๖ ๘๕.๘๑% 

๒. นโยบายรัฐ / สวทช. ๑,๘๐๐.๐๐ ๙๓๙.๐๙ ๕๒.๑๗% 

เงินสนับสนุนการพัฒนา ว และ ท เพื่อการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  

๑,๘๐๐.๐๐ 

๑๓.๑๖ 

๕๒.๑๗% หน่วยภาครัฐ (Block Grant) 
๙๒๕.๙๓ 

งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี

รวมรายได้จากความสามารถ (๑)+(๒) ๓,๒๕๐.๐๐ ๒,๐๕๑.๓๓ ๖๓.๑๒% 

๓.  อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด ๕๐.๐๐ ๕๐.๗๑ ๑๐๑.๔๒% 

รวมรายได้ทั้งสิ้น (๑)+(๒)+(๓) ๓,๓๐๐.๐๐ ๒,๑๐๒.๐๔ ๖๓.๗๐% 

 

 



๑๕๘ 

 

๔.๓  สถานภาพด้านบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

สวทช. เสนอขอกรอบอัตรากำลังคนเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ สวทช.  
ฉบับที่ ๖.๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ต่อ กวทช. ไว้ที่ ๓,๓๘๐ คน อัตรากำลังคนของ สวทช. เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอด นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จากบุคลากรจำนวนเริ่มต้นหลักร้อยคนเป็นหลัก
พันในระยะเวลาประมาณ ๑๒ ปี โดย สวทช. ขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 
ของสังคมและประเทศชาติ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้น ๓,๑๑๑ คน ดังรูปที่ ๗ 

 
รูปที่ ๗ อัตราบุคลากร สวทช. ตามปีงบประมาณ 

 

เมื่อพิจารณาจำนวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า สวทช. ได้เตรียมความพร้อม  
ของบุคลากร เพื่อสร้างงานวิจัย พัฒนา และงานทางด้านเทคนิคเป็นสำคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและ
วิชาการ จำนวน ๒,๑๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๒ ของบุคลากรทั้งหมด และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและ
วิชาการ จำนวน ๙๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๘ ของบุคลากรทั้งหมด  

  

 ๘๔

๑ ๑๓๖

๑   ๘

๑ ๓๓ 

๑ ๔๘๕
๑  ๑ 

๒ ๒๖๓
๒ ๔๓๔

๒ ๕ ๓
๒ ๖๔๔

๒ ๖๘๘

๒ ๖  

๒ ๖๘๒

๒ ๖  

๒  ๑๕

๒  ๕๓

๒ ๘๓๔

๒ ๘ ๓
๓    

๓   ๖ ๓ ๑๑๑



๑๕๙ 

 

สัดส่วนบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการต่อสายสนับสนุน เท่ากับ ๓.๒๖ : ๑   

 
รูปที่ ๘ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน่วยงาน และกลุ่มตำแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๖๔) 

เมื่อพิจารณาจำนวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว่า สวทช. มีบุคลากรในระดับ  
ปริญญาเอก และปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๔ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปที่ ๙ 

 
รูปที่ ๙ อัตรากำลังคนจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

๒๓%

๔๔%

๓๓%

ปริญญาเอก
๗๓๙ คนปรญิญาตรแีละต ่า

กว่า

ปริญญาโท
๑,๓๖๑ คน



๑๖๐ 

 

นอกจากนี้ หากจำแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจ้าง (พนักงานและพนักงานโครงการ) 
กล่าวคือ มีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และพนักงานโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

 

 
รูปที่ ๑๐ อัตรากำลังคนจำแนกตามประเภทการจ้าง 

สำหรับ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ไตรมาสที ่ ๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่ากับ ๒.๔๑ ดังแสดงในรูปที่ ๑๑ และเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(๓.๔๖) ในระยะเวลาเดียวกัน พบว่า Turnover rate ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลดลง และหากเปรียบเทียบใน
ระยะเวลาเดียวกันกับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๓.๑๐) พบว่า Turnover rate ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลดลง
เท่ากับ ๐.๖๙% (๓.๑๐ – ๒.๔๑) ดังแสดงในรูปที่ ๑๑ 

 
รูปที่ ๑๑ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๔ 

  

๑๐%

๙๐%

 .๔๔
๖. ๓ ๖.  

 .๕ 
๕.  ๖.๓๘

๕.๖๕ ๕.๕๖
๔.๖๑ ๔.๓ 

๓.๕๕ ๓.๔๖ ๓.๑ ๒.๔๑

 

๒

๔

๖

๘

๑ 

๑๒

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕ ๒๕๕๘ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑๘๑ ๑๕๕ ๑๖๑ ๒ ๔ ๑๕๘ ๑ ๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒ ๑๒๒ ๑ ๒ ๑ ๔  ๖  ๕

๒ ๔๓๔ ๒ ๕๖ ๒ ๖๔๔ ๒ ๖๘๘ ๒ ๖  ๒ ๖๘๒ ๒ ๖  ๒  ๑๕ ๒  ๕๓ ๒ ๘๓๔ ๒ ๘ ๓ ๓    ๓   ๖ ๓ ๑๑๑

  านวนบุคลากรพ้นส าพ  คน 

ปีงบประมาณ

Turnover Rate(%)

                          

พนักงานโครงการ 
๒๙๗ คน 

พนักงาน 
๒,๘๑๔ คน 



๑๖๑ 
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๑๖๒ 

 

ก. รายช่ือบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จำนวน ๒๕๐ ฉบับ 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๑ ACM Transactions on 
Knowledge Discovery from 
Data 

Identifying Linear Models in Multi-Resolution Population Data 
Using Minimum Description Length Principle to Predict 
Household Income 

๒.๐๑ 

๒ ACM Transactions on 
Knowledge Discovery from 
Data 

Variable-lag Granger Causality and Transfer Entropy for Time 
Series Analysis 

๒.๐๑ 

๓ ACS Omega Effects of Modified Activated Carbon on Microwave-
Accelerated Organosolv Fractionation of Rice Husk 

๒.๘๗ 

๔ ACS Omega Efficiency of Catalytic Liquid Hot Water Pretreatment for 
Conversion of Corn Stover to Bioethanol 

๒.๘๗ 

๕ ACS Omega Template- and Magnetic Field-Free Chemical Reduction of Ni 
Nanochains for Ni–Al2O3 Cermet Films: Growth Control, 
Characterization, and Application 

๒.๘๗ 

๖ Acta Biochimica Polonica Black rice cultivar from Java Island of Indonesia revealed 
genomic, proteomic, and anthocyanin nutritional value 

๑.๔๒ * 

๗ Advances in Clinical and 
Experimental Medicine 

Anti-cancer effect of engineered recombinant interleukin 18 ๑.๕๑๔ * 

๘ Agriculture Chlorophyll Retention and High Photosynthetic Performance 
Contribute to Salinity Tolerance in Rice Carrying Drought 
Tolerance Quantitative Trait Loci (QTLs)  

๒.๐๗๒ * 

๙ Agronomy Canopy Structure and Photosynthetic Performance of Irrigated 
Cassava Genotypes Growing in Different Seasons in a Tropical 
Savanna Climate 

๒.๖๐๓ * 

๑๐ Agronomy-Basel Performance of Different Bunch Cover Materials to Improve 
Quality of Cavendish Banana Cultivated during Winter and 
Summer in Thailand 

๒.๖๐ 

๑๑ American Journal of 
Physiology-Cell Physiology 

Emerging roles of calcium-sensing receptor in the local 
regulation of intestinal transport of ions and calcium 

๓.๔๘๕ * 

๑๒ Analyst A highly sensitive electrochemical microRNA-21 biosensor 
based on intercalating methylene blue signal amplification and 
a highly dispersed gold nanoparticles/graphene/polypyrrole 
composite 

๓.๙๘ 

๑๓ Analyst An electrochemical biosensor for simultaneous detection of 
breast cancer clinically related microRNAs based on a gold 
nanoparticles/graphene quantum dots/graphene oxide film 

๓.๙๘ 



๑๖๓ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๑๔ Analytica Chimica Acta Aptamer-Functionalised magnetic particles for highly selective 
detection of urinary albumin in clinical samples of diabetic 
nephropathy and other kidney tract disease 

๕.๙๗๗ * 

๑๕ Animals Lysine depletion during different feeding phases: effects on 
growth performances and meat quality of broiler chickens 

๒.๓๒๓ * 

๑๖ Animals Nutritional Properties and Oxidative Indices of Broiler Breast 
Meat Affected by Wooden Breast Abnormality 

๒.๓๒๓ * 

๑๗ Applied and Environmental 
Microbiology 

Metagenomics of antimicrobial and heavy metal resistance in 
the cecal microbiome of fattening pigs raised without 
antibiotics 

๔.๐๑๖ * 

๑๘ Applied Science A Cross-Sectional Review of Blockchain in Thailand: Research 
Literature, Education Courses, and Industry Projects 

๒.๔๗ 

๑๙ Applied Sciences Applying Material Flow Cost Accounting and Two-Dimensional, 
Irregularly Shaped Cutting Stock Problems in the Lingerie 
Manufacturing Industry 

๒.๔๗ 

๒๐ Applied Surface Science Effect of 3d-transition metals doped in ZnO monolayers on the 
CO2 electrochemical reduction to valuable products: first 
principles study 

๖.๑๘ 

๒๑ Applied Surface Science Fabrication of Au-Ag nanorod SERS substrates by co-sputtering 
technique and dealloying with selective chemical etching 

๖.๑๘ 

๒๒ Applied Surface Science Gas sensing properties of palladium-modified zinc oxide 
nanofilms: A DFT study 

๖.๑๘ 

๒๓ Applied Surface Science Intrinsic property and catalytic performance of single and 
double metal atoms incorporated g-C3N4 for O2 activation: A 
DFT insight 

๖.๑๘ 

๒๔ Applied Surface Science Role of polyelectrolyte multilayers over gold film for selective 
creatinine detection using Raman spectroscopy 

๖.๑๘ 

๒๕ Applied Surface Science Understanding the promoter effect of bifunctional (Pt, Ni, Cu)-
MoO3-x/TiO2 catalysts for the hydrodeoxygenation of p-cresol: A 
combined DFT and experimental study 

๖.๑๘ 

๒๖ Aquaculture Full genome characterization of Laem Singh virus (LSNV) in 
shrimp Penaeus monodon 

๓.๒๒๔ * 

๒๗ Aquaculture Microsporidian Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) spores are 
inactivated in 1 min at 75 °C 

๓.๒๒๔ * 

๒๘ Aquaculture Ozone nanobubble treatment in freshwater effectively 
reduced pathogenic fish bacteria and is safe for Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) 

๓.๒๒๔ * 



๑๖๔ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๒๙ Aquaculture Rapid and sensitive colorimetric detection of microsporidian 
Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) based on spore wall 
protein (SWP) gene using loop-mediated isothermal 
amplification combined with DNA functionalized gold 
nanoparticles as probes 

๓.๒๒๔ * 

๓๐ Artificial Intelligence in 
Medicine 

Improving sentiment analysis on clinical narratives by exploiting 
UMLS semantic types 

๔.๓๘ 

๓๑ Bioelectrochemistry Epitope-imprinted polydopamine electrochemical sensor for 
ovalbumin detection 

๔.๗๒ 

๓๒ Biological Conservation ForestGEO: Understanding forest diversity and dynamics 
through a global observatory network 

๔.๗ * 

๓๓ Biomass and bioenergy Advances in catalytic production of value-added biochemicals 
and biofuels via furfural platform derived lignocellulosic 
biomass 

๓.๕๕ 

๓๔ Biomass Conversion and 
Biorefinery 

The efficient conversion of D-Fructose to 5-
Hydroxymethylfurfural using organic acids as catalytic 
promoters 

๒.๖๐ 

๓๕ Biosensors Development of a Sensitive Self-Powered Glucose Biosensor 
Based on an Enzymatic Biofuel Cell 

๓.๒๔ 

๓๖ BMC Biotechnology Development of a CRISPR/Cpf1 system for targeted gene 
disruption in Aspergillus aculeatus TBRC 277 

๒.๓๑๒ * 

๓๗ BMC Cell Biology A cell-based ribozyme reporter system employing a 
chromosomally-integrated 5′ exonuclease gene 

๓.๐๖๖ * 

๓๘ BMC Genomics Genome sequencing, assembly, and annotation of the self-
flocculating microalga Scenedesmus obliquus AS-6-11 

๓.๕๙๔ * 

๓๙ BMC Plant Biology Multi-scale comparative transcriptome analysis reveals key 
genes and metabolic reprogramming processes associated with 
oil palm fruit abscission 

๓.๔๙๗ * 

๔๐ BMC Veterinary Research Proteomic profiles of unilateral cryptorchidism in pigs at 
different ages using MALDI-TOF mass spectrometry and in-gel 
digestion coupled with mass spectrometry (GeLC-MS/MS) 
approaches 

๑.๘๓๕ * 

๔๑ Brazilian Dental Journal Physical properties of glass ionomer cement containing pre-
reacted spherical glass fillers 

๑.๖๙ 

๔๒ Cancer Genomics and 
Proteomics 

Gigantol Targets MYC for Ubiquitin-proteasomal Degradation 
and Suppresses Lung Cancer Cell Growth 

๓.๒๘ * 



๑๖๕ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๔๓ Cancer Science High glucose‐ROS conditions enhance the progression in 
cholangiocarcinoma via upregulation of MAN2A2 and CHD8 

๔.๙๖๖ * 

๔๔ Carbohydrate Research Synthesis of bio-inspired cellulose nanocrystals-soy protein 
isolate nanoconjugate for stabilization of oil-in-water Pickering 
emulsions 

๑.๘๔ 

๔๕ Case Studies in Thermal 
Engineering 

Upgrading properties of biochar fuel derived from cassava 
rhizome via torrefaction: Effect of sweeping gas atmospheres 
and its economic feasibility 

๔.๐๑ 

๔๖ Catalysis Communications Sulfonated magnetic carbon nanoparticles from eucalyptus oil 
as a green and sustainable catalyst for converting fructose to 5-
HMF 

๓.๖๑ 

๔๗ Catalysis Today Cu-Al spinel-oxide catalysts for selective hydrogenation of 
furfural to furfuryl alcohol 

๕.๘๓ 

๔๘ Catalysis Today Selective dehydration of glycerol on copper based catalysts ๕.๘๓ 

๔๙ Catalysts In Situ Synthesis of Sn-Beta Zeolite Nanocrystals for Glucose to 
Hydroxymethylfurfural (HMF) 

๓.๕๒ 

๕๐ Chemical Engineering Journal Mechanistic and thermodynamic insights into the 
deoxygenation of palm oils using Ni2P catalyst: A combined 
experimental and theoretical study 

๑๐.๖๕ 

๕๑ Chemistry-An Asian Journal A Simple and Strong Electron-Deficient 5,6-Dicyano[2,1,3] 
benzothiadiazole-Cored Donor-Acceptor-Donor Compound for 
Efficient Near Infrared Thermally Activated Delayed 
Fluorescence 

๔.๐๖ 

๕๒ ChemMedChem One-Pot Synthesis of Coumarin–Indomethacin Hybrids as COX-
2 Targeting Probes for Cancer Imaging 

๓.๑๒ 

๕๓ ChemNanoMat Insight into Fructose Dehydration over Lewis Acid α-Cu2P2O7 
Catalyst 

๓.๓๘ 

๕๔ Chemosensors Paracetamol Sensing with a Pencil Lead Electrode Modified 
with Carbon Nanotubes and Polyvinylpyrrolidone 

๓.๑๑ 

๕๕ Clinical Linguistics and 
Phonetics 

The development of Thai monosyllabic word and picture lists 
applicable to interactive speech audiometry in preschoolers 

๐.๙๘ 

๕๖ Colloid and Polymer Science Rheology of thermo-gelling capillary suspensions ๑.๕๔ 

๕๗ Comparative Biochemistry 
and Physiology Part C: 
Toxicology & Pharmacology 

Anti-angiogenic effects of beta-eudesmol and atractylodin in 
developing zebrafish embryos 

๒.๘๙ 

๕๘ Comprehensive Physiology Intestinal Calcium Absorption ๖.๖๐๔ * 



๑๖๖ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๕๙ Computational Materials 
Science 

Electronic structures and optical properties of nanoporous 
complex oxide 12CaO 7Al2O3 (C12A7) under high pressure 

๒.๘๖ 

๖๐ Computers and Electronics in 
Agriculture 

A system for automatic rice disease detection from rice paddy 
images serviced via a Chatbot 

๓.๘๖ 

๖๑ Crystals Novel Dihydro-1,3,2H-benzoxazine Derived from Furfurylamine: 
Crystal Structure, Hirshfeld Surface Analysis, Photophysical 
Property, and Computational Study  

๒.๔๐ 

๖๒ cytotechnology Establishment of hematopoietic tissue primary cell cultures 
from the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii 

๑.๗๗๗ * 

๖๓ Dalton Transaction Coordination-driven self-assembly of a series of dinuclear M2L2 
mesocates with a bis-bidentate pyridylimine ligand 

๔.๑๗ 

๖๔ Diagnostics Validation and feasibility of PfSNP-LAMP combined with a 
lateral flow dipstick method to detect single nucleotide 
polymorphism in Plasmodium falciparum 

๓.๑๑ * 

๖๕ Diamond and Related 
Materials 

Step-by-step conversion of water hyacinth waste to carbon 
nanohorns by a combination of hydrothermal treatment, 
carbonization and arc in water processes 

๒.๖๕ 

๖๖ Dyes and Pigments Bis(carbazol-9-yl)phenyl end-caped polyaromatics as solution-
processed deep blue fluorescent emitters for simple structure 
solution-processed electroluminescent devices 

๔.๖๑ 

๖๗ Dyes and Pigments Colorimetric detection of Hg2+ and CH3Hg+ by a novel 
spirooxazine derivative as a highly sensitive and selective 
probe 

๔.๖๑ 

๖๘ Dyes and Pigments Imidazole-based solid-state fluorophores with combined ESIPT 
and AIE features as self-absorption-free non-doped emitters for 
electroluminescent devices 

๔.๖๑ 

๖๙ Electrochimica Acta Enhancing performance of NiCo2S4/Ni3S2 supercapacitor 
electrode by Mn doping 

๖.๒๒ 

๗๐ Emerging Microbes & 
Infections 

Genomic evidence supporting the clonal expansion of 
extensively drug-resistant tuberculosis bacteria belonging to a 
rare proto-Beijing genotype 

๕.๗๗๖ * 

๗๑ Environmental Research Effects of electrolytes and fractionated dissolved organic 
matter on selective adsorption of pharmaceuticals on 
terephthalic acid-based metal-organic frameworks 

๕.๗๒ 

๗๒ Euphytica Genetic loci regulating cadmium content in rice grains ๑.๖๑๔ * 



๑๖๗ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๗๓ European Journal of Organic 
Chemistry 

Synthesis, Characterization, and Physical Properties of Pyrene-
Naphthalimide Derivatives as Emissive Materials for 
Electroluminescent Devices 

๒.๘๙ 

๗๔ European Polymer Journal Bioactive wound dressing using bacterial cellulose loaded with 
papain composite: Morphology, loading/release and 
antibacterial properties 

๓.๘๖ 

๗๕ Experimental Biology and 
Medicine 

Rapid and ultrasensitive detection of circulating HPV E7 cell-
free DNA as a cervical cancer biomarker 

๓.๑๔ 

๗๖ Express Polymer Letters Carboxylic-plasma-treated nanofiller hybrids in carbon fiber 
reinforced epoxy composites: Dispersion and synergetic effects 

๓.๐๘ 

๗๗ FEMS Yeast Research Systematic engineering of Saccharomyces cerevisiae for D-lactic 
acid production with near theoretical yield 

๓.๑๙๓ * 

๗๘ Fish and Shellfish 
Immunology 

Systemic and mucosal antibody response of freshwater 
cultured Asian seabass (Lates calcarifer) to monovalent and 
bivalent vaccines against Streptococcus agalactiae and 
Streptococcus iniae 

๔.๔๓ 

๗๙ Food Bioscience The anti-oxidative effect of Lingzhi protein hydrolysates on 
lipopolysaccharide-stimulated A549 cells 

๓.๐๖๗ * 

๘๐ Food Biotechnology Identification and enhancement of antioxidant P1-peptide 
isolated from Ganoderma lucidum hydrolysate 

๐.๙๒๑ * 

๘๑ Food Science and 
Biotechnology 

Microencapsulation of probiotic Lactobacillus brevis ST-69 
producing GABA using alginate supplemented with 
nanocrystalline starch 

๑.๕๑ 

๘๒ Forest Ecology and 
Management 

Variation of leaf-level gas exchange rates and leaf functional 
traits of dominant trees across three successional stages in a 
Southeast Asian tropical forest 

๓.๑๗ * 

๘๓ Frontiers in Bioengineering 
and Biotechnology 

High Quality Aspergillus aculeatus Genomes and 
Transcriptomes: A Platform for Cellulase Activity Optimization 
Toward Industrial Applications 

๓.๖๔๔ * 

๘๔ frontiers in bioengineering 
and biotechnology 

Process Characterization by Definitive Screening Design 
Approach on DNA Vaccine Production 

๓.๖๔๔ * 

๘๕ Frontiers in Bioengineering 
and Biotechnology 

Toward QbD Process Understanding on DNA Vaccine 
Purification Using Design of Experiment 

๓.๖๔๔ * 

๘๖ Frontiers in Microbiology Physiological Traits of Dihomo-γ-Linolenic Acid Production of 
the Engineered Aspergillus oryzae by Comparing Mathematical 
Models 

๔.๒๓๕ * 



๑๖๘ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๘๗ Frontiers in Neurorobotics Reinforcement Q-Learning Control With Reward Shaping 
Function for Swing Phase Control in a Semi-active Prosthetic 
Knee 

๒.๕๗ 

๘๘ Frontiers in Plant Science Plant-Produced Receptor-Binding Domain of SARS-CoV-2 Elicits 
Potent Neutralizing Responses in Mice and Non-human 
Primates 

๔.๔๐๒ * 

๘๙ FUEL Tuning the porosity of sulfur-resistant Pd-Pt/MCM-41 bimetallic 
catalysts for partial hydrogenation of soybean oil-derived 
biodiesel 

๕.๕๘ 

๙๐ Fungal Diversity Occurrence and geographical distribution of mangrove fungi ๑๕.๓๘๖ * 

๙๑ Fungal Diversity Refined families of Dothideomycetes: orders and families 
incertae sedis in Dothideomycetes 

๑๕.๓๘๖ * 

๙๒ Genes Drought-Tolerance Gene Identification Using Genome 
Comparison and Co-Expression Network Analysis of 
Chromosome Substitution Lines in Rice 

๓.๗๕๙ * 

๙๓ Genes Ensemble-AMPPred: Robust AMP Prediction and Recognition 
Using the Ensemble Learning Method with a New Hybrid 
Feature for Differentiating AMPs 

๓.๗๕๙ * 

๙๔ Genomics Candidate gene association of gene expression data in 
sugarcane contrasting for sucrose content 

๖.๒๐๕ * 

๙๕ Green Chemistry Roles of acidic sites in alumina catalysts for efficient D-xylose 
conversion to lactic acid 

๙.๔๘ 

๙๖ Heliyon A nonparametric framework for inferring orders of categorical 
data from category-real pairs 

N/A 

๙๗ IEEE Access Antenna Delay Calibration of UWB Nodes ๓.๗๕ 

๙๘ IEEE Access Improving Data Quality for Better Control of Aedes-Borne 
Disease Risk 

๓.๗๕ 

๙๙ IEEE Access User Interface of Blockchain-Based Agri-Food Traceability 
Applications: A Review 

๓.๗๕ 

๑๐๐ Infection, Genetics and 
Evolution 

Genome sequences of antibiotic-resistant Streptococcus suis 
strains isolated from human patients and diseased and 
asymptomatic pigs in Thailand 

๒.๗๗ * 

๑๐๑ Information Fusion An integrated framework of learning and evidential reasoning 
for user profiling using short texts 

๑๓.๖๗ 

๑๐๒ Inorganic Chemistry Highly Active Chromium Complexes Supported by Constrained 
Schiff-Base Ligands for Cycloaddition of Carbon Dioxide to 
Epoxides 

๔.๘๓ 



๑๖๙ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๑๐๓ International Journal for 
Parasitology 

Transgenic pyrimethamine-resistant plasmodium falciparum 
reveals transmission-blocking potency of P218, a novel 
antifolate candidate drug 

๓.๕๓๐ * 

๑๐๔ International Journal of 
Automotive Technology 

A Study on Curing Temperature and Fracture Mechanism of 
Carbon and Glass Fiber Reinforced Polymers Using an Electron 
Microscopy 

๑.๒๕ 

๑๐๕ International Journal of 
Materials and Product 
Technology 

Suitable combination of a mean-stress correction method and 
a stress type for the fatigue analysis of aluminium alloy wheels 
under radial loading 

๐.๗๑ 

๑๐๖ International Journal of 
Molecular Sciences 

Effect of Pd Precursor Salts on the Chemical State, Particle 
Size, and Performance of Activated Carbon-Supported Pd 
Catalysts for the Selective Hydrogenation of Palm Biodiesel 

๔.๕๖ 

๑๐๗ International Journal of 
Systematic and Evolutionary 
Microbiology 

Donghicola mangrovi sp. nov., a member of the family 
Rhodobacteraceae isolated from mangrove forest in Thailand 

๒.๔ * 

๑๐๘ International Transactions on 
Electrical Energy Systems 

Active fault diagnosis of a switched reluctance motor using 
sliding mode observer and average torque estimator for light 
electric vehicle applications 

๑.๖๙ 

๑๐๙ Japanese Journal of Applied 
Physics 

Fabrication of slippery liquid-infused porous surfaces for anti-
fouling applications 

๑.๓๘ 

๑๑๐ Japanese Journal of Applied 
Physics 

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

๑.๓๘ 

๑๑๑ Journal of Alloys and 
Compounds 

High-capacity charge storage electrodes based on nickel oxide 
and nickel–cobalt double hydroxide nanocomposites on 3D 
nickel foam prepared by sparking and electrodeposition 

๔.๖๕ 

๑๑๒ Journal of Alloys and 
Compounds 

Photoelectrocatalytic H2 evolution enhancement over CuO-
decorated TiO2 nanocatalysts and promoting E. coli 
degradation 

๔.๖๕ 

๑๑๓ Journal of Applied Phycology Effect of dilution rate in continuous cultures of Arthrospira 
(Spirulina) platensis C1 on nutrient use efficiency and 
macromolecular- and elemental compositions 

๓.๐๑๖ * 

๑๑๔ Journal of Applied Polymer 
Science 

Effect of Conductive Carbon Black on Electrical Conductivity 
and Performance of Tire Tread Compounds Filled with Carbon 
Black/Silica Hybrid Filler 

๒.๕๒ 

๑๑๕ Journal of Applied Polymer 
Science 

Effects of thermoplastic poly(ether-ester) elastomer and 
bentonite nanoclay on properties of poly(lactic acid) 

๒.๕๒ 



๑๗๐ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๑๑๖ Journal of Biomedical 
Materials Research Part A 

Development of nanocomposite collagen/ HA/β-TCP scaffolds 
with tailored gradient porosity and permeability using vitamin E 

๓.๕๓ 

๑๑๗ Journal of Biomedical 
Materials Research Part A 

Synthesis and characterization of biomimetic bioceramic 
nanoparticles with optimized physicochemical properties for 
bone tissue engineering 

๓.๒๒ 

๑๑๘ Journal of Biomedical 
Materials Research Part B: 
Applied Biomaterials 

Integrated approach in designing biphasic nanocomposite 
collagen/nBCP scaffolds with controlled porosity and 
permeability for bone tissue engineering 

๒.๖๗ 

๑๑๙ Journal of Catalysis Ceria nanorod supported gold nanoparticles as structured 
catalysts for the oxidative steam reforming of methanol: Effect 
of CTAB concentration on physiochemical properties and 
catalyst performance 

๗.๘๙ 

๑๒๐ Journal of Cleaner Production Porous metakaolin-based geopolymer granules for removal of 
ammonium in aqueous solution and anaerobically pretreated 
piggery wastewater 

๗.๒๕ 

๑๒๑ Journal of Cluster Science Recyclable Iron Oxide Loaded Poly (Methyl Methacrylate) 
Core/Polyethyleneimine Shell Nanoparticle as Antimicrobial 
Nanomaterial for Zoonotic Pathogen Controls 

๑.๗๓ 

๑๒๒ Journal of Colloid and 
Interface Science 

Alpha-MnO2 nanofibers/nitrogen and sulfur-co-doped reduced 
graphene oxide for 4.5 V quasi-solid state supercapacitors using 
ionic liquid-based polymer electrolyte 

๗.๔๙ 

๑๒๓ Journal of Environmental 
Chemical Engineering 

Deoxygenations of palm oil-derived methyl esters over mono- 
and bimetallic NiCo catalysts 

๔.๓๐ 

๑๒๔ Journal of Environmental 
Management 

Assessment of the economic recycling potential of a glycolysis 
treatment of rigid polyurethane foam waste: A case study from 
Thailand 

๕.๖๕ 

๑๒๕ Journal of Environmental 
Sciences 

Physicochemical characterization of forest and sugarcane leaf 
combustion’s particulate matters using electron microscopy, 
EDS, XRD and TGA 

๔.๓๐ 

๑๒๖ Journal of Fish Diseases Two‐year surveillance of tilapia lake virus (TiLV) reveals its 
wide circulation in tilapia farms and hatcheries from multiple 
districts of Bangladesh 

๒.๓๑๘ * 

๑๒๗ Journal of Food Processing 
and Preservation 

Influence of hydrocolloids on the rheological and textural 
attributes of a gluten-free meat analog based on soy protein 
isolate 

๑.๔๑ 



๑๗๑ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๑๒๘ Journal of Food Science Influence of non‐phosphate and low‐sodium salt marination in 
combination with tumbling process on properties of chicken 
breast meat affected by white striping abnormality 

๒.๔๗ * 

๑๒๙ Journal of Fungi Antifungal Activity and Molecular Mechanisms of Partial Purified 
Antifungal Proteins from Rhinacanthus nasutus against 
Talaromyces marneffei 

๔.๖๒๑ * 

๑๓๐ Journal of Manufacturing 
Processes 

Photosensitive binder jetting technique for the fabrication of 
alumina ceramic 

๔.๐๙ 

๑๓๑ Journal of Materials 
Chemistry C 

Cyanophenyl spiro[acridine-9,90-fluorene]s as simple structured 
hybridized local and chargetransfer- based ultra-deep blue 
emitters for highly efficient non-doped electroluminescent 
devices (CIEy ≤ 0.05) 

๗.๐๖ 

๑๓๒ Journal of Materials 
Chemistry C 

Intramolecular hydrogen bond – enhanced 
electroluminescence performance of hybridized local and 
charge transfer (HLCT) excited-state blue-emissive materials 

๗.๐๖ 

๑๓๓ Journal of Materials 
Engineering and Performance 

Metal Injection Molded Titanium: Mechanical Properties of 
Debinded Powder and Sintered Metal 

๑.๖๕ 

๑๓๔ Journal of Natural Products Bioactive Dimeric Tetrahydroxanthones with 2,2'- and 4,4'-Axial 
Linkages from the Entomopathogenic Fungus Aschersonia 
confluens 

๓.๗๗๙ * 

๑๓๕ Journal of Natural Products Ganoweberianones A and B, antimalarial lanostane dimers from 
cultivated fruiting bodies of the basidiomycete Ganoderma 
weberianum 

๓.๗๗๙ * 

๑๓๖ Journal of Non-Crystalline 
Solids 

Development of co-doped Li2S-borate-based glass system as 
energy storage applications: X-ray absorption spectroscopy 
aspect 

๒.๙๓ 

๑๓๗ Journal of Nutritional Science 
and Vitaminology 

Environmental Impacts Related to Food Consumption of 
Indonesian Adults 

๑.๔๒ 

๑๓๘ Journal of Oral Science Clinical and histological evaluations of alveolar ridge 
augmentation using a novel bi-layered porous polyethylene 
barrier membrane 

๑.๒๐ 

๑๓๙ Journal of Natural Products Liposomal Thiostrepton Formulation and Its Effect on Breast 
Cancer Growth Inhibition 

๓.๐๐ 

๑๔๐ Journal of Photochemistry & 
Photobiology 

The synergy of CHEF and ICT toward fluorescence ‘turn-on’ 
probes based on push-pull benzothiazoles for selective 
detection of Cu2+ in acetonitrile/water mixture 

๓.๓๑ 



๑๗๒ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๑๔๑ Journal of Photonics for 
Energy 

Use of hollow silica and titanium dioxide microparticles in solar 
reflective paints for daytime radiative cooling applications in a 
tropical region 

๑.๕๔ 

๑๔๒ Journal of Polymer Research Photocurable elastomers with tunable mechanical properties 
for 3D digital light processing printing 

๒.๔๓ 

๑๔๓ Journal of Polymer Research The effect of dynamic vulcanization systems on the 
mechanical properties and phase morphology of PLA/NR 
reactive blends 

๒.๔๓ 

๑๔๔ Journal of Sol-Gel Science 
and Technology 

Synthesis of copper-silver doped hydroxyapatite via ultrasonic 
coupled sol-gel techniques: structural and antibacterial studies 

๒.๐๑ 

๑๔๕ Journal of the Energy Institute Physicochemical characterization of direct injection Engines's 
soot using TEM, EDS, X-ray diffraction and TGA 

๔.๗๕ 

๑๔๖ Journal of Turbulence Development of an Intermittency transport equation for 
modelling bypass, natural and separation-induced transition 

๑.๕๗ 

๑๔๗ Langmuir Bimetallic Au–Ag on a Patterned Substrate Derived from 
Discarded Blu-ray Discs: Simple, Inexpensive, Stable, and 
Reproducible Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates 

๓.๕๖ 

๑๔๘ Life-Basel Ensemble of Multiple Classifiers for Multilabel Classification of 
Plant Protein Subcellular Localization 

๒.๙๙๑ * 

๑๔๙ Machine Vision and 
Applications 

Two-layer pyramid-based blending method for exposure fusion ๑.๖๑ 

๑๕๐ Macromolecules Unprecedented Double Insertion of Cyclohexene Oxide in Ring-
Opening Copolymerization with Cyclic Anhydrides Catalyzed by 
a Tin (II) Alkoxide Complex 

๕.๙๒ 

๑๕๑ Materials Chemistry and 
Physics 

The cause of limited photoelectrochemical water reduction 
performance of Co3O4 photocathodes 

๓.๔๑ 

๑๕๒ Materials Chemistry Frontiers Aza-BODIPY encapsulated polymeric nanoparticles as an 
effective nanodelivery system for photodynamic cancer 
treatment 

๖.๗๙ 

๑๕๓ Materials Letters Dehydration induced churros-like copper oxide by 
chronoamperometric deposition 

๓.๒๐ 

๑๕๔ Materials Research Express Enhancing gas sensing properties of novel palladium-decorated 
zinc oxide surface: a first-principles study 

๑.๙๓ 

๑๕๕ Materials Today 
Communications 

Osteogenic enhancement of silk fibroin-based bone scaffolds 
by forming hybrid composites with bioactive glass through 
GPTMS during sol-gel process 

๒.๖๗๘ * 



๑๗๓ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๑๕๖ Materials Transactions Atmospheric Corrosion Monitoring Sensor in Corrosion Rate 
Prediction of Carbon and Weathering Steels in Thailand 

๐.๗๓ 

๑๕๗ Microbiology and 
Immunology 

Pathogenicity of clinical Salmonella enterica serovar 
Typhimurium isolates from Thailand in a mouse colitis model 

๑.๕๖๖ * 

๑๕๘ Microbiome Considerations for mosquito microbiome research from the 
Mosquito Microbiome Consortium 

๑๑.๖ * 

๑๕๙ Microelectronic Engineering Investigation of hybrid InSb and GaSb quantum nanostructures ๒.๓๑ 

๑๖๐ Microporous and Mesoporous 
Materials 

Properties of mesoporous Al-SBA-15 from one-pot 
hydrothermal synthesis with different aluminium precursors 
and catalytic performances in xylose conversion to furfural 

๔.๕๕ 

๑๖๑ Mitochondrial DNA Part B-
Resources 

The complete mitochondrial genome sequence of the 
mountain crab Indochinamon bhumibol 

๐.๘๘๕ * 

๑๖๒ Mobile Information Systems Performance Improvement Design of Bluetooth Low Energy-
Based Wireless Indoor Positioning Systems 

๑.๕๑ 

๑๖๓ Molecular Catalysis CuAl2O4–CuO–Al2O3 catalysts prepared by flame-spray pyrolysis 
for glycerol hydrogenolysis 

๓.๖๙ 

๑๖๔ Molecular Ecology Resources A chromosome‐scale assembly of the black gram (Vigna 
mungo) genome 

๖.๒๘๖ * 

๑๖๕ Molecular Ecology Resources De novo assemblies of Luffa acutangula and Luffa cylindrica 
genomes reveal an expansion associated with substantial 
accumulation of transposable elements 

๖.๒๘๖ * 

๑๖๖ Molecules Andrographolide and Its 14-Aryloxy Analogues Inhibit Zika and 
Dengue Virus Infection 

๓.๒๖๗ * 

๑๖๗ Molecules Effect of Water Microsolvation on the Excited-State 

ProtonTransfer of 3-Hydroxyflavone Enclosed in γ-Cyclodextrin 

๓.๒๗ 

๑๖๘ Molecules Photophysical Study and Biological Applications of Synthetic 
Chalcone-Based Fluorescent Dyes 

๓.๒๗ 

๑๖๙ Mycological Progress Ophiocordyceps asiana and Ophiocordyceps 
tessaratomidarum (Ophiocordycipitaceae, Hypocreales), two 
new species from Thailand 

๒.๑๔๙ * 

๑๗๐ Mycological Progress Ophiocordyceps flavida sp. nov. (Ophiocordycipitaceae), a new 
species from Thailand associated with Pseudogibellula 
formicarum (Cordycipitaceae), and their bioactive secondary 
metabolites 

๒.๑๔๙ * 

๑๗๑ Mycological Progress Three new Ophiocordyceps species in the Ophiocordyceps 
pseudoacicularis species complex on Lepidoptera larvae in 
Southeast Asia 

๒.๑๔๙ * 



๑๗๔ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๑๗๒ Mycosphere Refined families of Dothideomycetes: Dothideomycetidae and 
Pleosporomycetidae 

๒.๐๙ * 

๑๗๓ Nano Energy Regulating nitrogenous adsorption and desorption on Pd 
clusters by the acetylene linkages of hydrogen substituted 
graphdiyne for efficient electrocatalytic ammonia synthesis 

๑๖.๖๐ 

๑๗๔ Nanomaterials Effect of Water and Glycerol in Deoxygenation of Coconut Oil 
over Bimetallic NiCo/SAPO-11 Nanocatalyst under N2 
Atmosphere 

๔.๓๒ 

๑๗๕ Nanomaterials Effects of Chemical Compositions on Plating Characteristics of 
Alkaline Non-Cyanide Electrogalvanized Coatings 

๔.๓๒ 

๑๗๖ Nanomaterials Fabrication of high aspect ratio micro-structures with 
superhydrophobic and oleophobic properties by using large-
area roll-to-plate nanoimprint lithography 

๔.๓๒ 

๑๗๗ Nanomaterials and 
Nanotechnology 

Quantum dot-modified titanium dioxide nanoparticles as an 
energy-band tunable electron-transporting layer for open air-
fabricated planar perovskite solar cells 

๒ 

๑๗๘ Nature communications Recent African strains of Zika virus display higher 
transmissibility and fetal pathogenicity than Asian strains 

๑๒.๑๒๑ * 

๑๗๙ Neurocomputing An efficient approach for privacy preserving decentralized deep 
learning models based on secure multi-party computation 

๔.๔๔ 

๑๘๐ New Journal of Chemistry Enhancement of the electroluminescence properties of 
iridium-complexes by decorating the ligand with hole-
transporting carbazole dendrons 

๓.๒๙ 

๑๘๑ New Journal of Chemistry Sustainable lignin-derived hierarchically porous carbon for 
capacitive deionization applications 

๓.๒๙ 

๑๘๒ Notulae Botanicae Horti 
Agrobotanici Cluj-Napoca 

Above-ground vegetation indices and yield attributes of rice 
crop using unmanned aerial vehicle combined with ground 
truth measurements 

๑.๑๖๘ * 

๑๘๓ Notulae Botanicae Horti 
Agrobotanici Cluj-Napoca 

True-to-type micropropagated plants of para rubber (Hevea 
brasiliensis Müll. Arg.) via somatic embryogenesis 

๑.๑๖๘ * 

๑๘๔ Nuclear Engineering and 
Design 

Consideration of change over time in nuclear accident 
consequence assessment to support optimization of long-term 
remediation strategy 

๑.๖๒ 

๑๘๕ Nucleic Acids Research gcType: a high-quality type strain genome database for 
microbial phylogenetic and functional research 

๑๑.๕๐๑ * 

๑๘๖ Oncology letters Autophagy and apoptosis induction by sesamin in MOLT-4 and 
NB4 leukemia cells 

๒.๓๑๑ * 



๑๗๕ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๑๘๗ Organic and Biomolecular 
Chemistry 

Glucose Conjugated Aza-BODIPY for Enhanced Photodynamic 
Cancer Therapy  

๓.๔๑ 

๑๘๘ Pathogens Characterization of a Novel Peptide from Pathogenic 
Leptospira and Its Cytotoxic Effect 

๓.๐๑๘ * 

๑๘๙ Peer Journal Analysis of the infant gut microbiome reveals metabolic 
functional roles associated with healthy infants and infants 
with atopic dermatitis using metaproteomics 

๒.๓๘ * 

๑๙๐ PeerJ A novel bicyclic 2,4-diaminopyrimidine inhibitor of 
Streptococcus suis dihydrofolate reductase 

๒.๓๗๙ * 

๑๙๑ PeerJ Optimization of high molecular weight DNA extraction methods 
in shrimp for a long-read sequencing platform 

๒.๓๗๙ * 

๑๙๒ PeerJ Specific and sensitive, ready-to-use universal fungi detection by 
visual color using ITS1 loop-mediated isothermal amplification 
combined hydroxynaphthol blue 

๒.๓๗ * 

๑๙๓ Persoonia Fungal Planet description sheets 1112–1181 ๘.๒๒๗ * 

๑๙๔ Photonics A Computational Study on Performance Improvement of THz 
Signal from a Grating Photoconductive Antenna 

๒.๑๔ 

๑๙๕ Physiological and Molecular 
Plant Pathology 

Colletotrichum siamense as a myco-biocontrol agent for 
management of the tridax daisy (Tridax procumbens) 

๑.๖๔๖ * 

๑๙๖ Phytochemistry Limonoids from fruiting bodies of the wood-rot basidiomycete 
Fulvifomes xylocarpicola associated with the mangrove tree 
Xylocarpus granatum 

๓.๐๔๔ * 

๑๙๗ Phytochemistry Unique polyacetylenic ester-neolignan derivatives from 
Mitrephora tomentosa and their antimalarial activities 

๓.๐๔๔ * 

๑๙๘ Phytochemistry Letters Antimicrobial, antimalarial, and cytotoxic substances from the 
insect pathogenic fungus Beauveria asiatica BCC 16812 

๑.๔๕๙ * 

๑๙๙ Plant Biotechnology In vitro acclimatization of Curcuma longa under controlled iso-
osmotic conditions 

๐.๙๐๑ * 

๒๐๐ Plants-Basel Controlled Release Fertilizers: A Review on Coating Materials 
and Mechanism of Release 

๒.๗๖ 

๒๐๑ Plants-Basel Genome-Wide Association Analysis Identifies Resistance Loci for 
Bacterial Leaf Streak Resistance in Rice (Oryza sativa L.) 

๒.๗๖๒ * 

๒๐๒ Plants-Basel RNA Sequencing Reveals Rice Genes Involved in Male 
Reproductive Development under Temperature Alteration 

๒.๗๖๒ * 

๒๐๓ PLoS One Biochemical characterization of the cyclooxygenase enzyme in 
penaeid shrimp 

๒.๗๔ * 



๑๗๖ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๒๐๔ PLoS One Insights into the genetic diversity, recombination, and systemic 
infections with evidence of intracellular maturation of 
hepadnavirus in cats 

๒.๗๔ 

๒๐๕ Plos One Metaproteomic investigation of functional insight into special 
defined microbial starter on production of fermented rice with 
melanogenesis inhibition activity 

๒.๗๔ * 

๒๐๖ PLoS One Natural infection of parvovirus in wild fishing cats (Prionailurus 
viverrinus) reveals extant viral localization in kidneys 

๒.๗๔ 

๒๐๗ PLoS One Rapid detection of Clostridium perfringens in food by loop-
mediated isothermal amplification combined with a lateral 
flow biosensor 

๒.๗๔ * 

๒๐๘ PLoS One The Znt7-null mutation has sex dependent effects on the gut 
microbiota and goblet cell population in the mouse colon 

๒.๗๔ * 

๒๐๙ Polymer Chemistry Efficient white light-emitting polymers from dual thermally 
activated delayed fluorescence chromophores for non-doped 
solution processed white electroluminescent devices 

๔.๙๓ 

๒๑๐ Polymers Bioactivity of a Novel Polycaprolactone-Hydroxyapatite 
Scaffold Used as a Carrier of Low Dose BMP-2: An In Vitro 
Study 

๓.๔๓ 

๒๑๑ Polymers Cigarette Butt Waste as Material for Phase Inverted Membrane 
Fabrication Used for Oil/Water Emulsion Separation 

๓.๔๓ 

๒๑๒ Polymers Development of Polysulfone Membrane via Vapor-Induced 
Phase Separation for Oil/Water Emulsion Filtration  

๓.๔๓ 

๒๑๓ Polymers Development of Polyvinylidene Fluoride Membrane via 
Assembly of Tannic Acid and Polyvinylpyrrolidone for Filtration 
of Oil/Water Emulsion 

๓.๔๓ 

๒๑๔ Polymers Polyvinylidene Fluoride Membrane Via Vapour Induced Phase 
Separation for Oil/Water Emulsion Filtration 

๓.๔๓ 

๒๑๕ Proceedings of the Institution 
of Mechanical Engineers, Part L 

Determination of localized stress–strain behavior of fused silica: 
Inverse numerical analysis from nanoindentation test 

๒.๐๑ 

๒๑๖ Processes Improving Ammonium Sorption of Bayah Natural Zeolites by 
Hydrothermal Method 

๒.๗๕ 

๒๑๗ Processes Production of Protein Hydrolysate Containing Antioxidant and 
Angiotensin -I-Converting Enzyme (ACE) Inhibitory Activities 
from Tuna (Katsuwonus pelamis) Blood 

๒.๗๕ * 

๒๑๘ Progress in Natural Science: 
Materials International 

Structure and effect of diamagnetism on manganese lithium 
phosphate glass to cathode materials application 

๔ 



๑๗๗ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๒๑๙ Progress in Nuclear Energy Inter-comparison of transboundary atmospheric dispersion 
calculations: A summary of outputs from the ASEAN NPSR 
benchmark exercise 

๑.๕๑ 

๒๒๐ Regional Studies in Marine 
Science 

Differential expression following ammonia stress and growth-
related SNP of ferritin: Applications for establishment of stress-
tolerant stocks with high growth performance of Pacific white 
shrimp Litopenaeus vannamei in Thailand 

๑.๑๘๓ * 

๒๒๑ Renewable Energy Hydrocarbon biofuel from hydrotreating of palm oil over 
unsupported Ni–Mo sulfide catalysts 

๖.๒๗ 

๒๒๒ Royal Society Open Science Geranylgeraniol prevents zoledronic acid-mediated reduction 
of viable mesenchymal stem cells via induction of Rho-
dependent YAP activation 

๒.๖๕ 

๒๒๓ RSC Advances Hyperthermia evaluation and drug/protein-controlled release 
using alternating magnetic field stimuli-responsive Mn–Zn 
ferrite composite particles 

๓.๑๒ 

๒๒๔ RSC Advances The improvement in hole-transporting and electroluminescent 
properties of diketopyrrolopyrrole pigment by grafting with 
carbazole dendrons 

๓.๑๒ 

๒๒๕ Science and Technology of 
Nuclear Installations 

Assessment of Cesium Compound Behavior during 
Simultaneous Failure of Reactor Pressure Vessels and Spent 
Fuel Pools Using Modified ART Mod 2: Fukushima Daiichi 
Accident Simulation 

๐.๘๓ 

๒๒๖ Science of the Total 
Environment 

Adsorption of iodinated trihalomethanes onto thiol 
functionalized ZIF-8s: Active adsorption sites, adsorptive 
mechanisms, and dehalogenation by-products 

๖.๕๕ 

๒๒๗ Science of the Total 
Environment 

Chloride distribution model and corrosion map of structural 
steels for tropical climate in Thailand 

๖.๕๕ 

๒๒๘ ScienceAsia Development of high yielding two-line hybrid rice in Thailand ๐.๔๒๕ * 

๒๒๙ Scientific Reports Assembly of the durian chloroplast genome using long PacBio 
reads 

๓.๙๙๘ * 

๒๓๐ scientific reports Characterization of a novel yeast phase-specific antigen 
expressed during in vitro thermal phase transition of 
Talaromyces marneffei 

๓.๙๙๘ * 

๒๓๑ Scientific Reports Detection of tuberculosis in cynomolgus macaques (Macaca 
fascicularis) using a supplementary Monkey Interferon Gamma 
Releasing Assay (mIGRA)  

๓.๙๙๘ * 



๑๗๘ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๒๓๒ Scientific Reports Interplay between success and patterns of human 
collaboration: case study of a Thai Research Institute 

๔.๐๐ 

๒๓๓ Scientific Reports Uncovering multi-faceted taxonomic and functional diversity of 
soil bacteriomes in tropical Southeast Asian countries 

๓.๙๙๘ * 

๒๓๔ Semiconductor Science and 
Technology 

Optical properties of lattice-matched GaAsPBi multiple 
quantum wells grown on GaAs (001) 

๒.๓๖ 

๒๓๕ Sensors and Actuators, B: 
Chemical 

Effect of Er doping on flame-made SnO2 nanoparticles to 
ethylene oxide sensing 

๗.๑๐ 

๒๓๖ Sensors and Actuators, B: 
Chemical 

Sponge-like CuInS2 microspheres on reduced graphene oxide 
as an electrocatalyst to construct an immobilized 
acetylcholinesterase electrochemical biosensor for chlorpyrifos 
detection in vegetables 

๗.๑๐ 

๒๓๗ Separations Eco-Friendly Reduced Graphene Oxide Nanofilter Preparation 
and Application for Iron Removal  

๑.๙๐ 

๒๓๘ Solid State Sciences Electrochemical performance of Li2MnSiO4/C lithium-ion 
cathode materials with low-level doping of Ru in the Mn site 

๒.๔๓ 

๒๓๙ Surfaces and Interfaces An unconventional blade coating for low-cost fabrication of 
PCDTBT: PC70BM polymer and CH3NH3PbIxCl3-x perovskite solar 
cells 

๓.๗๒ 

๒๔๐ Surfaces and Interfaces Surface modification of PEDOT:PSS film by chemical vapor 
texturing process for enhanced organic photovoltaics 

๓.๗๒ 

๒๔๑ Sustainable Energy & Fuels Selective hydrogenolysis of furfural into fuel-additive 2-
methylfuran over a rhenium-promoted copper catalyst 

๕.๕๐ 

๒๔๒ Thai Journal of Veterinary 
Medicine 

Repairing of rabbit calvarial defects by rapid prototyping 
BisGMA and hydroxy-appatite incorporated BisGMA 

๐.๒๓ 

๒๔๓ The Journal of Physical 
Chemistry C 

Detailed Characterization of MoOx-Modified Rh Metal Particles 
by Ambient-Pressure XPS and DFT Calculations 

๔.๑๙ 

๒๔๔ tuberculosis Risk factors associated with large clusters of tuberculosis 
patients determined by whole-genome sequencing in a high-
tuberculosis-burden country 

๒.๕๗๖ * 

๒๔๕ Virus Research Genomic surveillance of SARS-CoV-2 in Thailand reveals mixed 
imported populations, a local lineage expansion and a virus 
with truncated ORF7a 

๒.๙๓๔ * 

๒๔๖ Welding in the World Evolution behavior of laser welding in hybrid structure 
between open-cell aluminum foam and solid aluminum shell 

๑.๕๙ 



๑๗๙ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง Impact 
Factor 

๒๔๗ World Journal of Microbiology 
and Biotechnology 

Exploring differential traits of lipid-producing stages of the wild 
type and morphologically engineered strain of Aspergillus 
oryzae by comparative kinetic modeling 

๒.๔๗๗ * 

๒๔๘ World Journal of Microbiology 
and Biotechnology 

Recent advances in the microbial production of isopentanol (3-
Methyl-1-butanol) 

๒.๔๗๗ * 

๒๔๙ Yeast Identification of proteins responsive to heterologous protein 
production in thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea 
thermomethanolica TBRC656 

๓.๑๔๓ * 

๒๕๐ Zootaxa Morphology and molecular phylogeny of Macrobrachium 
saengphani sp. nov. (Decapoda: Palaemonidae) from Northern 
Thailand 

๑.๐๙ 

หมายเหตุ * คือ Impact Factor ปี ๒๐๑๙ 

  



๑๘๐ 

 

ข. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จำนวน ๖๔ คำขอ 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๖๐๔ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๒ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๖๐๕ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๓ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๖๐๖ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๔ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๔๖๐๗ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๕ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิหลายวัตถุพร้อมกันแบบไม่
สัมผัสและกระบวนดังกลา่ว 

๒๒/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๖๑๕๒ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  
และคณะ 

NECTEC 

๖ ระบบจัดการอุปกรณ์คำนวณแบบเอดจ์ และ
กระบวนการดังกล่าว 

๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๖๕๐๕ ไทย ณฐพล ตันสังวรณ์ และ 
เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน ์

NECTEC 

๗ กระบวนการตรวจติดตามสมดุลของจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยง
สัตว์น้ำ 

๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๖๕๙๓ ไทย ศุภนิจ พรธีระภัทร  
และคณะ 

NECTEC, 
TMEC 

๘ ตู้ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอาย ุ ๖/๑๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๕๐๑๘ ไทย จตุพร ชินรุ่งเรือง และคณะ A-MED 

๙ เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ ๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๕๖๗๓ ไทย เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี  
และคณะ 

A-MED, 
CENTRAL 

๑๐ เครื่องรับภาพรังสีเอกซ์ ๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๕๖๗๒ ไทย อุดมชัย เตชะวภิู และคณะ A-MED, 
CENTRAL 

๑๑ อุปกรณ์พยุงอุ้งเท้าด้านใน ๒๕/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๒๐๐๕๗๘๒ ไทย สิริพร โตนดแก้ว และคณะ A-MED, 
MTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๒ สารละลายที่ใช้เตรียมตัวเร่งปฏิกิรยิาซ่ึงประกอบดว้ยโม
ลิบดินัม (Mo) และโลหะหมู่ ๘ เพื่อการสังเคราะห์
ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการกำจดัสารประกอบ
กำมะถันดว้ยก๊าซไฮโดรเจน (Hydrodesulfurization) 

๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๖๕๐๔ ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล และ
คณะ 

ENTEC 

๑๓ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ยางดิบที่มีความหนืดคงที่ด้วย
สารประกอบแอลดีไฮด์ 

๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๐๓๕๘ ไทย ฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ MTEC 

๑๔ สารประกอบ ๘,๑๓-บิส(เมทิล(ฟีนิล)อะมิโน)ไดเบนโซ
[c,g]ฟีแนนทรีน-๓,๔-ไดคาร์โบไนไตรล์ การนำไปใช้เป็น
ส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิจากสารอินทรีย์ 
และกรรมวิธกีารสังเคราะห์สารดังกล่าว 

๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๐๕๖๕ ไทย ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง  
และคณะ 

MTEC 

๑๕ สารประกอบ ๘,๑๓-บิส(๑๐,๑๑-ไดไฮโดร-๕H-เบนโซ
[b,f]เอซิพิน-๕-อิล)ไดเบนโซ[c,g]ฟีแนน ทรีน-๓,๔-ได
คาร์โบไนไตรล์ การนำไปใช้เป็นส่วนประกอบใน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกจากสารอินทรีย์ และกรรมวิธกีาร
สังเคราะห์สารดังกล่าว 

๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๐๕๖๘ ไทย ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง  
และคณะ 

MTEC 

๑๖ วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีแบบอะตอมเดี่ยว (single-
atom catalysts) ของไอออนเหล็กบนตัวรองรับแบบ
โครงข่ายโลหะอินทรีย์ (metal-organic framework, 
MOF) สำหรับการออกซิเดชันของมีเทนเป็นเมทานอล 

๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๐๕๖๙ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ และ
บุญรัตน์ รุ่งทวีวรนิตย ์

NANOTEC 



๑๘๑ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๗ ระบบบันทึกและติดตามตำแหน่งสินค้าภายในคลัง ๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๐๙๓๙ ไทย เกรียงไกร มณีรัตน์ และ
คณะ 

NECTEC 

๑๘ กระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกและฟอกขาวเส้นใยสั้นจาก
พืชที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก 

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๐๔๗ ไทย ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และ 
พิชญาภา นิรมล 

BIOTEC 

๑๙ ระบบและวธิีการสำหรับการฝึกภาษามอืด้วยความจริง
เสริม 

๙/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๓๐๘ ไทย ชัชวาลย ์หาญสกุลบรรเทิง 
และคณะ 

A-MED 

๒๐ ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดการสะสมขี้เถ้า(ตะกรัน)ที่แผงท่อรับ
ความร้อนของเตาเผาผลิตกระแสไฟฟา้แบบถ่านหิน 

๙/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๓๑๔ ไทย นิรุตต์ นาคสุข และคณะ MTEC 

๒๑ ระบบสุ่มจัดลำดับ และกระบวนการดังกล่าว ๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๔๑๔ ไทย คณิน อึ้งสกุลสิริ และ 
สุพร พงษ์นุ่มกุล 

NECTEC 

๒๒ ระบบควบคุมด้วยเสียงสำหรับพัฒนาปญัญาประดิษฐ์ 
และกระบวนการดังกล่าว 

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๘๐๗ ไทย อนุชิต ลีลายุทธ์โท และคณะ NECTEC 

๒๓ วิธีการสำหรับระบุตำแหน่งที่ทิ้งขยะจากข้อมูลพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๘๐๘ ไทย วสันต์ ภัทรอธิคม และคณะ NECTEC 

๒๔ แป้นพิมพ์แบบปรับได้พร้อมคีย์การ์ดสำหรับผู้ที่มีปัญหา
ทางการเคลื่อนไหว 

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๘๙๕ ไทย ชัชวาลย ์หาญสกุลบรรเทิง 
และคณะ 

A-MED 

๒๕ ชุดโครงสร้างระบบกักเก็บพลังงานสำหรับการติดตั้งบน
เสาไฟฟ้าแบบเดี่ยว 

๘/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๐๐๔๔ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๒๖ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ ๑๕/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๐๑๒๐ ไทย ณัฐวุฒิ สินสืบผล และคณะ A-MED, 
CENTRAL 

๒๗ เครื่องปิ้งย่างกึ่งอัตโนมัติ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๐๘๘๖ ไทย เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 
และคณะ 

DECC 

๒๘ รถเข็นสำหรับจำหนา่ยอาหาร ๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๑๒๑๒ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

ไตรมาสที ่๓ 

๒๙ เช้ือ Cupriavidus necator ดัดแปลงและกระบวนการ
ผลิตสารชีวเคมีภัณฑ์โดยอาศัยเช้ือดัดแปลงนั้น 

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๒๓๔๙ ไทย พรกมล อุ่นเรือน และ 
วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 

BIOTEC 

๓๐ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ดัดแปลงชนิดติดเซลล์ได้ครั้งเดียวและ
กรรมวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๒๔๗๒ ไทย อนันต์ จงแกว้วัฒนา  
และคณะ 

BIOTEC 

๓๑ วิธีการหาค่าความหนว่งเวลาสายอากาศ (Antenna 
delay) ในอุปกรณ์ที่สื่อสารด้วยสัญญาณส่ือสารไร้สาย 

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๒๓๔๔ ไทย ละออ โควาวิสารัช และคณะ NECTEC 

๓๒ เข็มขนาดไมโครเมตรรูปร่างเชิงลึกตามความสูง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๑๗๗๒ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม และ
คณะ 

NANOTEC 

๓๓ เข็มขนาดไมโครเมตรรูปร่างเชิงลึกตามความสูง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๑๗๗๓ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม  
และคณะ 

NANOTEC 

๓๔ เข็มขนาดไมโครเมตรรูปร่างเชิงลึกตามความสูง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๑๗๗๔ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม  
และคณะ 

NANOTEC 

๓๕ เข็มขนาดไมโครเมตรรูปร่างเชิงลึกตามความสูง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๑๗๗๕ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม  
และคณะ 

NANOTEC 

๓๖ เข็มขนาดไมโครเมตรรูปร่างเชิงลึกตามความสูง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๑๗๗๖ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม  
และคณะ 

NANOTEC 



๑๘๒ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๓๗ เข็มขนาดไมโครเมตรรูปร่างเชิงลึกตามความสูง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๑๗๗๗ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม  
และคณะ 

NANOTEC 

๓๘ เข็มขนาดไมโครเมตรรูปร่างเชิงลึกตามความสูง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๑๗๗๘ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม  
และคณะ 

NANOTEC 

๓๙ เข็มขนาดไมโครเมตรรูปร่างเชิงลึกตามความสูง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๑๗๗๙ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม  
และคณะ 

NANOTEC 

๔๐ เข็มขนาดไมโครเมตรรูปร่างเชิงลึกตามความสูง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๑๗๘๐ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม  
และคณะ 

NANOTEC 

๔๑ เข็มขนาดไมโครเมตรรูปร่างเชิงลึกตามความสูง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๑๗๘๑ ไทย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม  
และคณะ 

NANOTEC 

๔๒ สูตรจุลินทรีย์สำหรับกำจัดไบโอจีนกิเอมนีในผลิตภัณฑ์
อาหารหมกัเกลือและวธิีการกำจัดไบโอจีนิกเอมีนใน
ผลิตภัณฑ์อาหารหมกัเกลือโดยใช้สูตรจุลินทรีย์นั้น 

๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๒๔๗๓ ไทย ปรีณาภา เทพกสิกุล  
และคณะ 

BIOTEC 

๔๓ สารประกอบ ๒๖-เมอร์แคปโต-๑๖-ออกโซ-
๓,๖,๙,๑๒,๑๕-เพนตะออกซาเฮกซะโคซาโนอิก แอซิด 
และอนุพันธ์ของสารประกอบดังกล่าว 

๒๘/๐๕/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๕๓๑ ไทย อัชฌา กอบวิทยา NECTEC 

๔๔ ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลปลอดกลูเตนปลอดวตัถุเจือปน
อาหารและกรรมวธิีการผลิต 

๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๑๙๘ ไทย กุลนิดา ช่างไม้ และคณะ NBT, 
BIOTEC 

๔๕ วิธีการฟอร์เมชั่นของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่สามารถ
ประจุที่ระดับความตา่งศักย์สูงที่มีวัสดุขัว้บวกชนิด 
ออร์โธซิลิเกต 

๑๔/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๒๗๙๔ ไทย ธัญญา แพรวพิพัฒน์ และ
คณะ 

ENTEC, 
MTEC 

๔๖ ถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวน เพือ่เพิ่มคุณภาพและผลผลิต
ของผลไม้แถบเส้นศูนย์สูตร 

๒๑/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๒๙๔๒ ไทย ณัฐภพ สุวรรณเมฆ  
และคณะ 

MTEC 

๔๗ วัสดุคอมโพสิตซีเมนต์และคาร์บอนแบลค็ (carbon 
black) สำหรับขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบทริ
โบอิเล็กทริก (triboelectric) 

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๓๘๘ ไทย อรรณพ คล้ำชื่น NANOTEC 

๔๘ เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลแบบเคลื่อนที่ได้ขนาดเล็ก ๒๕/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๒๑๘๗ ไทย เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี A-MED 

๔๙ แถบตรวจแอนติเจนของเชื้อแบคทีเรียเบอร์โคลเดอร์เรีย
ซูโดมาลิอาย Burkholderia pseudomallei 

๑๗/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๗๑๗๐ ไทย มนต์ตา ธรรมศรัทธา RDI 

๕๐ สารประกอบ ๒๖-เมอร์แคปโต-๑๖-ออกโซ-
๓,๖,๙,๑๒,๑๕-เพนตะออกซาเฮกซะโคซาโนอิก แอซิด 
และอนุพันธ์ของสารประกอบดังกล่าว 

๒๓/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๓๕๓๑ ไทย อัชฌา กอบวิทยา NECTEC 

๕๑ ชุดดีเอ็นเอควบคุมสำหรับตรวจหายีนแอลฟ่าโกลบิน ๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๒๙๗๙ ไทย ทองเพิ่ม มั่นคงดี และคณะ RDI 

๕๒ ชุดดีเอ็นเอควบคุมสำหรับตรวจหายีนเบต้าโกลบิน ๑๗/๐๕/๒๕๖๒ ๑๙๐๑๐๐๒๙๗๘ ไทย สุทัศน์ ฟู่เจริญ และคณะ RDI 

๕๓ กรรมวิธีการผลิตน้ำเช่ือมจากกากมันสำปะหลังแบบ
หมุนวนสกัด 

๑๔/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๓๔๒๙ ไทย สิทธิโชค วัลลภาทิตย ์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๕๔ วิธีการเตรียมเส้นใยกราฟีนออกไซด์ (graphene 
oxide, GO) โดยการปั่นเปียก (wet spinning) 

๑๙/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๓๖๘๕ ไทย อภิชัย จอมเผือก และคณะ RMT, 
NECTEC 



๑๘๓ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๕๕ วิธีการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซล จาก
ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมบนตัวรองรับชนิดกรด โดยไม่
ใช้แก๊สไฮโดรเจน 

๑๑/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๓๔๒๕ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ  
และคณะ 

NANOTEC 

๕๖ องค์ประกอบการเตรียมอิเล็กโทรไลต์สถานะของแข็ง
ชนิดลิเทียมไอออน (Li-ion solid phase electrolyte) 
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิค (electrochromic 
device) 

๑๘/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๓๖๐๐ ไทย ชุลีกร โชติสุวรรณ และคณะ NANOTEC 

๕๗ องค์ประกอบสารฆ่าเช้ือจากสารลดแรงตึงผิวแบบเสริม
ฤทธิ์กัน 

๑๕/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๓๔๙๑ ไทย ดวงพร พลพานิช และคณะ BIOTEC, 
NANOTEC 

๕๘ ระบบสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพทางการเงินของ
บริษัทและสร้างคำแนะนำเพือ่เพิ่มอันดบัความน่าเช่ือถอื
ของบริษัท 

๑๙/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๓๖๘๖ ไทย นวพร สุรัสวดี มฤคทัต  
และคณะ 

NECTEC 

๕๙ แผ่นดามกระดูกใกล้ผวิข้อ ๒๔/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๓๘๐๐ ไทย ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ 
และคณะ 

A-MED 

๖๐ เซลล์ยีสต์ดัดแปลงที่มีการแสดงออกของโปรตีน
เป้าหมายที่ผวิเซลล์เพิ่มขึ้นและกรรมวธิกีารเพิ่มการ
แสดงออกของโปรตีนเป้าหมายที่ผวิเซลล์ยีสต์ 

๒๓/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๓๗๖๘ ไทย สุริษา สุวรรณรังษี และคณะ BIOTEC 

๖๑ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับทันตกรรม ๑๒/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๒๔๙๕ ไทย พสุ สิริสาลี และคณะ A-MED 

๖๒ แผ่นดามกระดูกหน้าแข้งส่วนต้น ๒๔/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๒๖๒๖ ไทย ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ 
และคณะ 

A-MED 

๖๓ ชุดการแสดงออกของยีนสำหรับการควบคุมด้วยโปรโม
เตอร์แบบเหนี่ยวนำ 

๑๑/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๓๔๒๖ ไทย สุกัญญา จีนเหนาะ  
และคณะ 

BIOTEC 

๖๔ ระบบการแสดงภาพในระนาบตัดเอยีง และ
กระบวนการดังกล่าว 

๓๐/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๓๙๕๓ ไทย วลิตะ นาคบวัแกว้ และคณะ A-MED 

 

  



๑๘๔ 

 

ค. รายช่ือสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จำนวน ๗๕ คำขอ 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ แผ่นปิดผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๗/๑๐/๒๕๖๓ ๗๘๙๙๔ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย และ
สุพล มนะเกษตรธาร 

NANOTEC 

๒ ชุดอุปกรณ์ช่วยเพิ่มคุณภาพของยางที่ทำให้
แห้งด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ 

๒๕/๐๘/๒๕๕๔ ๗/๑๐/๒๕๖๓ ๗๘๙๙๕ ไทย ภูริพงศ์ วรรณวิไล และ
คณะ 

MTEC, 
NANOTEC 

๓ สายอากาศแบบบ่วงคู่ติดต้ังแบบประตูเดินผ่าน
สำหรับระบบระบุลกัษณะทางคลื่นวิทยุ 

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๗๙๐๙๒ ไทย ชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์ 
และคณะ 

NECTEC 

๔ ระบบและวธิีการสำหรับคัดแยกบุคคลที่มี
อุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัสที่มีการชดเชย
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มแบบอัตโนมัติ 

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๗๙๐๙๓ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร NECTEC 

๕ สูตรสารชีวภัณฑ์ควบคุมหนอนกระทูห้อมซ่ึงมี
เช้ือราแมลง Beauveria bassiana สายพันธุ ์
BCC ๒๖๖๐ และโปรตีน Vip๓Ag๒ เปน็
องค์ประกอบ 

๓๐/๐๙/๒๕๕๔ ๙/๑๐/๒๕๖๓ ๗๙๐๙๔ ไทย มงคล อุตมโท และคณะ BIOTEC 

๖ เครื่องตรวจวัดสุขภาพ ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๖/๑๐/๒๕๖๓ ๗๙๒๒๕ ไทย ดุษฎี ตรีอำนรรค  
และคณะ 

NECTEC 

๗ อุปกรณ์วัดสถานะการพาสเจอไรซ์ของน้ำใน
เชิงอุณหภูมิและระยะเวลา 

๒๘/๐๗/๒๕๕๔ ๒๒/๑๐/๒๕๖๓ ๗๙๓๔๓ ไทย สิทธา สุขกส ิ MTEC 

๘ เซนเซอร์โมดุลสำหรับเทคนิคการตรวจวดั 
เชิงแสงแบบทีไออาร์ 

๑๕/๐๙/๒๕๕๔ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๗๘๔ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 
และคณะ 

NECTEC 

๙ วิธีการวัดคุณสมบัติของฟันด้วยค่าความเอียง
ซ้ายขวาและหนา้หลังของฟันแต่ละซ่ีในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๗๘๕ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 
และนลพรรษ วงแหวน 

NECTEC 

๑๐ แบคทีเรีย BACILLUS THURINGIENSIS 
SUBSP. ISRAELENSIS ที่ผลิตโปรตีนฆา่ 
ลูกน้ำยุงมากขึ้น และกรรมวธิีของการผลิต 

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๗๘๖ ไทย มงคล อุตมโท และคณะ BIOTEC 

๑๑ อุปกรณ์ทางการแพทย ์ ๒๖/๐๑/๒๕๕๙ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๘๖๕ ไทย ขุนเสก เสกขุนทด  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๒ แผ่นแปะผิวหนัง ๑๗/๑๑/๒๕๖๐ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๘๖๗ ไทย จีราพร ลีลาวัฒนชัย และ
สุพล มนะเกษตรธาร 

NANOTEC 

๑๓ ชุดตรวจสอบสำเร็จรูปสำหรับวินิจฉัยโรคธาลัส
ซีเมียชนิดเบต้า 

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๘๗๒ ไทย กตัญชลี ไม้งาม และคณะ MTEC 

๑๔ วิธีหาความหนาแน่นของพาหนะในระบบข้อมูล
จราจรแบบเครือข่ายพาหนะ 

๑๗/๑๒/๒๕๕๓ ๒๗/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๙๙๔ ไทย วสันต์ ภัทรอธิคม NECTEC 

๑๕ กรรมวิธีการตรวจสอบลกัษณะพันธุกรรมของ
ยีน ๒-อะซิทิล-๑-ไพโรลีน (๒-ACETYL-๑-
PYRROLINE; ๒AP) ในพืช และส่วนตา่งๆ ของ
พืช 

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ ๒๗/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๙๙๖ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา และคณะ BIOTEC 



๑๘๕ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๖ อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบแสงเลี้ยวเบนจาก
ฮอโลแกรมด้วยหลักการสร้างหน้าคลื่น
ย้อนกลับ 

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ ๒๗/๑๑/๒๕๖๓ ๗๙๙๙๗ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
และยุทธนา อินทรวันณ ี

NECTEC 

๑๗ วิธีการส่งข้อความสื่อผสมไปยัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพลวัต 

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ ๔/๑๒/๒๕๖๓ ๘๐๑๓๔ ไทย รัฐภูมิ ตู้จินดา และ 
ทัศนีย์ เจริญพร 

NECTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๘ อุปกรณ์ป้อนข้อมูลโดยใช้คลื่นสมองแบบมีการ
ปรับตัวของอัตราความเร็วในการสร้างสิง่
กระตุ้นโดยอาศัยข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกและข้อมูลจากคลื่นสมอง 

๒๐/๐๖/๒๕๕๕ ๘/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๕๖๕ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NECTEC 

๑๙ อุปกรณ์โฟโวลเตอิกเซลล์แบบฟิล์มบางสารกึ่ง
ตัวนำอินทรียโ์มเลกุลขนาดเล็ก (SMALL 
MOLECULE THIN FILM PHOTOVOLTAIC 
CELL) 

๒/๐๗/๒๕๔๗ ๘/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๕๖๖ ไทย สากล ระหงษ ์ NANOTEC 

๒๐ อุปกรณ์และวธิีการสำหรับชว่ยผู้ฝึกซ้อมยิงปืน ๑๓/๐๕/๒๕๕๙ ๑๕/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๖๒๔ ไทย อภิวด ีปิยธรรมรงค์ และ
เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ ์

NECTEC 

๒๑ วิธีการตรวจสอบลกัษณะความสูงต่ำของพื้นผิว 
ความกวา้ง และแนวการเรียงตัวของวัตถุขนาด
เล็กแบบไม่สัมผัส 

๑๗/๐๒/๒๕๕๔ ๑๕/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๖๒๕ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
และคณะ 

NECTEC 

๒๒ วิธีการคำนวณและแสดงผลเพื่อสนับสนุน
พฤติกรรมการขับยานพาหนะที่ประหยดั
เช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น 

๓๐/๐๖/๒๕๕๔ ๑๕/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๖๒๖ ไทย ถนัด เหลืองนฤทัย  
และคณะ 

NECTEC,
RDI 

๒๓ ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงสำหรับ
เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เชื้อเพลิงคู่ 

๒/๑๑/๒๕๔๙ ๑๕/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๖๒๗ ไทย อมเรศ แก้วปัญญา  
และคณะ 

NECTEC 

๒๔ เครื่องปิ้งย่าง ๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๗๖๑ ไทย กนกพล อ่อนละเอยีด 
และคณะ 

DECC 

๒๕ กรรมวิธีการรักษาสภาพนำ้ยางธรรมชาติโดยใช้
สารประกอบเมทิลออล 

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๗๖๒ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
และคณะ 

MTEC 

๒๖ ขั้วไฟฟ้าดา้นหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
ย้อมสีไวแสงจากท่อคาร์บอนนาโนและ
เพลทินัมและกระบวนการเตรียมขัว้ไฟฟา้
ดังกล่าว 

๗/๑๒/๒๕๕๐ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๘๙๗ ไทย อานนท์ จินดาดวง  
และคณะ 

NANOTEC
,MTEC 

๒๗ กรรมวิธีการควบคุมความชื้นภายในภาชนะ
เพาะเลี้ยงพืชโดยใช้สารละลายเพือ่ควบคุม
ความชื้นร่วมกับการแลกเปลี่ยนอากาศภายใต้
สภาพแวดล้อมควบคุม 

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๘๐๙๐๐ ไทย เฉลิมพล เกิดมณี  
และคณะ 

BIOTEC 

๒๘ กระบวนการส่งข้อความทางมือถือหรอื
คอมพิวเตอร์ของผู้ส่งข้อความไปยังผู้รับ
ข้อความตามจุดพิกัดแบบสามมิต ิ

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ ๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๑๙๔ ไทย รัฐภูมิ ตู้จินดา NECTEC 



๑๘๖ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๙ กระบวนการเคลือบไมโครแคปซูลบนแผ่น 
เส้นใยสัปปะรด 

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ ๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๑๙๕ ไทย วรล อินทะสันตา และ 
จิตาภา สำราญจิตต ์

NANOTEC 

๓๐ พลาสติกฝังในทางการแพทย์ที่มีลักษณะเป็นรู
พรุนจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ และ
กรรมวิธีการผลิตพลาสติกดังกล่าว 

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ ๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๑๙๖ ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป MTEC 

๓๑ โครงสร้างสานแบบตาข่ายสามมิติรูปทรงปริซึม
แบบหลายชั้นและกระบวนการผลิตสิ่งดังกล่าว 

๓/๐๖/๒๕๕๓ ๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๑๙๗ ไทย กฤษณ์ไกรพ์  
สิทธิเสรีประทีป และคณะ 

MTEC 

๓๒ อุปกรณ์ผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอล ๑/๐๙/๒๕๕๘ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๒๖๐ ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล  
และธนทร ศรีสุข 

MTEC 

๓๓ แผ่นกันน้ำ ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๒๖๒ ไทย นิธิ อัตถ ิและคณะ TMEC 

๓๔ เครื่องสำอางกันแดดที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต 

๑๘/๐๖/๒๕๕๕ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๒๖๓ ไทย อรทัย ล้ออุทยั และคณะ NANOTEC 

๓๕ วิธีการวัดความหนาของวัตถุผิวโค้งและโปร่ง
แสงโดยใช้เทคนิคคอนโฟคอลไมครอสโคปี 

๘/๐๖/๒๕๕๐ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๒๖๔ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 
และคณะ 

NECTEC 

๓๖ พอลิเมอร์ชีวภาพผสมที่มีความแข็งแรงขณะ
หลอมสูง 

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๔๖๑ ไทย ดวงพร ศิริกิตติกุล  
และคณะ 

MTEC 

๓๗ วิธีพิสูจน์เอกลักษณ์และรับรองผลการพสิูจน์
ป้ายอาร์เอฟไอดีแบบหลายป้ายพร้อมกนั 

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๔๖๒ ไทย ศุภโชค จันทรประทิน 
และคณะ 

NECTEC 

๓๘ ระบบวิธกีารวิเคราะห์, จำลองการตัดและ
เคลื่อนที่แบบจำลองฟันดิจิทัลในสองมิติ 

๒๙/๐๑/๒๕๕๓ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๔๖๓ ไทย จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 
และวิศรุต พลสิทธิ ์

NECTEC 

๓๙ กระบวนการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็น 
ชนิดกรดแกมม่าลิโนเลนิค และกรดสเตียริโด
นิค จากยีสต์ Hansenula polymorpha  
สายพันธุ์ที่ดัดแปลงทางพันธกุรรม 

๓/๐๔/๒๕๕๒ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๔๖๔ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง BIOTEC 

๔๐ อุปกรณ์รองรับแรงกระแทกสำหรับยานพาหนะ ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๖๐๑ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๔๑ อุปกรณ์รองรับแรงกระแทกสำหรับยานพาหนะ ๒๗/๐๙/๒๕๖๒ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๖๐๒ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๔๒ กระบวนการเพาะเลีย้งเช้ือราเพื่อผลิต 
กรดแกมม่าลิโนเลนิคด้วยการหมกัแบบ
เบ็ดเสร็จ 

๒๒/๑๐/๒๕๕๑ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๖๑๓ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง BIOTEC 

๔๓ อุปกรณ์วัดความสูง ๗/๐๘/๒๕๕๘ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๖๑๔ ไทย สุปิยา เจริญศิริวัฒน์  
และคณะ 

NECTEC 

๔๔ ห้องวัดสารเคมีระเหย ๔/๐๖/๒๕๕๒ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๗๔๙ ไทย ธีระพนธ ์แย้มวงษ์ และ 
สมบุญ สหสิทธวิัฒน์ 

MTEC 

๔๕ อุปกรณ์เซนเซอร์ความดัน เสียงและ
สนามแม่เหล็กที่และวิธกีารสร้างอุปกรณ์
ดังกล่าว 

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๗๕๐ ไทย การุณ แซ่จอก และคณะ TMEC 

๔๖ เครื่องตรวจวัดกลิ่นตัวของมนุษย์เพือ่การระบุ
บุคคล 

๒๖/๐๓/๒๕๕๒ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๗๕๑ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์ NSD 



๑๘๗ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๔๗ กรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยความร้อนแบบ
ไม่ใช้แม่พิมพ์ 

๒๘/๐๘/๒๕๕๘ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๗๕๒ ไทย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์  
และคณะ 

NECTEC 

๔๘ กรรมวิธีการตรวจหาดีเอ็นเอที่ต้องการ
ตรวจสอบโดยใช้อนุภาคนาโนของทองแบบ
สองโพรบ 

๒/๐๗/๒๕๕๒ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๘๘๒ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ และ
สุกัญญา แซ่เอี๋ยว 

BIOTEC 

๔๙ สูตรระบบตัวเติมอินทรีย์สำหรับการรีดขึ้นรูป
เซรามิกส์รูปร่างรังผึ้ง 

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๘๑๘๙๔ ไทย ภาวด ีอังค์วัฒนะ  
และคณะ 

NANOTEC,
MTEC 

๕๐ ชิ้นส่วนแผ่นกันน้ำ ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๘๗๘๒๗ ไทย นิธิ อัตถ ิและคณะ TMEC 

ไตรมาสที ่๓ 

๕๑ สูตรและกระบวนการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ 
Lactobacillus sakei และ Debaryomyces 
hansenii บริสุทธิ์แบบผงแห้ง 

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๘๒๔๔๑ ไทย รุจ วัลยะเสวี และคณะ CENTRAL,
BIOTEC 

๕๒ สารลดแรงตึงผิวพอลิเมอร์ฉลาดสำหรับการ
ตรึงลิแกนด์แบบหลายชั้น 

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๘๒๕๓๑ ไทย กตัญชลี ไม้งาม A-MED 

๕๓ กรรมวิธีการผลิตเส้นใยเจลาตินที่มีอนุภาค 
นาโนของเงินผสมอยู ่

๑๖/๐๕/๒๕๕๑ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๘๒๕๓๒ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ NANOTEC 

๕๔ วิธีการยึดจับแผ่นฐานที่มีร่องลึกอยู่บนผวิหน้า
ด้านที่จะถูกยึดจับโดยแท่นสุญญากาศใน
กระบวนการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๘๒๔๔๒ ไทย นิธิ อัตถ ิและคณะ DECC, 
TMEC, 

NECTEC 

๕๕ วิธีการหาประเภทสถานที่ของอาคารในแผนที่
สามมิติจากขอ้มูลโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนหนึ่ง
ในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

๒๕/๐๓/๒๕๕๔ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๘๒๔๔๓ ไทย รัฐภูมิ ตู้จินดา ThaiSC 

๕๖ ระบบอัตโนมัติสำหรับแม็ปปิ้งลำดับเบสของดี
เอ็นเอที่ได้จากเครื่องอ่านลำดับเบสที่ใช้
เทคโนโลยีไพโรซีเคว้นซ่ิง 

๒๑/๐๙/๒๕๕๕ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔ ๘๒๔๔๐ ไทย ศิษเฎศ ทองสิมา 
และคณะ 

NBT, 
BIOTEC 

๕๗ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๘๒๕๓๓ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และคณะ 

MTEC 

๕๘ ระบบและวธิีการตรวจจบัข้อมูลทางจิต
สรีรวิทยาแบบไม่สัมผัสเพื่อใช้สำหรับการจับ
เท็จบุคคล 

๘/๐๕/๒๕๔๙ ๖/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๕๖๐ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
และอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว 

NECTEC 

๕๙ ไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ที่มีชั้นเปล่งแสง
เป็นอนุพันธ์ของ [๕] เฮลิซีน 

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ ๒๘/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๘๕๓ ไทย ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 
และสมบุญ สหสิทธิวัฒน ์

MTEC 

๖๐ กรรมวิธีการจับตัวเนื้อยางออกจากน้ำยาง
ธรรมชาติ ที่สามารถลดการสูญเสียเนื้อยางและ
กำหนดค่าความเป็นกรดด่างของน้ำทิ้งได้ 

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ ๖/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๕๖๑ ไทย สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
และคณะ 

MTEC 

๖๑ วิธีการอนุมานผังการเชื่อมต่อระหวา่งอปุกรณ์
ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สนใจโดยการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณขอ้มลู 

๒๖/๐๖/๒๕๕๕ ๒๑/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๗๕๓ ไทย พนิตา พงษ์ไพบูลย์  
และคณะ 

NSD 

๖๒ อุปกรณ์วัดแรงบิดของการควบคุมระบบบังคับ
เล้ียวยานพาหนะ 

๕/๐๗/๒๕๕๖ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๑ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ MTEC 



๑๘๘ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๖๓ โครงเตียง ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๗/๐๖/๒๕๖๔ ๘๓๑๒๗ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ MTEC 

๖๔ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๖ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๖๕ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๗ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๖๖ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๘ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๖๗ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๒ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๖๘ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๓ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๖๙ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๔ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๗๐ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๕ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๗๑ หัวเตียง ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๙ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๗๒ เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา ๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๒๘/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๘๕๒ ไทย เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 
และคณะ 

DECC, 
ENTEC, 
NECTEC 

๗๓ วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดจากสารผสม
ระหว่างอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานกับโซเดียม
แอลจิเนต 

๔/๐๘/๒๕๔๘ ๑๗/๐๖/๒๕๖๔ ๘๓๑๒๘ ไทย วนิดา จันทรว์ิกูล  
และคณะ 

MTEC 

๗๔ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่มีคุณสมบัติ
กำจัดแมกนีเซียม 

๓/๐๖/๒๕๕๓ ๒๔/๐๖/๒๕๖๔ ๘๓๒๓๗ ไทย รวิวรรณ มณีรัตนโชติ 
และคณะ 

NANOTEC 

๗๕ วิธีการสร้างฟิล์มบางอินเดียมไนไตรด์บน
ซิลิกอนซับสเตรตในระบบอาร์เอฟแมกนีตรอน
สปัตเตอริงและอุปกรณ์ตรวจรับแสงที่ประกอบ
รวมด้วยฟิล์มบางอินเดียมไนไตรด์ดังกล่าว 

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ ๒๔/๐๖/๒๕๖๔ ๘๓๒๓๖ ไทย จิติ หนูแก้ว และคณะ NECTEC 

 

ง. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จำนวน ๙๖ คำขอ 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ เปปไทด์ต้านจุลชีพ ๒๕/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๖๕๔ ไทย สิทธิรักษ์ รอยตระกูล BIOTEC 

๒ องค์ประกอบของฟิล์มเคลือบที่มีคุณสมบัติโฟโตโครมิก 
(photochromic) และวิธกีารเตรียมฟิลม์เคลือบ
ดังกล่าว 

๑๖/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๗๘๐ ไทย คมสันต ์สุทธิสินทอง 

และคณะ 

NANOTEC 



๑๘๙ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๓ กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์
ออกไซด์เจือด้วยรีเนียมออกไซด์บนวัสดรุองรับ 

๑๖/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๗๘๑ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 

และวรนุช อิทธิเบญจพงศ์ 

NANOTEC 

๔ วิธีการเตรียมอนุภาคลิกนินทรงกลมที่มีขนาดอนุภาคใน
ระดับนาโนเมตร 

๒๘/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๙๐๕ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ ์และ

คณะ 

MTEC 

๕ เต้านมเทียมจากยางธรรมชาต ิ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๙๕๒ ไทย นารี กำบิน และพร้อม

ศักดิ์ สงวนธำมรงค์ 

MTEC 

๖ ผลิตภัณฑ์สำหรับการแสดงออกของยีนเพื่อผลิตโปรตีน
เป้าหมายจากอาหารที่มีน้ำตาลซูโครสเป็นองค์ประกอบ
โดยยีสต์ทนร้อนสกุล Ogataea และกรรมวิธีการสร้าง
เซลล์ยีสต์ลูกผสมและผลิตโปรตีนเป้าหมายด้วย
ผลิตภัณฑ์สำหรับการแสดงออกของยีนดังกล่าว 

๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๑๒๕ ไทย นิรันดร์ รุ่งสว่าง  

และคณะ 

BIOTEC 

๗ องค์ประกอบสำหรับการเตรียมเส้นใยคาร์บอนจาก
ลิกนินและพอลอิะคริโลไนไตรล์ด้วยกระบวนการ 
อิเล็กโทรสปินนิ่ง 

๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๓๕๓ ไทย ดรุณี อัศวเสถียร และ

คณะ 

MTEC 

๘ องค์ประกอบการเตรียมยางวัลคาไนซ์ที่มีสารป้องกัน
การเสื่อมสภาพจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ 

๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๓๕๔ ไทย กรรณิกา หัตถะปะนิตย ์

และไพโรจน์ จิตรธรรม 

MTEC 

๙ ระบบการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะปลูก 
ระบบเปิด 

๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๓๕๕ ไทย เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 

และคณะ 

DECC 

๑๐ วิธีการเตรียมเส้นใยลิกนินด้วยกระบวนการปั่นหลอม ๒๕/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๔๒๑ ไทย บงกช หะรารกัษ์  

และคณะ 

MTEC 

๑๑ อนุภาคนาโนอิมัลชันกกัเก็บสารสกัดลูกซัดที่มี
คุณสมบัติชอบน้ำมันสำหรับใช้ในผลิตภณัฑ์บำรุงเส้น
ผม และกรรมวธิีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว 

๒๕/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๔๒๒ ไทย มัตถกา คงขาว  

และคณะ 

NANOTEC 

๑๒ วิธีการเตรียมเส้นใยลิกนินด้วยกระบวนการปั่นหลอม
โดยใช้พอลิเมอร์ตัวพา 

๒๕/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๔๒๓ ไทย บงกช หะรารกัษ์  

และคณะ 

MTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๓ เครื่องหมายสนิปที่มีความจำเพาะกับการกลายพันธุ์ใน
ยีน COLD๑ สำหรับการตรวจสอบข้าวที่ทนต่ออากาศ
หนาวในระยะต้นกล้า 

๑๔/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๗๕๘ ไทย สามารถ วันชะนะ  

และคณะ 

BIOTEC 

๑๔ เซลล์ยีสต์ลูกผสม Saccharomyces cerevisiae 
BMGC๓๕๘ และ BMGC๓๕๙ สำหรับการผลิตกรด 
ดี-แล็กติก (D-lactic acid) 

๘/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๐๓๔ ไทย อัครพล วัชราวิภาส 

และคณะ 

BIOTEC 

๑๕ วิธีการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
Ralstonia solanacearum ดว้ยแบคทีรีโอฟาจ C๒๒ 

๑๕/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๑๒๐ ไทย อรวรรณ ชัชวาลการ

พาณิชย์ และคณะ 

BIOTEC 



๑๙๐ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๖ กรรมวิธีการเตรียมกราฟีนออกไซด์ชนิดผงที่มีการ
กระจายตัวสูง โดยการทำแห้งด้วยวธิี
คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด 

๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๒๓๖ ไทย กฤตภาส เลาหสุรโยธิน 

และคณะ 

NANOTEC 

๑๗ ระบบคริสเปอร-์แคสไนน์สำหรับการทำให้เกิดการ
กลายพันธุ์ของยีนหลายชนิดพร้อมกันในเซลล์เจ้าบ้าน
ยีสต ์เซลล์ยีสต์ที่มีระบบดังกล่าว และกรรมวิธีที่
เกี่ยวขอ้ง 

๒๘/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๒๗๑ ไทย วรรัตน์ เครือสุวรรณ์ 

และคณะ 

BIOTEC 

๑๘ วิธีการเตรียมสารประกอบคีเลตของกรดอะมิโนกับ
โลหะโครเมียม 

๔/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๓๔๔ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 

และคณะ 

NANOTEC 

๑๙ วิธีการเตรียมสารประกอบคีเลตของกรดอะมิโนกับ
โลหะเหล็ก 

๔/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๓๔๕ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 

และคณะ 

NANOTEC 

๒๐ กรรมวิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซีลีเนียมซ่ึงถูก
ห่อหุ้มด้วยพอลิเมอร์และกรดอะมโิน 

๕/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๓๕๙ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และ

อังคณา ใจปวง 

NANOTEC 

๒๑ อุปกรณ์กักเก็บพลังงานด้วยตวัเก็บประจุยิ่งยวดสำหรับ
เซนเซอร์ไร้สาย 

๑๐/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๔๑๓ ไทย ชูเกียรต ิตันศราวิพธุ 

และคณะ 

NANOTEC 

๒๒ วิธีการให้แสงสำหรับการปลูกบวับกเพือ่ให้ผลิต
สารสำคัญ 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๐๔ ไทย กนกวรรณ รมยานนท์ 

และคณะ 

NOC, 
BIOTEC, 

NANOTEC 

๒๓ สูตรอาหารเลี้ยงเช้ือและกระบวนการผลิตสารต้าน
อนุมูลอิสระจากการหมกัยีสต ์Saccharomyces 
cerevisiae สายพันธุ์ทนร้อนโดยการใช้สูตรอาหาร
เล้ียงเช้ือนั้น 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๐๕ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง และ

คณะ 

BIOTEC 

๒๔ สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงบิฟโิดแบคทีเรีย และ
กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงบิฟโิดแบคทีเรียดว้ยสูตรอาหาร
ดังกล่าว 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๐๖ ไทย ศิวพร วรรณวิไล และ

คณะ 

BIOTEC 

๒๕ ระบบควบคุมและบันทกึการใช้งานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๐๗ ไทย กฤษฎากร มานะกลา้ 

และคณะ 

MTEC, 
CENTRAL 

๒๖ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจจำแนกเช้ือโทบาโม
ไวรัสชนิด Pepper mild mottle virus (PMMoV), 
Tobacco mosaic virus (TMV) และ Tomato 
mosaic virus (ToMV) ได้พร้อมกันในคราวเดียว 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๐๘ ไทย นุชนาถ วารินทร์  

และคณะ 

BIOTEC 

๒๗ กรรมวิธีการเตรียมถาดอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงไบ
โอฟิล์มของเช้ือกอ่โรคในปลา 

๒๒/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๑๗ ไทย ชุมพร สุวรรณยาน  

และคณะ 

BIOTEC 

๒๘ เครื่องปิ้งย่างและวิธีการปิ้งย่างแบบไร้ควัน ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๕๒ ไทย เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 

และคณะ 

DECC 



๑๙๑ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๙ ห้องแยกโรคความดันลบแบบถอดประกอบได้ ๙/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๖๙๕ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๓๐ อุปกรณ์ดักจับอนภุาคที่ปนเปื้อนในอากาศแบบไฟฟ้า
สถิต 

๙/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๗๐๗ ไทย ภาวิณี มีราศรี และคณะ NSD 

๓๑ องค์ประกอบสำหรับการเตรียมเส้นใยคาร์บอนคอมโพ
สิตจากลิกนินที่เจือดว้ยโลหะดว้ยกระบวนการปั่นเส้น
ใยด้วยไฟฟา้สถิต และกรรมวธิีการเตรียมเส้นใย
คาร์บอนคอมโพสิตดังกล่าว 

๙/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๗๐๘ ไทย วรล อินทะสันตา  

และคณะ 

NANOTEC 

๓๒ ผลิตภัณฑ์อิมัลชั่นเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดจาก
ธรรมชาติ 

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๗๑๐ ไทย สักรินทร์ ดูอามัน  

และคณะ 

NANOTEC 

๓๓ วิธีการสังเคราะห์พอลิออลชวีภาพ (bio-based 
polyol) จากกรดไขมันหรือไตรกลีเซอไรด์ 
(triglyceride) แบบขั้นตอนเดียว (one-pot 
synthesis) 

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๗๓๖ ไทย วรนุช อิทธิเบญจพงศ์ 

และจีรติ อบอาย 

NANOTEC 

๓๔ ราเส้นใยดัดแปลงกลุ่ม Aspergilli สำหรับใช้เป็นเซลล์
เจ้าบ้านและโรงงานเซลล์และกรรมวิธีการพัฒนาสาย
พันธุ์ราดัดแปลงพันธุกรรมดังกล่าว 

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๗๖๔ ไทย ชนิกุล ชูตระกูร  

และคณะ 

BIOTEC 

๓๕ ราเส้นใย Aspergillus oryzae สายพันธุ์ดัดแปลง
สำหรับใช้เป็นเซลล์เจ้าบ้านและกรรมวธิกีารพัฒนาสาย
พันธุ์ราดัดแปลงดังกล่าว 

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๗๖๕ ไทย ชนิกุล ชูตระกูร  

และคณะ 

BIOTEC 

๓๖ พลาสมิดลูกผสมสำหรับการปรับแต่งพนัธุกรรมของ 
ราเส้นใย 

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๙๑๑ ไทย ชนิกุล ชูตระกูร  

และคณะ 

BIOTEC 

๓๗ ชุดไพรเมอร์สำหรับการตรวจหาเช้ือ Enterocytozoon 
hepatopenaei และกรรมวิธีการตรวจหาเช้ือดังกล่าว
ด้วยเทคนิคแลมป์ด้วยชุดไพรเมอร์ดังกล่าว 

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๙๑๒ ไทย รุ่งกานต์ สืบสิงห์ และ

คณะ 

BIOTEC 

๓๘ สูตรน้ำยาสกัดสารดีเอ็นเอ และวธิีการเตรียมตัวอยา่งดี
เอ็นเอด้วยสูตรน้ำยาดังกล่าว 

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๙๑๓ ไทย วรรณสิกา  

เกียรติปฐมชัย และคณะ 

BIOTEC 

๓๙ วิธีการเตรียมสารประกอบออร์โธซิลิเกต 
(orthosilicate compound) ที่มีเฟสโมโนคลินิก 
(monoclinic phase) เป็นองค์ประกอบ 

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๙๓๑ ไทย ธัญญา แพรวพิพัฒน์ 

และคณะ 

ENTEC, 
MTEC 

ไตรมาสที ่๓ 

๔๐ สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์บาซิลลัสเพื่อเพิ่ม
การผลิตสปอร์ของจุลินทรีย์บาซิลลัส 

๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๑๗๘ ไทย สุรพันธ์ เทพาอมรเดช 

และคณะ 

BIOTEC 

๔๑ กระบวนการผลิตชีวเคมีภัณฑ์ด้วยเช้ือจลุินทรีย์ 
Pseudomonas 

๒/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๐๐๑ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 

และพรกมล อุ่นเรือน 

BIOTEC 

๔๒ เซรั่มผสมอนุภาคนาโนกักเกบ็สารสกัดจากเห็ดหลินจื
อสำหรับบำรุงผิวหน้า 

๒๒/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๑๒๑ ไทย ธงชัย กบูโคกกรวด  

และคณะ 

NANOTEC 



๑๙๒ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๔๓ อนุภาคนีโอโซมกักเก็บสารสกัดจากเห็ดหลินจือ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๑๒๒ ไทย อรทัย ล้ออุทยั  

และคณะ 

NANOTEC 

๔๔ สูตรอาหารสำหรับส่งเสริมการสร้างมวลเส้นใยของ 
เช้ือราทำลายแมลงและวธิีการเตรียมสูตรอาหารนั้น 

๙/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๐๕๑ ไทย นพพล คบหมู่ และคณะ BIOTEC 

๔๕ กระบวนการผลิตต้นพันธุ์ขมิ้นชันปลอดโรคเหง้าเน่า
และ/หรือโรคใบไหม้ในระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
และไพรเมอร์ที่จำเพาะกับเชื้อกอ่โรคเหง้าเน่าและ/หรือ
โรคใบไหม้ที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้น 

๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๑๗๙ ไทย คัทรินทร์ ธีระวิทย ์ 

และคณะ 

NBT, 
BIOTEC 

๔๖ ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลปลอดกลูเตนปลอดวตัถุเจือปน
อาหารและกรรมวธิีการผลิต 

๑๐/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๒๗๐ ไทย วรวีร์ โฮเว่น และคณะ NANOTEC 

๔๗ ตัวรับรู้เชิงสีของการตรวจวัดสารบ่งชี้ทางชีวภาพบน
คอมพอสิตไฮโดรเจล สำหรับประยกุต์ใช้เป็นอุปกรณ์
ตรวจวัดแบบสวมใส่ และกรรมวธิีการเตรียม 

๒๔/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๖๓๓ ไทย พรทิพภา เล็กเจริญสุข 

และคณะ 

RDI 

๔๘ องค์ประกอบสำหรับเตรียมยางคอมพาวนด์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทนต่อการเสื่อมสภาพจากความร้อน 

๒๘/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๔๘๕ ไทย วีนัสรินทร ์อินทร์ติยะ 

และคณะ 

MTEC 

๔๙ การสังเคราะห์ซิลิโคอะลูมิโนฟอสเฟตเมโซพอร์เพื่อเป็น
ตัวรองรับนาโนนิเกิลฟอสไฟด์ในกระบวนการผลิตไบโอ
ไฮโดรจีเนตดีเซลโดยเพิ่มผลิตภัณฑ์โซ่กิ่งให้มากขึ้น 

๑๔/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๔๖ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และคณะ 

NANOTEC 

๕๐ สูตรน้ำยาสำหรับสกัดดีเอ็นเอและกรรมวิธีการสกัด 
ดีเอ็นเอที่เหมาะสมต่อการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วย
ในการคัดเลือกแบบรวดเร็วดว้ยสูตรน้ำยาดังกล่าว 

๒๐/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๗๗ ไทย โจนาลิซา แอล เซ่ียง

หลิว และคณะ 

BIOTEC 

๕๑ กรรมวิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนิกเกิลบนตัว
รองรับซีโอไลต์ 

๗/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๒๖๓ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และศิรภัสสร  

เกียรติพึ่งพร 

NANOTEC 

๕๒ วิธีการเตรียมเส้นใยนาโนคาร์บอนจากลิกนิน ๒๘/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๔๗๕ ไทย อัจฉรา แป้งอ่อน NANOTEC 

๕๓ วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะทรานซิชัน 
(transition metal) บนตัวรองรับซิลิโคอะลูมิโน
ฟอสเฟต (silicoaluminophosphate) ที่มีรูพรุนชนิด
เมโซพอร์ (mesoporous) สำหรับใช้ในกระบวนการ
ผลิตไบโอไฮโดรจีเนตดีเซล (bio-hydrogenated 
diesel) 

๑๔/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๔๗ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และคณะ 

NANOTEC 

๕๔ สูตรส่วนผสมเนื้ออะลูมินาเซรามิกส์สำหรับงานเกราะ
ป้องกันกระสุนและกรรมวิธกีารผลิต 

๑๔/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๔๕ ไทย กรรณิการ์ เดชรักษา 

และกฤชแก้ว สมตน 

MTEC 

๕๕ องค์ประกอบสำหรับการเตรียมวัสดุซิลิโคนที่ขึ้นรูปด้วย
เครื่องพิมพ์สามมิติแบบโรโบแคสติ้ง 

๗/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๒๕๖ ไทย สิริพร โตนดแก้ว  

และคณะ 

A-MED, 
MTEC 

๕๖ กรรมวิธีการเตรียมซิลิกาเจลที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยหมู่ 
ไทออลเดนไดรเมอร์เจเนเรซัน ๑ 

๑๔/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๓๘ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ NANOTEC 



๑๙๓ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๕๗ วิธีการผลิต ๕-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล (๕-
hydroxymethylfurfural, HMF) จากน้ำตาลกลูโคส
ในขั้นตอนเดียว (one-pot synthesis) โดยใช ้
ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ (zeolite) ร่วมกบักรดอินทรีย ์

๒๘/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๔๗๗ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และคณะ 

NANOTEC 

๕๘ องค์ประกอบสำหรับการเตรียมพอลิเมอร์ที่มีลิกนินเป็น
สารเติมแต่งด้วยกระบวนการปั่นหลอม และวิธกีาร
เตรียมผลิตภัณฑ์จากองค์ประกอบดังกล่าว 

๑๔/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๓๔ ไทย บงกช หะรารกัษ์  

และคณะ 

MTEC 

๕๙ ถุงห่อทุเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและลดการใช้
สารเคมี 

๒๑/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๔๐๗ ไทย ณัฐภพ สุวรรณเมฆ  

และคณะ 

MTEC 

๖๐ กรรมวิธีการเพิ่มค่าความเป็นฉนวนไฟฟา้ของน้ำมันที่ได้
จากพืชเพือ่ใช้งานในหม้อแปลงไฟฟ้า 

๖/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๒๔๕ ไทย บุญญาวัณย ์อยู่สุข  

และคณะ 

ENTEC 

๖๑ ชุดไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิปที่
สัมพันธ์กับลกัษณะนุ่มเหนียวของข้าวโพดข้าวเหนยีว
และกระบวนการคัดเลือกขา้วโพดข้าวเหนียวโดยใช้ชุด
ไพรเมอร์นั้น 

๒๐/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๘๔ ไทย สามารถ วันชะนะ  

และคณะ 

BIOTEC 

๖๒ ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอโพรบที่จำเพาะต่อเครื่องหมาย
โมเลกุลสนิปซึ่งสัมพันธ์กับเพศของกุ้งกลุาดำและ
กระบวนการใช้ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอโพรบดังกล่าว 

๒๖/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๔๕๕ ไทย วิรัลดา ภูตะคาม  

และคณะ 

NOC, 
BIOTEC 

๖๓ ชุดไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิปที่
สัมพันธ์กับลกัษณะหวานกรอบของข้าวโพดหวานพิเศษ
และกระบวนการคัดเลือกขา้วโพดหวานโดยใช้ชุด 
ไพรเมอร์นั้น 

๒๐/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๘๕ ไทย สามารถ วันชะนะ  

และคณะ 

BIOTEC 

๖๔ ชุดไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิปที่
สัมพันธ์กับลกัษณะความหวานของข้าวโพดหวานปกติ
และกระบวนการคัดเลือกขา้วโพดหวานโดยใช้ชุดไพร
เมอร์นั้น 

๒๐/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๘๓ ไทย สามารถ วันชะนะ และ

คณะ 

BIOTEC 

๖๕ เมโสพอรัสซิลิกาที่ฟังก์ชันพื้นผิวดว้ยหมูเ่อมีนและหมู่
ไฮดราซีนและกระบวนการเตรียมเมโสพอรัสซิลิกา
ดังกล่าว 

๒๘/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๔๘๑ ไทย ศุภมาส ด่านวิทยากุล MTEC 

๖๖ ชุดไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิปที่
สัมพันธ์กับลกัษณะปริมาณอมิโลสในขา้ว และกรรมวิธี
การคัดเลือกพันธุ์ขา้วที่มปีริมาณอมิโลสระดับต่างๆ 
ด้วยชุดไพรเมอร์ดังกล่าว 

๒๐/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๙๐ ไทย มีชัย เซ่ียงหลิว  

และคณะ 

BIOTEC 

๖๗ กระบวนการผลิตซีเมนต์บล็อกพรุนผสมเส้นใยมะพร้าว
เสริมแรงสำหรับใช้เป็นวัสดุตกแต่งผนังที่มีความเป็น
ฉนวนกันความร้อน 

๒๑/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๔๐๘ ไทย พิทักษ์ เหลา่รัตนกุล 

และคณะ 

MTEC 

๖๘ ตัวรับรู้เชิงสีของการตรวจวัดสารบ่งชี้ทางชีวภาพบน
คอมพอสิตไฮโดรเจล สำหรับประยกุต์ใช้เป็นอุปกรณ์
ตรวจวัดแบบสวมใส่ และกรรมวธิีการเตรียม 

๑๐/๐๖/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๑๒๗๐ ไทย พรเพ็ญ แซ่อึ้ง และคณะ NANOTEC 



๑๙๔ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๖๙ อนุภาคคล้ายไวรัสโบไวน์เอฟฟิเมอรัลฟีเวอร์และ
กรรมวิธ ี

๒๔/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๖๓๓ ไทย นันทวรรณ เพชรรัตน ์

และคณะ 

RDI 

๗๐ วิธีการผลิตถ่านกัมมันต์จากชวีมวลปาลม์น้ำมันสำหรับ
ตัวเก็บประจยุิ่งยวด 

๑๗/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๗๗ ไทย วิทูรัช กู๊ดวิน และคณะ ENTEC 

๗๑ องค์ประกอบสำหรับเตรียมเส้นใยที่มีสมบัติต้านจุลชีพ
และต้านการลามไฟ 

๑๔/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๕๔ ไทย ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา 

และคณะ 

NANOTEC 

๗๒ องค์ประกอบสำหรับเตรียมยางคอมพาวนด์ เพื่อหน่วง
ปฏิกิริยาคงรูปของยางดังกล่าว 

๑๘/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๙๙ ไทย วีนัสรินทร ์อินทร์ติยะ 

และคณะ 

MTEC 

๗๓ องค์ประกอบของฟิล์มโฟโตโครมิกพอลิไวนิลคลอไรด์ ๑/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๕๑๔ ไทย ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา 

และคณะ 

NANOTEC 

๗๔ วิธีการขึ้นรูปเส้นใยสำหรับผา้สปันบอนด์ ๑๗/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๗๖ ไทย ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา 

และคณะ 

NANOTEC 

๗๕ องค์ประกอบการเตรียมฟิล์มชั้นปิดผนึกที่มีสมบัติลอก
ออกได้ง่ายและตา้นการเกิดฝ้า 

๑๑/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๓๑ ไทย นพดล เกิดดอนแฝก 

และคณะ 

MTEC 

๗๖ องค์ประกอบสารฆ่าเช้ือปราศจากแอลกอฮอล์ที่เสริม
ฤทธิ์กันและออกฤทธิย์าวนาน 

๑๕/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๖๔ ไทย ดวงพร พลพานิช  

และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 

๗๗ เครื่องล้างถาด ๑/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๕๐๙ ไทย ภูริพงศ์ วรรณวิไล  

และคณะ 

MTEC 

๗๘ กระบวนการผลิตดี-กาแลคทูโรนิค แอซิดจากชีวมวล
พืชโดยใช้เอนไซม์จากเช้ือราดัดแปลงพันธุกรรม 

๒๓/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๗๖๑ ไทย สุริษา สุวรรณรังษี  

และคณะ 

BIOTEC 

๗๙ เซลล์ยีสต์ลูกผสม Saccharomyces cerevisiae 
สำหรับการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกลุ่ม
สารประกอบแคโรทีนอยด์ซ่ึงประกอบดว้ยไลโคปีน 

๑๔/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๔๒ ไทย วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์  

และคณะ 

BIOTEC 

๘๐ ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าที่มีสว่นประกอบของอนุภาคกกั
เก็บสารสกัดมะขามป้อม บัวบก และสมอไทย 

๑๘/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๙๐ ไทย สักรินทร์ ดูอามัน  

และคณะ 

NANOTEC 

๘๑ สายพันธุ์ยีสต์ที่เป็นมัลติ-ออโซทรอฟ (multi-
auxotroph) เพื่อเป็นสายพันธุ์ฐานในการสร้างเป็น
เซลล์เจ้าบ้านเพื่อผลิตสารมูลค่าสูงสำหรับอุตสาหกรรม
ชีวเคมีชีวภาพ 

๑๔/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๔๑ ไทย วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์  

และคณะ 

BIOTEC 

๘๒ ชุดไพรเมอร์สำหรับเทคนิคแลมป์เพื่อการตรวจดีเอ็นเอ
ที่มีการเปลี่ยนไปของตำแหน่งนิวคลีโอไทด์เพียงหนึ่ง
ตำแหน่งของเช้ือวัณโรคชนิดดื้อยาไอโซไนอะซิด พร้อม
กับกรรมวธิีการตรวจแบบเรียลไทม์ และการอา่นผล
ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า 

๑๓/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๓๒ ไทย สุกัญญา เพ็งพานิช  

และคณะ 

NSD, 
BIOTEC 



๑๙๕ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๘๓ อนุภาคนาโนไขมันสำหรับนำส่งสารสกดัจากพืชตระกูล
กัญชงและกัญชา 

๑๙/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๗๐๙ ไทย คทาวุธ นามดี และคณะ NECTEC, 
NANOTEC 

๘๔ ชุดไพรเมอร์ของเทคนิคแลมป์เพื่อการตรวจหาดีเอ็นเอ
ของเช้ือวัณโรคดื้อยาไรแฟมพิซินที่มีการเปลี่ยนไปของ
ตำแหน่งนิวคลีโอไทด์เพียงหนึ่งตำแหน่ง 

๑๕/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๕๖ ไทย ภคพฤฒ คุ้มวัน  

และคณะ 

NSD, 
BIOTEC 

๘๕ ระบบครีสเปอร-์ดีแคสไนน์สำหรับปรับระดับการ
แสดงออกของยีนหลายชนิดพร้อมกันในเซลล์เจ้าบ้าน
ยีสต ์เซลล์ยีสต์ที่มีระบบดังกล่าว และกรรมวิธีที่
เกี่ยวขอ้ง 

๓๐/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๘๗๖ ไทย วรรัตน์ เครือสุวรรณ ์

และคณะ 

BIOTEC 

๘๖ กรรมวิธีกระตุ้นการเพิ่มปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์
ในฟ้าทะลายโจรที่ปลูกเลีย้งในระบบปิด 

๑๙/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๗๑๑ ไทย ประเดิม วณิชชนานันท์ 

และคณะ 

BIOTEC 

๘๗ กรรมวิธีการผลิตกล้าเช้ือสปอร์จากราเสน้ใยที่บกพร่อง
ในการสังเคราะห์สารอาหารสำหรับประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรม 

๑๙/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๗๑๓ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  

และคณะ 

BIOTEC 

๘๘ ชีวภัณฑ์สำหรับกำจัดวัชพืชใบแคบและกระบวนการ
ผลิตชีวภัณฑ์นั้น 

๑๙/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๗๑๐ ไทย อลงกรณ์ อำนวยกาญ

จนสิน และคณะ 

BIOTEC 

๘๙ วิธีการกระตุ้นการผลิตสารสำคัญในกลุ่มไดเทอร์ปีน
แลคโตนในฟ้าทะลายโจรที่ปลกูเล้ียงในระบบปิด และ
ระบบการเพาะปลูกต้นฟา้ทะลายโจรเพื่อเพิ่มการผลิต
สารสำคัญในกลุ่มไดเทอร์ปีนแลคโตน 

๑๙/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๗๑๒ ไทย ประเดิม วณิชชนานันท์ 

และคณะ 

BIOTEC 

๙๐ ชุดตรวจสำหรับการคัดกรองการติดเช้ือก่อโรคไวรัส 
โคโรนา 

๘/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๕๘๕ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 

และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 

๙๑ กรรมวิธีเพาะเลี้ยงบัวบกเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต
และ/หรือการผลิตสารสำคัญในกลุ่มไตรเทอร์ปีน 

๑๙/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๗๑๔ ไทย กนกวรรณ รมยานนท์ 

และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 

๙๒ กรรมวิธีการเตรียมเส้นใยถ่านกัมมันตจ์ากลิกนินและ
พอลิอะคริโลไนไตรล์ด้วยกระบวนการอเิล็กโทรสปินนิ่ง 

๑๗/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๘๖ ไทย ดรุณี อัศวเสถียร และ

กิตติพงษ์ หริ่มฉ่ำ 

MTEC 

๙๓ องค์ประกอบสารฆ่าเช้ือทีป่ระกอบรวมด้วยสารฆา่เช้ือ
หลายชนิดและออกฤทธิย์าวนาน 

๑๕/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๖๓ ไทย ดวงพร พลพานิช  

และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 

๙๔ ระบบตรวจสอบและควบคุมเส้นทางการเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต ์

๓๐/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๘๔๔ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

และคณะ 

NSD 

๙๕ ชุดไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อยีนนวิคลีโอแคพสิท และ
กรรมวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัส 
SARS-CoV-๒ ที่ตำแหน่งยีนนิวคลีโอแคพสิทด้วย
เทคนิคแลมป์ 

๓๐/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๘๔๖ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐม

ชัย และคณะ 

BIOTEC 



๑๙๖ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๙๖ ระบบควบคุมและดัดแปลงลิฟต์โดยสาร ๓๐/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๘๔๕ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

และคณะ 

NSD 

จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จำนวน ๘๑ คำขอ 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ อุปกรณ์แยกอนุภาคของแข็งออกจาก
ของเหลวแบบเคลื่อนยา้ยได ้

๒๕/๐๕/๒๕๖๑ ๑๖/๑๐/๒๕๖๓ ๑๖๘๔๔ ไทย ประธาน วงศ์ศริเวช 
และพิชัย สร้อยสน 

NANOTEC 

๒ สูตรเนื้อดินสำหรับผลิตกระถางดินสลายตัวได้
ที่มีสมบัติความแข็งแรงและสามารถ 
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาต ิ

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๖/๑๐/๒๕๖๓ ๑๖๘๔๕ ไทย อนุชา วรรณก้อน และ
รุ่งอรุณ แสนงาม 

MTEC 

๓ สูตรและกระบวนการผลิตอลูมินาโฟม
ฟิลเตอร์ 

๘/๐๖/๒๕๖๑ ๒๒/๑๐/๒๕๖๓ ๑๖๘๔๖ ไทย พิทักษ์ เหลา่รัตนกุล 
และคณะ 

MTEC 

๔ เซรั่มบำรุงผิวสูตรตำรับที่มีอนุภาคนาโนไขมัน
กักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึงเป็น
องค์ประกอบ และกรรมวธิีการเตรียม 
เซรั่มบำรุงผิวดังกล่าว 

๓/๐๘/๒๕๖๑ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๑๖๘๘๙ ไทย สกาว ประทีปจินดา 
และพิชชาพร บุญวัชร

พันธ์สกุล 

NANOTEC 

๕ กรรมวิธีการสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนอุดม
ไนโตรเจนสำหรับการผลิตเป็นขั้วไฟฟา้ในตัว
เก็บประจุยิ่งยวดจากชีวมวล 

๑๓/๐๗/๒๕๖๑ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๐๓ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  
และคณะ 

NANOTEC 

๖ ครีมบำรุงผิวสูตรตำรับที่มีอนุภาคนาโนไขมัน
จากไขอ้อยและนำ้มันรำขา้วกักเก็บวิตามินอี
เป็นองค์ประกอบ และกรรมวิธกีารเตรียมครีม
บำรุงผิวดังกล่าว 

๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๐๔ ไทย สกาว ประทีปจินดา 
และคณะ 

NANOTEC 

๗ ครีมบำรุงผิวสูตรตำรับที่มีอนุภาคนาโนไขมัน
กักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึงเป็น
องค์ประกอบ และกรรมวธิีการเตรียม
ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวดังกล่าว 

๓/๐๘/๒๕๖๑ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๐๕ ไทย สกาว ประทีปจินดา 
และพิชชาพร บุญวัชร

พันธ์สกุล 

NANOTEC 

๘ ชิปเซ็นเซอร์ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าจาก
วัสดุนาโนที่มีขัว้ไฟฟ้าเกตบนชปิ 

๔/๐๕/๒๕๖๐ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๒๐ ไทย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว  
และคณะ 

NANOTEC 

๙ ระบบจำแนกไดอะแกรมในภาพเอกสารที่
เขียนด้วยลายมือ และกระบวนการดังกล่าว 

๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๔๐ ไทย บัณฑิตา ประวาลพฤกษ์ 
และศรินทร์ วัชรบุศราคำ 

NECTEC 

๑๐ ชุดตรวจวัดสัญญาณการกระเจิงแสงรามาน 
ของเซลล์มะเร็ง 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๔๒ ไทย สุวัสสา บำรุงทรัพย์ และ
อิทธิ ฉัตรนันทเวช 

NANOTEC 

๑๑ อุปกรณ์เพิ่มคุณภาพเสียงของหูฟังที่มีการต่อ
ลำโพงสองตัวร่วมกัน 

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๑๗๐๖๓ ไทย อนุกูล น้อยไม้ และคณะ NECTEC 

ไตรมาสที ่๒ 

๑๒ ไฮโดรไซโคลนสำหรับแยกเม็ดแป้งมัน
สำปะหลังออกจากของเหลวและสิ่งเจือปน 

๒๔/๐๕/๒๕๖๐ ๑๘/๐๑/๒๕๖๔ ๑๓๘๑๗ ไทย กาญจนา แสงจันทร์ 
และวรินธร สงคศิริ 

BIOTEC 



๑๙๗ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๓ เครื่องเจาะรูด้วยเลเซอร์ ๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๑๑/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๔๑ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ ์ 
และคณะ 

MTEC 

๑๔ อุปกรณ์กำจัดเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลต ๒๔/๐๗/๒๕๖๓ ๑๑/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๔๒ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NECTEC,
NSD 

๑๕ อุปกรณ์ผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพ ๘/๐๙/๒๕๖๐ ๑๑/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๔๔ ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล 
และคณะ 

MTEC, 
CENTRAL 

๑๖ ระบบบำบัดนำ้เสียแบบเบ็ดเสร็จด้วย
เทคโนโลยีรวม 

๑๘/๐๘/๒๕๖๐ ๑๑/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๔๕ ไทย วิยงค์ กังวานศุภมงคล 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๗ ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายของไหลจุลภาคสามมิติ ๑๕/๐๙/๒๕๖๐ ๑๑/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๔๖ ไทย ยศวัต รายณะสุข 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๘ ระบบแจ้งเตือนระดับความแรงของปริมาณ
น้ำฝน 

๑๕/๐๙/๒๕๕๘ ๑๑/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๕๙ ไทย อนุกูล น้อยไม้ และคณะ NECTEC 

๑๙ อนุภาคไขมันตัวพาโครงสร้างนาโนของน้ำมัน
เมล็ดชาที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 

๓๐/๐๙/๒๕๕๙ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๘๕ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

NANOTEC 

๒๐ กระบวนการผลิตโปรตีนลูกผสมในถังหมักโดย
ยีสต์ทนร้อน Ogataea thermomethanolica 
ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมให้มีระบบควบคุม
การแสดงออกด้วยอาหารที่มีน้ำตาลซูโครสเป็น
องค์ประกอบ 

๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๘๖ ไทย นิรันดร์ รุ่งสว่าง  
และคณะ 

BIOTEC 

๒๑ เสาโรงเรือนเกษตร ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๒๘ ไทย เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด 
และคณะ 

NECTEC, 
CENTRAL 

๒๒ สูตรองค์ประกอบนาโนอิมัลชันที่มีลกัษณะใส
ซ่ึงบรรจุน้ำมันขมิ้นชัน และกรรมวธิีการ
เตรียมนาโนอิมัลชันดังกล่าว 

๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๒๙ ไทย พิชชาพร บุญวัชรพันธ์
สกุล และอรทยั ล้ออุทัย 

NANOTEC 

๒๓ กรรมวิธีการสร้างเช้ือราดัดแปลงพันธุกรรมที่
มีความบกพรอ่งในการสังเคราะห์สารและ
ปราศจากยีนเครื่องหมาย 

๕/๐๔/๒๕๖๒ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๓๐ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 

๒๔ กระบวนการกระตุ้นการพัฒนารากสะสม
อาหารของมันสำปะหลังผ่านระบบการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบใช้
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งพลังงานหลัก 

๒๑/๑๒/๒๕๖๑ ๒๒/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๓๑ ไทย มาลินี สุขแสงพนมรุ้ง 
และคณะ 

BIOTEC 

๒๕ องค์ประกอบสำหรับการสร้างสารห่อหุม้และ
กรรมวิธีการผลิตสารห่อหุ้มดังกล่าวเพื่อ
วิเคราะห์ไมโครอาร์เอ็นเอเป้าหมายที่อณุหภูมิ
เดียว 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๖๓ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง  
และคณะ 

NANOTEC 

๒๖ ผลิตภัณฑ์น้ำยาสำหรับการเก็บรักษา 
แบคทีรีโอฟาจเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวในพืชที่
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia 
solanacearum 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๖๔ ไทย อุดม แซ่อึ่ง และคณะ BIOTEC, 
NANOTEC 



๑๙๘ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๗ ระบบและวธิีการสร้างสัญญาณรบกวน
พาหนะทางอากาศ 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๖๕ ไทย พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ 
และคณะ 

NECTEC, 
CENTRAL 

๒๘ เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกต ์
(perovskite) แบบรอยต่อสารเนื้อผสม 
(heterojunction) 

๑๔/๐๗/๒๕๖๐ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๖๖ ไทย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว  
และคณะ 

NANOTEC 

๒๙ ฐานรากโลหะ ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๖๗ ไทย เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด 
และคณะ 

NECTEC, 
CENTRAL 

๓๐ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือวัณโรคในคน
ด้วยแผ่นแถบโปรตีนจำเพาะ 

๑๒/๑๐/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๖๗ ไทย สารดี วาฤทธิ์ และคณะ BIOTEC 

๓๑ ชุดตรวจหากลุ่มเชื้อก่อโรคเป้าหมายแบบ
หลายเช้ือในคร้ังเดียว 

๑๙/๑๐/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๖๘ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
และคณะ 

NANOTEC 

๓๒ ชุดตรวจสำหรับตรวจหาเช้ือไวรัสท่ีกอ่ให้เกิด
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ ่

๒๓/๑๑/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๖๙ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
และคณะ 

NANOTEC 

๓๓ สูตรผสมบะหมี่ปราศจากกลูเตนจาก 
ฟลาวขา้วเจา้และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๗๐ ไทย นิสภา ศีตะปันย์  
และคณะ 

MTEC 

๓๔ กรรมวิธีการเคลือบสาร ๓-อะมิโนโพรพลิ ไตร
อีท็อกซ่ีไซเลนบนพื้นผิวของวัสดุสำหรับตรึง
ตัวอยา่งทางชีววิทยา 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๗๑ ไทย อุดม แซ่อึ่ง และคณะ BIOTEC,N
ANOTEC 

๓๕ วัสดุขั้วแอโนดสำหรับแบตเตอรี่ชนิด 
ลิเทียม-ซัลเฟอร์ และกรรมวธิีการเตรียมวัสดุ
ขั้วแอโนดดังกล่าว 

๑๔/๐๙/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๗๒ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์ 
และคณะ 

NSD 

๓๖ กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนจากโปรตีนเซ
ริซินด้วยวิธกีารพ่นให้เป็นละอองฝอย 
(atomization) 

๙/๐๓/๒๕๖๐ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๗๓ ไทย สุวิมล สุรัสโม และคณะ NANOTEC 

๓๗ สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นในรูปแบบของ
อิมัลชั่น 

๒๙/๐๙/๒๕๖๐ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๓๘๖ ไทย ดวงพร พลพานิช  
และคณะ 

NANOTEC 

๓๘ กระบวนการสังเคราะห์ซีโอไลท์ ชนิดเอกซ์ 
สำหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการปรับปรุง
คุณภาพเช้ือเพลิงชีวภาพจากกระบวนการ 
ไพโรไลซิสแบบเร็วของชีวมวล 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๔๑๗ ไทย ศุภวรรณ วิชพันธุ์  
และคณะ 

MTEC 

๓๙ โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อนิวคลีโอแคปซิด
โปรตีนของทอสโพไวรัส ชนิดโทเมโทเนคโค
รติคริงสปอตไวรัส (Tomato necrotic 
ringspot virus) 

๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๔๑๘ ไทย ชาญณรงค์ ศรีภิบาล 
และคณะ 

BIOTEC 

๔๐ เครื่องฆ่าเช้ือโรคสำหรับวัตถุที่ยึดอยู่กับ
โครงสร้างที่อยู่กับที่ 

๑๖/๐๔/๒๕๖๓ ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๔๑๙ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

๔๑ อุปกรณ์เพิ่มคุณภาพเสียงของหูฟัง ๓๐/๐๙/๒๕๖๒ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๔๙๗ ไทย พศิน อิศรเสนา ณ 
อยุธยา และคณะ 

NECTEC 



๑๙๙ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๔๒ กรรมวิธีเตรียมผิวเลเยอร์ดับเบิ้ลไฮดรอกไซด์
บนแผ่นอะลูมิเนียมด้วยปฏิกิริยาการ
ตกตะกอนในสภาวะกรด 

๒๖/๐๗/๒๕๖๑ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๔๙๘ ไทย กฤตภาส เลาหสุรโยธิน 
และภัทร์ศยา อนุกูล

วิทยา 

NANOTEC 

๔๓ สูตรองค์ประกอบของนาโนอิมัลชั่นกักเก็บ
สารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง 

๑๒/๐๕/๒๕๕๙ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๕๓๕ ไทย สุวิมล สุรัสโม และคณะ NANOTEC 

๔๔ ชุดตรวจวัณโรคและกรรมวธิีการตรวจหายีนที่
จำเพาะตอ่เชื้อวัณโรคจากผลผลิตพีซีอาร์โดย
ใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า 

๒๖/๐๘/๒๕๕๙ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๕๓๖ ไทย ศศินี บุณยรัตพันธุ ์ NANOTEC 

๔๕ กระบวนการเตรียมกล้าเช้ือยีสต์ Pichia 
pastoris สำหรับกระบวนการหมกัแบบเหลว
ในระดับขยายขนาด 

๘/๐๖/๒๕๖๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๕๓๗ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  
และคณะ 

BIOTEC 

ไตรมาสที ่๓ 

๔๖ กระบวนการเตรียมวัสดุผสมกราฟีน-โลหะพ
ทาโลไซยานินด้วยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า 

๓๐/๐๙/๒๕๕๘ ๕/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๕๖๖ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์ 
และคณะ 

NSD, 
NECTEC 

๔๗ กระบวนการสร้างระบบครีสเปอร์-ดีแคสไนน์
สำหรับใช้ในการปรับระดับการแสดงออกของ
ยีนเป้าหมายในเซลล์เจ้าบ้านจุลินทรีย ์

๒๘/๑๒/๒๕๕๙ ๙/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๕๙๒ ไทย วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์  
และคณะ 

BIOTEC 

๔๘ ระบบครีสเปอร-์ดีแคสไนน์สำหรับปรับระดับ
การแสดงออกของยีนในวิถกีารสังเคราะห์ 
แคโรทีนอยด์ในเซลล์เจ้าบ้านยีสต์ และเซลล์
เจ้าบ้านยีสต์ที่มีระบบดังกล่าว 

๒๘/๑๒/๒๕๕๙ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๖๕๓ ไทย วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์  
และคณะ 

BIOTEC 

๔๙ เซลล์ยีสต์ลูกผสม Pichia pastoris สำหรับ
การผลิตไอโซบิวทานอล 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๖๕๙ ไทย วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ และ 
สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 

BIOTEC 

๕๐ เซลล์ยีสต์ลูกผสม Pichia pastoris สำหรับ
การผลิตสารกลุ่มเอสเทอร์ของแอลกอฮอล์ที่มี
โซ่กิ่ง 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๖๖๐ ไทย วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ และ 
สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 

BIOTEC 

๕๑ ผลิตภัณฑ์สำหรับการแสดงออกของยีนเพื่อ
ผลิตโปรตีนหรือสารชีวภัณฑ์เป้าหมายออก
นอกเซลล์ยีสต์ทนร้อนแบบไม่อาศัยการ
เหนี่ยวนำ และกรรมวิธกีารใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 

๒๓/๐๖/๒๕๖๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๖๕๖ ไทย สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๕๒ ผลิตภัณฑ์สำหรับการแสดงออกของยีนเพื่อ
ผลิตโปรตีนหรือสารชีวภัณฑ์เป้าหมายออก
นอกเซลล์ยีสต์ทนร้อนแบบอาศัยการ
เหนี่ยวนำดว้ยเมธานอล เซลล์ที่มีผลิตภณัฑ์
ดังกล่าว และกรรมวธิีการผลิตโปรตีน
เป้าหมายแบบอาศัยการเหนี่ยวนำด้วย 
เมธานอลด้วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๒๓/๐๖/๒๕๖๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๖๕๕ ไทย สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๕๓ พลาสมิดลูกผสมสำหรับผลิต 
แบคเทอริโอซิน Bac๗๒๙๓A 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๖๕๘ ไทย วรรณพ วิเศษสงวน 
 และคณะ 

BIOTEC 



๒๐๐ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๕๔ ชิพและเครื่องหมายสนิป (SNP markers) 
สำหรับทำนายการเกิดลูกกรอก (ลูกสกุรมัมมี่) 
ของแม่สุกร 

๑๕/๐๙/๒๕๖๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๔๕๒ ไทย ชุมพล งามผิว และคณะ NBT, 
BIOTEC 

๕๕ ชิพและเครื่องหมายสนิป (SNP markers) 
สำหรับจำแนกสุกรสายพันธุ์เบ-๙๑ 

๑๕/๐๙/๒๕๖๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๕๓๔ ไทย ชุมพล งามผิว และคณะ NBT, 
BIOTEC 

๕๖ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรเครื่อง
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

๒๘/๐๙/๒๕๖๑ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๖๕๒ ไทย ชาลี วรกุลพิพัฒน ์
และคณะ 

NECTEC 

๕๗ น้ำยาสำหรับรักษาคุณภาพของสารคอนจูเกต
และแผ่นบรรจุสารคอนจูเกตรวมถึงโมเลกุลที่
ใช้ในการให้หรือขยายสัญญาณและกรรมวิธี
ในการใช้น้ำยาสำหรับเตรียมสารคอนจูเกต
รวมถึงแผ่นบรรจุนั้น 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๖๕๗ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
และชยาชล อภวิาท 

NANOTEC 

๕๘ ระบบควบคุมการระเบิดสำหรับอุปกรณ์
ดับเพลิง 

๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๖๕๔ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
และคณะ 

NSD 

๕๙ เซลล์ต้นแบบอีโคไลพร่องยีนไธเอ ยีนโฟลเอ 
และยีนโทลซ ีที่ไม่มียีนดื้อยาปฏิชวีนะ และ
การใช้งานเซลล์ต้นแบบดังกล่าว 

๒/๐๙/๒๕๕๙ ๖/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๖๘๓ ไทย สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 
และคณะ 

BIOTEC 

๖๐ ระบบตรวจสอบและยืนยันการขนส่งบุคคล ๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๗๑๗ ไทย ธนิกา ดวงธน ูและคณะ A-MED, 
NECTEC 

๖๑ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนจากไขออ้ย
และน้ำมันรำขา้วกักเก็บสารออกฤทธิ์ และ
กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว 

๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๒๔/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๗๕๘ ไทย ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ 
และคณะ 

NANOTEC 

๖๒ อุปกรณ์ควบคุมพลังงานสำหรับสร้างรังสีใน
การถ่ายภาพ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๗๑๘ ไทย ณัชพงศ์ หัตถิ และคณะ A-MED, 
NECTEC 

๖๓ องค์ประกอบอนภุาคนาโนไขออ้ยกักเกบ็
สารสำคัญสำหรับการนำส่งทางผิวหนัง และ
กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว 

๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๒๔/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๗๕๖ ไทย สุวิมล สุรัสโม และคณะ NANOTEC 

๖๔ เปปไทด์ที่จำเพาะต่อโปรตีนลิปแอล๓๒ และ
กระบวนการคัดเลือกฟาจเปปไทด์ที่จำเพาะ
ต่อโปรตีนลิปแอล๓๒ 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๗๑๕ ไทย สาธิตา ตปนียากร และ
คณะ 

NANOTEC 

๖๕ กรรมวิธีการเตรียมเข็มขนาดไมโครเมตร ๕/๐๗/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๗๑๖ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  
และคณะ 

NANOTEC 

๖๖ เอนไซม์ตรึงรูปสำหรับผลิตแอลดีไฮด์จาก
แอลกอฮอล ์และกรรมวิธีการผลิตแอลดไีฮด์
โดยใช้เอนไซม์ตรึงรูปดังกล่าวเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 

๓/๐๘/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๗๑๔ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 
และคณะ 

BIOTEC 

๖๗ สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่มีสารสกัด
กระชายดำ 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๒๘/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๗๙๓ ไทย อุดม อัศวาภิรมย ์ 
และคณะ 

NANOTEC 

๖๘ องค์ประกอบสำหรับเตรียมสารฆ่า
เช้ือจุลินทรีย์ 

๓๑/๐๕/๒๕๖๒ ๒๘/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๗๙๐ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 
และคณะ 

NANOTEC 



๒๐๑ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๖๙ ชุดไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะตอ่เชื้อ Listeria 
monocytogenes และ Salmonella spp. 
และวิธกีารตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารโดยใช้
ชุดไพรเมอร์ดังกล่าว 

๕/๐๗/๒๕๖๒ ๓/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๖๖๑ ไทย นิศรา การุณอุทัยศิริ 
และคณะ 

BIOTEC 

๗๐ เครื่องช่วยฟัง ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๒๘/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๗๙๑ ไทย อนุกูล น้อยไม้ และคณะ NECTEC 

๗๑ หน้ากากอนามัยสามชั้นที่มีสมบัติในการกรอง
อนุภาคระดับเล็กกว่า ๑ ไมครอน 

๑๓/๐๓/๒๕๖๓ ๒๘/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๗๙๒ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

NANOTEC 

๗๒ หน้ากากอนามัยผ้าหลายชั้นที่มีสมบัติในการ
กรองละเอียด สะทอ้นน้ำ และต้านเช้ือจลุชีพ 

๒๖/๐๖/๒๕๖๓ ๒๔/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๗๕๗ ไทย วรล อินทะสันตา  
และคณะ 

NANOTEC 

๗๓ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนทีบ่รรจุด้วย
สารสำคัญทางเภสัชกรรม สำหรับเตรียมสูตร
เภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย 

๑/๐๙/๒๕๖๐ ๑๗/๐๖/๒๕๖๔ ๑๗๘๘๐ ไทย สุวิมล สุรัสโม และคณะ NANOTEC 

๗๔ ชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณโปรตีนอัลบูมินใน
ปัสสาวะโดยการใช้สารละลายกราฟีนรว่มกับ
แอปตาเมอร์และวิธกีารตรวจวัดปริมาณ
โปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะด้วยชุดนำ้ยา
ดังกล่าว 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๔ ๑๗๙๒๒ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง 
และคณะ 

NANOTEC 

๗๕ สูตรอาหารแท่งสำหรับพกพา ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๔ ๑๗๙๒๓ ไทย ศิริกาญจน์ วิเศษสุวรรณ
ภูมิ และคณะ 

MTEC 

๗๖ กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบโลหะคีเลต
ของกรดอะมิโน 

๗/๐๙/๒๕๖๑ ๑๕/๐๖/๒๕๖๔ ๑๗๘๖๓ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 
และภัทรพร โกนิล 

NANOTEC 

๗๗ ระบบและวธิีการติดตามปริมาณของเหลวที่
เข้าและออกจากร่างกาย 

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ๑๕/๐๖/๒๕๖๔ ๑๗๘๖๕ ไทย ชูศักดิ์ ธนวัฒโน  
และคณะ 

A-MED 

๗๘ เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๒๔/๐๖/๒๕๖๔ ๑๗๙๒๔ ไทย การุณ แซ่จอก และคณะ DECC, 
TMEC, 

NECTEC 

๗๙ ชุดตรวจนาโนเซนเซอร์แบบกำหนดทิศทางใน
การติดฉลาก 

๑๘/๐๑/๒๕๖๒ ๒๘/๐๖/๒๕๖๔ ๑๗๘๗๙ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
และสุวัสสา บำรุงทรัพย ์

NANOTEC 

๘๐ องค์ประกอบของเช้ือเพลิงชีวมวลที่มีถา่นหิน
แอนทราไซต์เผาไหม้ร่วม 

๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๑๕/๐๖/๒๕๖๔ ๑๗๘๖๔ ไทย ฐานิตย์ เมธยิานนท์  
และคณะ 

RDI 

๘๑ โรงเรือนเพาะปลูกพืช (greenhouse) แบบ
ไม่สะสมความร้อน 

๑๘/๐๙/๒๕๖๓ ๑๕/๐๖/๒๕๖๔ ๑๗๘๖๖ ไทย เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด 
และคณะ 

DECC, 
CENTRAL 

ฉ. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดความลับทางการค้าในและต่างประเทศ จำนวน ๘ คำขอ 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๒ 

๑ กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคพอลิสไตรีนขนาด ๑ - ๓ 
ไมโครเมตร 

๑๕/๐๒/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๒๘ ไทย จิตาภา สำราญจิตต์ 
และคณะ 

NANOTEC 



๒๐๒ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒ อุปกรณ์สร้างเข็มไมโคร-นาโนเมตร ๑๙/๐๒/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๒๙ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  
และคณะ 

NANOTEC 

๓ สูตรส่วนผสมของโปรตีนไข่ขาวเสริมฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรีย eLYS-T๒/GPF สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ 

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ TS๐๒๐๐๑๓๐ ไทย วีระพงษ์ วรประโยชน ์
และคณะ 

BIOTEC 

๔ สูตรส่วนผสมของโปรตีนไข่ขาวเสริมฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรีย eLYS-T๒/TPC สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ 

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ TS๐๒๐๐๑๓๑ ไทย วีระพงษ์ วรประโยชน ์
และคณะ 

BIOTEC 

ไตรมาสที ่๓ 

๕ ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช ๒๗/๐๕/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๓๒ ไทย กมลวรรณ อิศราคาร 
และคณะ 

MTEC 

๖ ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืชที่ปราศจาก
กลูเตนในรูปพรีมิกซ ์(premix) 

๒๗/๐๕/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๓๓ ไทย กมลวรรณ อิศราคาร 
และคณะ 

MTEC 

๗ สูตรสำหรับเตรียมฟิล์มเพื่อขึ้นรูป woven ๒๗/๐๕/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๓๔ ไทย ดวงพร ศิริกิตติกุล 
และคณะ 

MTEC 

๘ สูตรแป้งพิมพ์ผ้าจากสีธรรมชาต ิ ๒๗/๐๕/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๓๕ ไทย มณฑล นาคปฐม  
และคณะ 

MTEC 

 

ช. รายช่ือผลงานผังภูมิวงจรรวมที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จำนวน ๔ คำขอ 

ลำดับ ชื่อผังภูมิวงจรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ วงจรรวมซีมอส ESD IO pads ๒๘/๐๖/๒๕๖๒ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐ ไทย อภิรด ียอดเทียน  
และคณะ 

TMEC 

๒ ตัวรับสัญญาณเทระเฮิรตซ์แบบอเรย์ 
(array) ๑๐*๑๐ 

๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๒๑ ไทย ขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ ์
และอนุชา เรืองพานิช 

TMEC 

๓ วงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็กแบบ ๒ 
แกน 

๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๒๒ ไทย อนุชา เรืองพานิช TMEC 

๔ วงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็กแบบ
มอสเฟท ๒ ขัว้เดรน 

๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๒๓ ไทย อนุชา เรืองพานิช TMEC 

 

ซ. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดคุ้มครองพันธุ์พืช จำนวน ๒๑ คำขอ 

ลำดับ ชื่อพันธุ์พืชที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๑ 

๑ ข้าวหอมนาคา ๗/๐๑/๒๕๖๓ ๑๙๕/๒๕๖๓ ไทย โจนาลิซา แอล เซ่ียงหลิว BIOTEC 

๒ ข้าวหอมชลสิทธิ ์ ๒๐/๐๕/๒๕๖๓ ๑๖๕/๒๕๖๓ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 



๒๐๓ 

 

ลำดับ ชื่อพันธุ์พืชที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๒ 

๓ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวีท ไฟร์เวิร์ค (Sweet 
Firework) 

๑๔/๐๔/๒๕๖๓ ๑๕๒/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิต ิ BIOTEC 

๔ มะเขือเทศเชอรี่แพร์ ๒๑/๐๗/๒๕๕๙ ๐๖๒/๒๕๕๙ ไทย สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร CENTRAL 

๕ มะเขือเทศเชอรี่พลัม ๒๑/๐๗/๒๕๕๙ ๐๖๓/๒๕๕๙ ไทย สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร CENTRAL 

๖ มะเขือเทศออเร้นจ์โทเมท ๒๑/๐๗/๒๕๕๙ ๐๖๔/๒๕๕๙ ไทย สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร และ
ชัชวาล แสงฤทธิ ์

CENTRAL 

๗ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ แองเจิล (Star Angel) ๑๔/๐๔/๒๕๖๓ ๑๕๔/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิต ิ BIOTEC 

๘ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ แพสชั่น (Star 
Passion) 

๑๔/๐๔/๒๕๖๓ ๑๕๕/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิต ิ BIOTEC 

๙ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ บวิตี้ (Star Beauty) ๑๔/๐๔/๒๕๖๓ ๑๖๐/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิต ิ BIOTEC 

๑๐ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ ซาฟารี (Star Safari) ๑๔/๐๔/๒๕๖๓ ๑๕๙/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิต ิ BIOTEC 

๑๑ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ โรซ่ี (Star Rosy) ๑๔/๐๔/๒๕๖๓ ๑๕๖/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิต ิ BIOTEC 

๑๒ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ พรินเซส (Star 
Princess) 

๑๔/๐๔/๒๕๖๓ ๑๕๘/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิต ิ BIOTEC 

๑๓ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ ยูนิเวิร์ส (Star 
Universe) 

๑๔/๐๔/๒๕๖๓ ๑๕๗/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิต ิ BIOTEC 

๑๔ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ ดีไลท์ (Star Delight) ๑๔/๐๔/๒๕๖๓ ๑๖๑/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิต ิ BIOTEC 

๑๕ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสตาร์ เพิร์ล (Star Pearl) ๑๔/๐๔/๒๕๖๓ ๑๖๒/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิต ิ BIOTEC 

๑๖ ไม้ดอกสกุลขมิ้นสวีท โรมานซ์ (Sweet 
Romance) 

๑๔/๐๔/๒๕๖๓ ๑๕๓/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิต ิ BIOTEC 

๑๗ ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุห์้วยสำราญ (Huai 
samran) 

๑๔/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๒/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิต ิ BIOTEC 

๑๘ ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุห์้วยเจริญ (Huai 
charoen) 

๑๔/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๑/๒๕๖๓ ไทย ธราธร ทีรฆฐิต ิ BIOTEC 

๑๙ ข้าวน่าน๕๙ ๒๗/๐๔/๒๕๖๓ ๑๔๙/๒๕๖๓ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา และคณะ BIOTEC 

๒๐ ข้าวธัญญา๖๔๐๑ ๒๗/๐๑/๒๕๖๔ ๒๓๒/๒๕๖๔ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 

๒๑ ข้าวหอมจินดา ๒๗/๐๑/๒๕๖๔ ๒๓๓/๒๕๖๔ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 

 

 

  



๒๐๔ 

 

ฌ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ จำนวน ๒๑ รางวัล 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ระดับนานาชาติ ๗ รางวัล 

๑ รางวัล ASEAN Energy Efficiency and 
Conservation Best Practice Awards 
๒๐๒๐ จัดขึ้นในรูปแบบ Online เมื่อ
วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมี 
Excellency Dang Hoan Ann, Vice 
Minister of Trade and Industry, 
Vietnam เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 

NECTEC Go Green สิรินทร อินทร์สวาท , 
ธีระศักดิ์ ประคำเวช , 
เลอเดช ธินิศิริ , 
หฤทัย ศรีสุวงศ์ ,
คณะทำงานด้านการ
จัดการและอนุรักษ์
พลังงาน ศอ. 

NECTEC 

๒ ได้รับการแต่งตั้งจาก WHO Science 
Council ให้เป็น ๑ ใน ๙ ผู้เชี่ยวชาญ
จากทั่วโลก เพ่ือให้คำปรึกษาด้าน
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ภายใต้ 
Director General's Science Council 

  ยงยุทธ ยุทธวงศ์ BIOTEC 

๓ ได้รับคัดเลือกสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
Transnational Access Activities 
(TNA) : Veterinary Biocontained 
Research Facility Network 
(VetBioNet)  

Assessment of the 
immunogenicity of a bivalent 
porcine reproductive and 
respiratory syndrome/Nipah 
virus vaccine. 

นันท์ชญา วรรณเสน BIOTEC 

๔ ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย จาก The 
European Commission ภายใต้กรอบ 
Horizon ๒๐๒๐-MSCA-RISE 

โครงการ MYCOBIOMICS หรือ 
Joining forces to exploit the 
mycobiota of Asia, Africa and 
Europe for beneficial 
metabolites and potential 
biocontrol agents, using -
OMICS techniques. 

เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด  
และคณะ  

BIOTEC 

๕ รางวัล Outstanding ONE HEALTH 
Researcher in Aquaculture Award 
จัดขึ้นในรูปแบบ Online เมื่อวันท่ี ๒๒-
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ งานการประชุม 
๑๑๓th Annual Meeting of the 
National Shellfisheries Association 

A chromosome-level 
assembly of the black tiger 
shrimp (Penaeus monodon) 
genome facilitates the 
identification of growth-
associated genes. 

นิศรา การุณอุทัยศิริ BIOTEC 

๖ รางวัล Honorable Oral Presentation 
Award จัดขึ้นในรูปแบบ Online เมื่อ
วันท่ี ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในงาน
ประชุมนานาชาติ The ๒๔th 
International Annual Symposium 

TARA: Year in Review. ปัถย์ ศักดิ์ธนานุกูล NECTEC 



๒๐๕ 

 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE) 

๗ รางวัล The Best Presentation 
Award จัดขึ้นในรูปแบบ Online เมื่อ
วันท่ี ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ งาน
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการ
ประมวลผลเทคโนโลยีภาพ The ๑๓th 
International Conference on 
Digital Image Processing (ICDIP 
๒๐๒๑) 

Morph Targets for ๓D Facial 
Animation with Webcam 
Using Facemesh, Jeeliz-
tranfer APIs and Three.js 

จันทร์จิรา สินทนะโยธิน, 
วิศรุต พลสิทธิ์, 
นลพรรษ วงแหวน 

NECTEC 

ระดับชาติ ๑๔ รางวัล 

๘ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓ 
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

Investigating the potential 
adaptive responses of the 
Thai Rice Resource to biotic 
and abiotic stresses under 
future climate change 
conditions. 

ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 

๙ รางวัล “กลุ่มนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” 
ประจำปี ๒๕๖๓ ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๔๖ 
จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันท่ี ๕ 
ต.ค. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพ่อขุน
รามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
กรุงเทพฯ 

นาโนวัคซีนแบบจุ่มโดยเลียนแบบ
เชื้อก่อโรคในปลา 

คทาวุธ นามดี และคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

NANOTEC 

๑๐ รางวัล “กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น” 
ประจำปี ๒๕๖๓ ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๔๖ 
จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันท่ี ๕ 
ต.ค. ๒๕๖๓ ณ หอประชุม 
พ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัย
รามคำแหง กรุงเทพฯ  

KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัว
อัจฉริยะ 

อภิชาติ อินทรพานิชย์, 
เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด, 
พีรนันท์ กาญจนาศรี
สุนทร 

NECTEC 



๒๐๖ 

 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๑๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท
ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร จาก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในงานวัน
นวัตกรรมแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อ
วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสยาม 
เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 

ระบบบริการคำบรรยายแทนเสียง
แบบทันต่อเวลา  

อนันต์ลดา โชติมงคล, 
ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 

A-MED 

๑๒ รางวัลประเภทองค์กรสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

    NSTDA 

๑๓ รางวัลประเภทนักสื่อสารวิทยาศาสตร์  
ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  บัญชา ธนบุญสมบัติ MTEC 

๑๔ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  นำชัย ชีววิวรรธน์ CENTRAL 

๑๕ ทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓  สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ จัดโดย บริษัท ลอ
รีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู 
กรุงเทพ 

เชื้อเพลิงสะอาดและสารหล่อลื่น
ชีวภาพ: ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อ
การพัฒนาปาล์มน้ำมันไทยอย่าง
ยั่งยืน 

บุญญาวัณย์ อยู่สุข ENTEC 

๑๖ ทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์  ประจำปี ๒๕๖๓  สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จัดโดย บริษัท ลอ
รีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู 
กรุงเทพ 

การพัฒนาอนุภาคนาโนสำหรับการ
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 

สุวัสสา บำรุงทรัพย์ NANOTEC 



๒๐๗ 

 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๑๗ ได้รับใบรับรองลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสำหรับอาคาร ประจำปี ๒๕๖๓ 
(Carbon Reduction Certification for 
Building) โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
เมื่อมกราคม ๒๕๖๔ 

    NECTEC 

๑๘ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นใน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ จากสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

  ฐิติมา ธรรมบำรุง CENTRAL 

๑๙ รางวัลชนะเลิศ สาขา Public Sector 
and Government และรางวัลรอง
ชนะเลิศ สาขา Big Data Analytics 
จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่น
แห่งชาติ Thailand ICT Awards 
๒๐๒๐ (TICTA ๒๐๒๐) จัดโดยสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบชี้เป้า: Thai 
People Map and Analytics 
Platform หรือ TPMAP 

สํานักงานคณะกรรมการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ร่วมกับ ทีมวิจัยการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (SAI) 

NECTEC 

๒๐ รางวัล Ajinomoto-FoSTAT Awards 
ประเภท Young Food Scientist 
Award จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหารแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

การค้นพบและพัฒนาเปปไทด์ต้าน
จุลชีพจากแบคทีเรียกรดแลคติก
และโปรตีนอาหาร สำหรับการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

วีระพงษ์ วรประโยชน์ BIOTEC 

๒๑ รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 
๒๕๖๓ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ณ วังสระปทุม 

 ไพรัช ธัชยพงษ์ CENTRAL 

 

  

 



๒๐๘ 

 

ญ. รายชื่อผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ที่มีการนำไปใช้ ๒๑๙ ผลงาน (เชิงพาณิชย์ ๔๑ รายการ,  
เชิงสาธารณประโยชน์ ๔๙ รายการ, รับจ้างวิจัยแก่ภาคเอกชน ๔๔ รายการ, โครงการรับจ้างวิจัยหรือร่วมวิจัย
ที่มีการใช้ประโยชน์จาก IP ของ สวทช. ๖๕ รายการ และการให้คำปรึกษา ๒๐ รายการ)  

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 
เชิงพาณิชย ์

ไตรมาสที่ ๑ 

๑ ชุดสกัด RNA เพื่อการตรวจวินิจฉยั

ไวรัสด้วย RT-PCR - บริษัทท่ี ๒ 

TMC บริษัทไบโอเอนทิสท์ จำกัด  ๑ 

๒ โปรแกรมอ ับด ุลแพลตฟอร์ม 

(Abdul platform) - บริษัทท่ี ๒ 

TMC, NECTEC บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  ๑ 

๓ พริกพันธุ์อัคนีพิโรธ เพาะปลูกเพื่อ

สกัดสาร capsaicin เพื ่อใช้เป็น

ส่วนผสมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

ยา เพื่อการจำหน่าย 

TMC, RDI บริษัทบางกอกแล็ป แอนด์ คอสเม

ติค จำกัด  

๑ 

๔ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในงาน

วรรณกรรมของหน ั งส ือ  การ

ทดลองเคมีชีวภาพ 

TMC, CENTRAL บริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกัด  ๑ 

๕ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในงาน

วรรณกรรมของหนังสือเสริมการ

เรียนรู้ ชุดกิจกรรมยานยนต์และ

ขนส่งสมัยใหม่ 

TMC, CENTRAL บริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกัด * - 

๖ เครื ่องตรวจวัสดุสุขภาพเบื้องต้น 

(Heath Check Kiosk)   

TMC, A-MED, 

RDI 

บริษัทโอลิน ฮอลล์ เทคโนโลยี จำกัด  ๑ 

๗ ชุดทดสอบวัดคุณลักษณะมอเตอร์

ไฟฟ้า (mcTest) 

TMC, NECTEC, 

RDI 

บริษัทเพาเวอร์ไดรฟ์ ออโตเมช่ัน 

จำกัด  

๑ 

๘ นอนว ูฟ เวนเพ ื ่ อผลผล ิตทาง

การเกษตร Magik Growth 

TMC, MTEC บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)  ๑ 

๙ ระบบเชื่อมต่อและแปลผลข้อมูล

ภาวะโภชนาการแบบอัตโนมัติจาก

เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดความดัน

สูง (KidSize) 

TMC, NECTEC บริษัทเอสเปเชี ่ยล คอนสตรัคช่ัน 

แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

๑ 



๒๐๙ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๐ เชื ้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้

เป็นหมันและสายพันธุ์ฟื้นฟูความ

เป็นหมัน - บริษัทท่ี ๗ 

TMC, RDI บริษัทอะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด  ๑ 

๑๑ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบ

เรียลไทม์ บนอุปกรณ์สมองกลฝัง

ตัว - บริษัทท่ี ๑ 

TMC, NECTEC บริษัทไอบิทซ์ จำกัด  ๑ 

ไตรมาสที่ ๒ 

๑๒ “มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” 

(μTherm-FaceSense) เครื่องวดั

อุณหภูมิอัจฉริยะ 

TMC, NECTEC บริษัทพีเอ็น ออลล์ จำกัด  ๑ 

๑๓ โปรแกรมอ ับด ุลแพลตฟอร์ม 

( Abdul platform) แ ล ะ ร ะบบ

ย่อยร่วมจัดการคู่คำถามคำตอบ

ด้วยมนุษย์ (Ginnie) - บริษัทท่ี ๓ 

TMC, NECTEC บริษัทจีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอน

จิเนียริง จำกัด  

๑ 

๑๔ ระบบแช่อ ิ ่มผลไม ้ด ้วยเทคนิค

สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ 

TMC, RDI บริษัทเบนดิโต้ แฟมิลี่ จำกัด  ๑ 

๑๕ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

สุขภาพน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดบรรจุ

แคปซูลนิ่ม 

TMC, NANOTEC บริษัทเจอาร์ แลบโบราทอรี่ จำกัด  ๑ 

๑๖ ซอฟต์แวร์แปลงภาพตัวอักษรเป็น

ข้อความเวอร์ชั ่นเซิร ์ฟเวอร์ (T-

OCR Server Version) 

TMC, NECTEC บริษัทไมโม่เทค จำกัด  ๑ 

๑๗ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก TMC, DECC ห้างหุ้นส่วนจำกัดนีโอน็อก  ๑ 

๑๘ ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย พาที 

(Partii) - บริษัทท่ี ๔ 

TMC, NECTEC บริษัทเอไอไนน์ จำกัด  ๑ 

๑๙ หุ ่นยนต์ฆ่าเชื ่อโรคด้วยแสงยูวี 

(Girm Zaber Robot) 

TMC, NSD บร ิษ ัทแคช คล ับ คอร ์ เปอเรช่ัน 

จำกัด (มหาชน)  

๑ 

๒๐ การผล ิตช ุดตรวจว ัดปร ิมาณ

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในน้ำนม

โค โ ดยกา ร ใช ้ โ ม โ น โ คลนอล

แอนติบอดีที่มีความจำเพาะ 

TMC, CENTRAL, 

RDI, BIOTEC 

บริษัทสยามโนวาส จำกัด  ๑ 



๒๑๐ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๑ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สาม

มิติแบบเคลื่อนย้ายได้ 

(MobiiScan) 

TMC, NECTEC บริษัทพิกซาเมด จำกัด  ๑ 

๒๒ ชุดไพรเมอร ์และกรรมว ิธ ีการ

ตรวจสอบหาเช ื ้อไวร ัส SARS-

CoV-2 สาเหตุของโรค COVIC-19 

ด ้วยเทคนิคแลมป์เปล ี ่ยนส ีใน

ขั้นตอนเดียว 

TMC, BIOTEC บริษัทจี.เอ็ม.ไดแอกนอสติก จำกัด  ๑ 

๒๓ ว ั ค ซ ี น ต ่ อ ต ้ า น เ ช ื ้ อ ฟ ล า โ ว

แบคทีเรียมในปลา 

TMC, NANOTEC บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด 

(มหาชน)  

๑ 

ไตรมาสที่ ๓ 

๒๔ กระบวนการ เตร ี ยมสารสกัด

มาตรฐานกระชายดำที่มีปริมาณ 

ฟลาโวนอยด์สูงและสดสีคล้ำดำใน

สภาวะเย็น 

TMC, NANOTEC บริษัทเนเจอร์ เบนเนฟิท จำกัด  ๑ 

๒๕ กระบวนการหมักน้ำสับปะรด TMC, BIOTEC บริษัทซินอา บริว จำกัด  ๑ 

๒๖ เชื ้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้

เป็นหมันและสายพันธุ์ฟื้นฟูความ

เป็นหมัน - บริษัทท่ี ๘ 

TMC, RDI บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จำกัด  ๑ 

๒๗ ปุ๋ยน้ำแขวนลอยสูตรเข้มข้นและ

กรรมวิธีการเตรียมปุ ๋ยน้ำแขวน

ลอบสูตรเข้มข้นดังกล่าว 

TMC, NANOTEC บริษัทดั๊ก อะโกร จำกัด ๑ 

๒๘ ระบบติดตามการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรีย (Minimal Lab) 

TMC, NECTEC บริษัทวินัยเอ็นจิเนียริ ่ง อินดัสตรี

(1997) จำกัด  

๑ 

๒๙ ระบบบริหารการอาหารกลางวัน

โรงเร ียนและภาวะโภชนาการ

นักเรียนสำหรับผู้ประกอบการ 

TMC, NECTEC บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  ๑ 

๓๐ อินเวอร์เตอร์สำหรับปั ๊มน้ำจาก

เซลล์แสงอาทิตย์หลายกำลังขับรุ่น 

"Dual-power" - บริษัทท่ี ๕   

TMC, NECTEC บริษัทซันเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด  ๑ 



๒๑๑ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๓๑ อุปกรณ์สร้างฟองอากาศ TMC, NANOTEC บริษัทวินัยเอ็นจิเนียริ ่ง อินดัสตรี

(1997) จำกัด * 

- 

๓๒ dslAG สำหร ับ เปล ี ่ ยน เพศกุ้ ง

ก้ามกราม 

TMC, BIOTEC บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด 

(มหาชน) * 

- 

๓๓ ชุดแผ ่นดามกระดูกต ้นขาส ่วน

ปลาย 

TMC, A-MED บริษัทดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน 

จำกัด  

๑ 

๓๔ ก า ร พ ั ฒ น า เ อ น ไ ซ ม ์ เ พื่ อ

กระบวนการผลิตสำลีสีขาวที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

TMC, BIOTEC บริษัทเพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม 

จำกัด  

๑ 

๓๕ เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ TMC, MTEC บริษัทสุพรีร่า อินโนเวช่ัน จำกัด  ๑ 

๓๖ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบ

เรียลไทม์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายเพื ่อการไปใช้ประโยชน์

สำหรับโครงการระบบเฝ้าระวัง

เหตุการณ์อัจฉริยะเท่านั้น - บริษัท

ที่ ๒ 

TMC, NECTEC บร ิษ ั ท เอส  เอส  เ อ  เน ็ ท เว ิ ร์ ค 

(ประเทศไทย) จำกัด  

๑ 

๓๗ แพลตฟอร์มระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ดิจิทัล Call Center Information 

System, CIS) และแพลตฟอร์ม

ระบบ Emergency 

Telemedical Openration 

TMC, A-MED สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ๑ 

๓๘ ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก

สำหรับกรวยกั้นจราจร (TPNR for 

Traffic cones) 

TMC, MTEC, RDI บริษัทธนัทธร จำกัด  ๑ 

๓๙ รถเข็นสำหรับจำหน่ายอาหาร TMC, DECC ห้างหุ้นส่วนจำกัดนีโอน็อก * - 

๔๐ โรงเรือนเพาะปลูก TMC, DECC บริษัทเอไอ 5.0 อกรีคัลเจอร์ อิน

โนเวช่ัน จำกัด  

๑ 

๔๑ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในพันธุ์

พ ื ช  ข ้ าว โพด 101LBW xKV81 

เพ ื ่อทำการผล ิตล ูกผสม และ

จำหน่าย 

TMC บริษัทนำไทยเชียงเกษตรกิจ จำกัด  ๑ 



๒๑๒ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

เชิงสาธารณประโยชน ์

ไตรมาสที่ ๑ 

๔๒ การถ ่ ายทอดเทคโนโลย ีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

TMC เ ก ษต ร ก ร  ว ิ ส า ห ก ิ จ ช ุ ม ช น ผู้

เพาะเลี ้ยงเน ื ้อเยื ่อ ตำบลวังไชย 

อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

๑ 

๔๓ ถ ่ ายทอดเทคโนโลย ีการผลิต

อาหารโคเพื ่อความยั ่งย ืนด ้วย

ว ิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี และ

นวัตกรรม 

TMC เ กษตรกรผ ู ้ เ ล ี ้ ย ง โ ค  สหกรณ์

การเกษตรหนองสูง ตำบลหนองสูง 

อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

๑ 

เกษตรกรผู ้เลี ้ยงโค สหกรณ์โคนม

บ้านต้า ตำบลสันทรายงาม อำเภอ

เทิง จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๔๔ ระบบเซนเซอร์ไร้สายสำหรับการ

ติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์ม

เพื่อการควบคุมและบริหารจดัการ 

(ฟาร์มไวมาก) 

TMC เกษตรกร  ตำบลหนองญาติ อำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

๑ 

๔๕ ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหล

หลากและดินโคลนถล่มภาคเหนือ 

NECTEC กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย  

๑ 

๔๖ การเลี ้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ 

RDI, TIM เกษตรกร ตำบลพญาเย็น อำเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ฟาร์ม

ไม้งาม) 

๑ 

๔๗ ระบบบริหารจัดการพลังงานแบบ

ผสมผสานในอาคารและโรงงาน

อุตสาหกรรมเพื่อเชื ่อมต่อระบบ

การตอบสนองด้านโหลด 

NECTEC การไฟฟ้านครหลวง  ๑ 

๔๘ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว

เหนียวธัญสิรินอินทรีย์ ในพื้นที่ ต.

แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

TIM, BIOTEC เกษตรกร  ตำบลแม่สัน อำเภอห้าง

ฉัตร จังหวัดลำปาง 

๑ 

๔๙ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกล้า 

และการเก็บเมล็ดพันธุ์อิทรีย์ไว้ใช้

เอง ต.ทุ่งขวาง ต.กำแพงแสน จ.

นครปฐม 

TIM เกษตรกร  ตำบลทุ ่งขวาง อำเภอ

กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

๑ 



๒๑๓ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๕๐ ระบบจำแนกพ ันธ ุ ์ข ้าวโดยใช้

เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ 

NECTEC สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการ

ข้าว  

๑ 

ไตรมาสที่ ๒ 

๕๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตานึ่งก้อน

เห็ดแบบ D.I.Y สไตล์ทุ่งบ่อแป้น  

ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

TIM เกษตรกร บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปง

ยางคก อำเภอห้างฉ ัตร จ ังหวัด

ลำปาง 

๑ 

๕๒ การถ่ายทอดองค์ความรู้โรคข้าว

และการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์

อย่างง่าย (บีเอ็ม : Bacillus  

megaterium) เพื่อการปลูกข้าว

ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ทองแสนขัน 

และ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์

TIM เ กษตรกร  อำ เภอทองแสนขัน 

จังหวัดอุตรดิตถ ์

๑ 

เกษตรกร อำเภอพ ิช ัย  จ ั งหวัด

อุตรดิตถ์ 

๑ 

เกษตรกร อำเภอเม ืองอุตรด ิตถ์  

จังหวัดอุตรดิตถ ์

๑ 

๕๓ การผลิตและพัฒนาแหล่งอาหาร

โปรตีนจากสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหาร

กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน  ใน

พื ้นที ่บ ้านแม่โต ๋ อำเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่   

TIM เกษตรกร บ้านแม่โต๋ ตำบลบ่อแก้ว 

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๕๔ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

เมล่อนในโรงเรือนพลาสติก  

บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง   

อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน 

TIM เกษตรกร หนองเงือก ตำบลแม่แรง 

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

๑ 

๕๕ พ ัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่ อ

สนับสนุนการระบาดของโรคติดต่อ

นำโดยยุงลายเชิงรุก โปรแกรมทัน

ระบาด และทันระบาด BI 

NECTEC กรมควบคุมโรค * - 

๕๖ ซ อฟต ์ แ ว ร ์ เ พ ื ่ อ ก า ร เ ร ี ย น รู้

คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณ

ทางวิศวกรรม (ซอฟต์แวร์ CAE 

3D) 

MTEC ผู้เข้ามาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CAE 

3D จากเว็บไซต์ 

www.mtec.or.th/cae3d ไปใช้งาน  

๑ 

ผู้เข้าเรียนแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์   ๑ 



๒๑๔ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

ผู ้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของ 

MTEC 

๑ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ๑ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ  

๑ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ๑ 

ไตรมาสที่ ๓ 

๕๗ การขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพ ื ่ อการอน ุ ร ั กษ์  (นวน ุ ร ั กษ์ : 

Navanurak) แหล่งท่องเที่ยวและ

ศูนย ์การเร ียนร ู ้ตำบลแม ่กรณ์  

จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวในชุมชน 

TIM องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  

ป่าสักทอง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอ

เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๕๘ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

เตาชีวมวลเช้ือเพลิงซังข้าวโพด 

TIM เกษตรกร บ้านน้ำต้ม  ตำบลผาช้าง

น้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

๑ 

เกษตรกร บ้านสะนามใต้  ตำบลผา

ช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

๑ 

เกษตรกร บ้านสะนามเหนือ  ตำบล

ผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

๑ 

๕๙ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ฟักทองอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตร

อินทรีย์บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 

TIM กล ุ ่ ม เกษตรกร เกษตรอ ินทร ีย์  

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์

ตำบลบัวใหญ่  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ

นาน้อย จังหวัดน่าน 

๑ 

๖๐ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

อาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงโคขุน 

Black Ko Sai 

TIM เกษตรกรผู้เลี ้ยงโค กลุ่มนวัตกรรม

ใหม่โคเนื ้อคุณภาพ บ้านช่องลม 

ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัด

แพร่ 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ดงสุระ ตำบลแม่

จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

๑ 



๒๑๕ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

เกษตรกรผู ้ เล ี ้ยงโค ปงป ่าหวาย 

ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด ่นชัย 

จังหวัดแพร่ 

๑ 

๖๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวกล้อง

งอกหุงสุกง่ายไร้มอด ปลอดกลิ่น

หืน น้ำตาลต่ำเพื่อสุขภาพ 

TIM วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวกล้องงอก

บ ้านคนเม ือง ตำบลห ้วยทราย 

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๖๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบ 

อควาโปนิกส์เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ

และปลูกมะเขือเทศคุณภาพดี 

TIM ว ิสาหก ิจช ุมชน  บ้านควนขี ้แรด  

ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา 

๑ 

๖๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก 

ถั่วเขียวเพื่อการบริโภค 

TIM เกษตรกรผ ู ้ปล ูกถ ั ่ ว เข ียวใน  จ.

อุทัยธานี ดอนหวาย  ตำบลบ่อยาง 

อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

๑ 

๖๔ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

ปทุมมาในพื้นที่บ้านห้วยสำราญ-

ห้วยเจรญิ ต.หนองไฮ อ.เมือง  

จ.อุดรธาน ี

BIOTEC, TIM เกษตรกร บ้านห้วยสำราญ-ห้วย

เจริญ  ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี

๑ 

๖๕ ร ะ บ บ  chatbot ส ำ ห ร ั บหญิ ง

ตั้งครรภ์ 

NECTEC โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

เฉลิมพระเกียรติ  

๑ 

๖๖ ระบบช่วยการเรียนสำหรับบุคคล

ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

A-MED สมาคมส ่งเสร ิมศ ักยภาพบุคคล

บกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศ

ไทย  

๑ 

๖๗ หน้ากากอนามัย nMASK version 

๒.๐ หรือ Safie Plus+ 

A-MED ก อ ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ ส ุ ข ภ า พ แ ล ะ

หลักประกันสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 5  

๑ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย   

๑ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  

๑ 

บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด  ๑ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  ๑ 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ๑ 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา   ๑ 



๒๑๖ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

โรงพยาบาลแม่ระมาด  ๑ 

โรงพยาบาลแม่สอด  ๑ 

โรงพยาบาลระยอง  ๑ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ๑ 

โรงพยาบาลสัตว์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    

๑ 

โรงพยาบาลหาดใหญ่  ๑ 

โรงพยาบาลอุ้มผาง  ๑ 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรม

รากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๑ 

สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๒  ๑ 

๖๘ Magik Tuch ลิฟต์ไร้สัมผัส 2in1 

รุ่น V.3 

NSD โรงพยาบาลศิริราช  ๑ 

โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์

สิรินธรเพื่อคนพิการ  

๑ 

๖๙ การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การ

เพาะเห็ดฟางในตะกร้า” ในพื้นที่ 

จ. สงขลา 

TIM เกษตรกร  กล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชน

เครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ  

ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา 

๑ 

เกษตรกร เกษตรกรกลุ ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเกิดจากดินปากรอ  ตำบลปาก

รอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

๑ 

๗๐ การถ่ายทอดเทคโนโลยี WATER 

FiT simple กล่องให้น ้ำสำหรับ

การ เพาะปล ูก  อำ เภอสะเมิ ง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

TIM แอดสะเมิง ออร์กานิกส์ฟาร์ม บ้าน

แม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้  

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๗๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัด

มอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน 

จังหวัดน่าน 

TIM เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ้านทุ่งกวาง 

ตำบลหมอเม ือง อำเภอแม ่จริม 

จังหวัดน่าน 

๑ 



๒๑๗ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ้านห้วยกอม 

ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัด

น่าน 

๑ 

๗๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ขมิ้นชันในระบบเกษตรอินทรีย์ 

TIM วิสาหกิจชุมชน บ้านเกษตรพัฒนา 

ต ำบลพบพระ  อ ำ เ ภอพบพระ 

จังหวัดตาก 

๑ 

วิสาหกิจชุมชน บ้านทุ่งมะขามป้อม 

ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก 

๑ 

วิสาหกิจชุมชน บ้านห้วยโปร่ง ตำบล

พระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัด

ตาก 

๑ 

๗๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำจากมูลหนอน

ไหมอ ีรี่  อำเภอพร ้ าว จ ั งหวัด

เชียงใหม ่

TIM กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม  

บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน  

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๗๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ผักสดคุณภาพในพื้นที่บ้านแม่วาก 

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

TIM วิสาหกิจชุมชน บ้านแม่วาก ตำบล

แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จ ังหวัด

เชียงใหม ่

๑ 

๗๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

เมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี และ พันธุ์

ข้าวธัญสิริน จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ทุ่ง

กุลาร้องไห้) 

TIM, BIOTEC เกษตรกร  ตำบลน้ำอ้อม อำเภอ

เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

เกษตรกร  ตำบลศรีโคตร อำเภอ

จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

๗๖ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วย

เทคโนโลยีการเคลือบผ้าเพื่อเพิ่ม

คุณสมบัติพิเศษด้วยน้ำยานาโน 

ภายใต้โครงการยกระดับการผลิต

สินค้า กลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิง

ส ร ้ า ง ส ร ร ค์  (Northern Gift & 

Lifestyle Industry Creation) 

TIM ร ้ า น ร ด า  บ ้ า น ค ั น ธ รส  ต ำบล 

หนองตอง อำเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม ่

๑ 

๗๗ เครื่องกำจัดเช้ือโรคด้วยการฉาย NSD กรมควบคุมโรค * - 



๒๑๘ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

แสงยูวี (Girm Zaber UV-C 

sterilizer) 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ * - 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

เฉลิมพระเกียรติ * 

- 

โรงพยาบาลระยอง * - 

สำน ักป ้องก ันควบค ุมโรคท ี ่  ๒ 

พิษณุโลก * 

- 

๗๘ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย

หมักไม่พลิกกลับกองจากเศษวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร ในพื้นที่ 

จ.พะเยา 

TIM เกษตรกร  บ ้านดอนไชยป่าแขม  

ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

๑ 

๗๙ เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกและกบ

เพื่อเป็นแหล่งโปรตีน 

TIM โรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดน

เฉล ิมพระ เก ี ยรติ  ๗  รอบ พระ

ชนมพรรษา บ้านหม่องกั้วะ ตำบล

แม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

๑ 

๘๐ บัวหลวงให้น้ำเพื่อการเกษตร NECTEC ว ิทยาล ัยเกษตรและเทคโนโลยี

บุรีรัมย์  

๑ 

๘๑ ระบบบริการคำบรรยายแทนเสียง

สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน

และผู้สูงอายุ 

A-MED มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ๑ 

สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา  ๑ 

๘๒ การถ ่ ายทอดเทคโนโลย ีการ

ป ้ อ งก ั นกำจ ั ดศ ั ตร ู พ ื ชอย ่ า ง

ปลอดภ ั ยด ้ วยการ ใช ้ เ ช ื ้ อรา 

เมตาไรเซียมภายใต้โครงการจัดทำ

มาตรฐาน ThaiGAP:ผลิตภัณฑ์ผัก 

จังหวัดตาก 

TIM เกษตรกร บ้านอุ้มเปี ้ยม  ตำบลคีรี

ราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

๑ 

๘๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร

รูปผลิตภัณฑ์มะม่วงบางคล้าของดี

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

TIM ว ิ ส าหก ิ จช ุ มชน  กล ุ ่ ม แม ่ บ ้ าน

เกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ 

อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑ 

๘๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

พริกแบบปลอดภัย 

TIM เกษตรกร  หม ู ่  ๕  ตำบลแม ่คำมี  

อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

๑ 



๒๑๙ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๘๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

สับปะรดนอกฤดูให้กับชุมชนบ้าน

สา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 

TIM เกษตรกร บ้านสา ตำบลบ้านสา 

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

๑ 

๘๖ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

หอมแขกคุณภาพแบบปลอดภัย 

TIM เกษตรกร หมู่ ๓ ตำบลแม่สูน อำเภอ

ฝาง จังหวัดเชียงใหม ่

๑ 

๘๗ การถ่ายทอดเทคโนโลยีไถกลบตอ

ซังและการใช้จุลินทรีย์พื้นที่ทุ่งกุลา

ร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ 

จ.ร้อยเอ็ด 

TIM เกษตรกร บ้านหินกอง ตำบลหินกอง 

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

๘๘ การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือน

ปล ูกพ ืชโครงสร ้างไม ้ ไผ ่แบบ

หลังคา ๒ ช้ัน 

TIM เกษตรกร บ้านป่านอด ตำบลแม่ทา 

อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๘๙ เครื่องสร้างแรงดันอากาศลบ A-MED โรงพยาบาลรามาธิบดี ๑ 

๙๐ ฟองน้ำคอลลาเจน A-MED คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  

๑ 

รับจ้างวิจัยจบ 

ไตรมาสที่ ๑ 

๙๑ การพ ัฒนากระบวนการผลิ ต

อาหารผงพร้อมชงจากวัตถุดิบ

ธรรมชาติ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๐ ๑ 

๙๒ การขึ้นรูปแผ่นแปะไมโครนีดเดิล

และด้ามประทับรอยไมโครนีดเดิล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๙๓ การปรับสภาพกากชานอ้อยด้วย

ต ั วทำละลายอ ินทร ี ย ์ผสมใน

ปฏิกรณ์แบบกะ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๙๔ การพ ัฒนากระบวนการผลิ ต

คาร์บอนกัมมันต์จากชีวมวลเบา 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๙๕ การศึกษาสมรรถนะการนำส่งสาร

จากแผ่นแปะไมโครนีดเดิล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๙๖ โครงการผลิต SERS Chips สำหรับ

จำหน่ายให้ลูกค้ารายย่อย 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๔ ๑ 



๒๒๐ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๙๗ อนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดโสม

เกาหลีทองคำและรังนกเกาหลี

สำหรับบำรุงผิว 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๕ ๑ 

ไตรมาสที่ ๒ 

๙๘ กระเบื้องทนการขัดสี MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๔ ๑ 

๙๙ การคัดเลือกยีสต์สำหรับผลิต 

เอทานอล 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๐๐ การพ ัฒนากระบวนการทาง

ชีวภาพในการผลิตสารมูลค่าสูง 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๕ ๑ 

๑๐๑ การพัฒนาเครื ่องหมายดีเอ ็นเอ

ช่วยคัดเลือกลักษณะพันธุ ์ยูคาลิ

ปตัสลูกผสมระยะที่ 1 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๖ ๑ 

๑๐๒ การพัฒนาระบบย่อยขยะ BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๐๓ การศ ึกษาความเป ็นไปได ้ของ

ต้นแบบจักรยานไฟฟ้าต้นทุนต่ำ 

MTEC, NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๗ ๑ 

๑๐๔ กระบวนการสังเคราะห์สาร ๒,๕-

ฟูแลนไดคาร์บอกซิลิก แอซิด (เอฟ

ด ี ซ ี เ อ )  โ ดยปราศจากต ั ว เ ร่ ง

ปฏิกิริยาชนิดโลหะหนัก 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๐๕ การพัฒนาต้นแบบกระบวนการ

เพื่อการผลิตสารมูลค่าสูงในระดับ

ห้องปฏิบัติการ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๐๖ การว ิจ ัยและพ ัฒนาระบบต้น

แบบจำลองการตรวจสอบและแจ้ง

เตือนสภาพการกัดกร่อนของผิว

ท่อ ภายใต้ฉนวน อัตโนมัติผ่าน

เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๐ ๑ 

๑๐๗ การศึกษากระบวนการปลายน้ำ

ระยะท ี ่  ๒  สำหร ับนว ัตกรรม

กระบวนการผลิตยาแผนโบราณ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๑ ๑ 



๒๒๑ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๐๘ การศึกษาความเป็นไปได้ในการ

พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ร ู ้ จ ำ อ ะ ไ ห ล่

เครื ่องจักรกลจากภาพถ่ายด้วย

การเรียนรู้เชิงลึก 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๐๙ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ใน

การร ีไซเค ิลแบตเตอร ี ่ล ิ เท ียม

ไอออน 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๒ ๑ 

๑๑๐ ส ูตรตำร ับอนุภาคนาโนห่อหุ้ม

น้ำมันมะพร้าวเพื่อใช้ภายในช่อง

ปาก 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๓ ๑ 

๑๑๑ การเก็บรักษาแผ่นกรองอากาศ

สำหรับรถยนต์ที ่มีฤทธิ ์ต้านเช้ือ

แบคทีเรียและเช้ือรา 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๑๒ การปรับแต่งพันธุกรรมจุลินทรีย์

เพื่อผลิตเอทานอล 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๑๓ การปรับปรุงและพัฒนาการขึ้นรูป

โบนไชน่า 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๑ ๑ 

๑๑๔ การพัฒนาวัสดุสำหรับลดความช้ืน NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๒ ๑ 

๑๑๕ การว ิ เคราะห ์ค ุณล ักษณะของ

แบตเตอรี่ต้นแบบ 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๑๖ การวิเคราะห์และประเมินความ

ประสิทธิภาพด้านไฟฟ้าและความ

ร้อนของแบตเตอรี่ 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๓ ๑ 

๑๑๗ การศึกษาพฤติกรรมการย่อยสลาย

ของผลิตภัณฑ์พลาสติกในสภาวะ

แวดล้อมจริง 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๔ 

– ๕๗ 

๔ 

๑๑๘ การส ังเคราะห์สารประกอบไอ

ออนิกซิลเวอร์เพื ่อใช้เป็นสารฆ่า

เชื้อจุลินทรีย์ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๘ ๑ 



๒๒๒ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๑๙ โครงการวิเคราะห์และออกแบบ

ความแข็งแรงของโครงสร้างระบบ

เติมออกซิเจนในน้ำ 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๙ ๑ 

๑๒๐ ต้นแบบเส้นใยด้วยแคปซูลกลิ่น

สำหรับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๐ ๑ 

๑๒๑ วัสดุปรับปรุงดินอินทรีย์สำหรับ

ปลูกผักจากเปลือกสัตว์ทะเลที่

เหลือท้ิง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๒๒ สูตรและกระบวนการเตรียมปุ๋ยน้ำ

แขวนลอยให้มีสมบัติด้านความคง

ตัวและมีเสถียรภาพสูง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๒๓ สูตรอิมัลชันที่มีสารชีวภัณฑ์เป็น

องค์ประกอบ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

ไตรมาสที่ ๓ 

๑๒๔ กรรมวิธีสกัดไขอ้อยจากกากหม้อ

กรองของโรงงานน้ำตาล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๔ ๑ 

๑๒๕ การขึ้นรูปเส้นใยพอลีโพรพิลีนจาก

การปั่นหลอมและการดึงเส้นใย 

เพื่อการพัฒนาสำหรับ

กระบวนการผลติถุงแบบถักทอ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๕ ๑ 

๑๒๖ การผลิตโปรตีนแคปสิดของไวรัส

เซอร์โคเพื่อนำไปทดลองเป็นวัคซนี

ต้นแบบ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๖ ๑ 

๑๒๗ น้ำมะนาวแช่แข็งด้วยเทคนิคการ

ควบคุมเฟสผลึกน้ำแข็ง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๗ ๑ 

๑๒๘ ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจาก

ความชราภาพที ่เกิดจากรังสีย ูวี

และมลพิษของสารสกัด AGE เพื่อ

ใช้เป็นวัตถุดิบในเครื่องสำอาง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๘ ๑ 

๑๒๙ การพัฒนาของผสมฐานมอลโต

เดกซ์ตรินเพื่อปรับความหนืดของ

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๔ ๑ 



๒๒๓ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

อาหารสำหร ับผ ู ้ท ี ่ม ีภาวะกลืน

ลำบาก 

๑๓๐ โครงการศึกษาผลกระทบทางด้าน

พลศาสตร์การไหลขณะเคลื่อนที่

บนผ ิวน ้ำสำหร ับต ้นแบบยาน

เกราะล้อยาง  

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๕ ๑ 

๑๓๑ ที ่ปรึกษา ศึกษา ออกแบบ และ 

ประเม ินศ ักยภาพระบบเซลล์

แสงอาทิตย์ในแนวตั้งสำหรับสถานี

ฐานสื่อสาร 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๓๒ สารเคลือบผิวนาโนสำหรับแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๓๓ สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว

ชนิดครีมที่มีส่วนประกอบของสาร

สกัดธรรมชาติ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๖ ๑ 

๑๓๔ โครงการศึกษาการประยุกต ์ใช้

ระบบก ักเก ็บพล ังงานร ่วมกับ

พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบ

สำรองไฟฟ้า 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๘๑ ๑ 

IP Utilization 

ไตรมาสที่ ๑ 

๑๓๕ การขึ้นรูปแผ่นแปะไมโครนีดเดิล

และด้ามประทับรอยไมโครนีดเดิล 

สำหรับนำส่งสารออกฤทธ์ิ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑ ๑ 

๑๓๖ การปรับสภาพกากชานอ้อยด้วย

ต ั วทำละลายอ ินทร ี ย ์ผสมใน

ปฏิกรณ์แบบกะ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒ ๑ 

๑๓๗ การผลิตปุ ๋ยเคลือบควบคุมการ

ปลดปล่อยชนิดพอลิเมอร์-นาโน

เคลย์คอมพอสิท   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓ ๑ 



๒๒๔ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๓๘ การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดินอินทรีย์

สำหรับปลูกผัก 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔ ๑ 

๑๓๙ การพัฒนาสูตรน้ำยาฆ่าเช้ือสำหรบั

เครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ

สูง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕ ๑ 

๑๔๐ การแยกองค์ประกอบกากชาน

อ้อยสด 

NANOTEC, RDI สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๔๑ การว ิจ ัยและพ ัฒนาส ูตรและ

ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ต ร ี ย ม ป ุ ๋ ย น้ ำ

แขวนลอยให้มีสมบัติด้านความคง

ตัวและมีเสถียรภาพสูงในระดับ

ห้องปฏิบัติการ   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๔๒ การศึกษาทดสอบความปลอดภัย

ของตัวพา ที่มีสมบัติการยึดเกาะ

เ ย ื ่ อ เ ม ื อ ก แ ล ะ ป ล ด ป ล ่ อ ย

สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยา อาหาร 

และเครื่องสำอาง   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖ ๑ 

๑๔๓ การศึกษาสมรรถนะการนำส่งสาร

จากแผ่นแปะไมโครนีดเดิล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗ ๑ 

๑๔๔ การศึกษาอายุการเก็บรักษาของ

แผ่นกรองอากาศสำหรับรถยนต์ที่

มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเช้ือ

รา 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๘ ๑ 

๑๔๕ การผล ิตต ้นแบบอนุภาคนาโน

สำหรับการนำส่งสารสกัดถั ่งเช่า

เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพการดูดซึม

ผ่านระบบทางเดินอาหาร 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๙ ๑ 

๑๔๖  การพัฒนาเครื่องสูบน้ำพญานาค RDI สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๑ ๑ 

๑๔๗ การขยายขนาดการผลิตว ัคซีน

ป้องกันโรค Porcine Epidemic 

Diarrhea (PED)   

BIOTEC, RDI สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๒ ๑ 



๒๒๕ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๔๘ การควบคุมโรคในพืชโดยเทคนิค

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๔๙ ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง

ผลิตภัณฑ์ดีเซล 

MTEC, NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๓ ๑ 

๑๕๐ การปรับปรุงผลผลิตน้ำตาลและ

ประสิทธิภาพในกระบวนการแยก

ของแข ็งและของเหลวโดยใ ช้

วัตถุดิบจากมันสำปะหลัง 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๔ ๑ 

๑๕๑ การพัฒนากระบวนการผลิตฟลาว

มันสำปะหลังอินทรีย์ไซยาไนด์ต่ำ

ในระดับอุตสาหกรรม 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๕ ๑ 

๑๕๒ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก

เชื้อรากินได้ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๖ ๑ 

๑๕๓ การพัฒนาเทคนิคสำหร ับการ

ตรวจวินิจฉัยเชื้อในพืช 

BIOTEC, RDI สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๗ ๑ 

๑๕๔ การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

ชาวเกษตรสำหรับบริษัท สยามคู

โบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๘ ๑ 

๑๕๕ การพัฒนายีสต์เพื่อผลิตเอทานอล BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๙ ๑ 

๑๕๖ การพัฒนายีสต์เพื่อผลิตเอทานอล

เพื่อเพ่ิมผลผลิต 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๕๗ การพัฒนาระบบ KAS 

Application Powered by 

What2Grow (ชาวเกษตร) ระยะ

ที่ 2 
 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๕๘ การพัฒนาลวดลายพื้นผิวเพื่อให้

เกิดความคมชัดของโลโก้และมี

คุณสมบัติน้ำไม่เกาะแบบยิ่งยวด

บนแก้มยาง 

NECTEC, TMEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๐ ๑ 

๑๕๙ การพัฒนาศัพท์บัญญัติออนไลน์

สำหรับงานราชบัณฑิตยสภา 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ๑ 



๒๒๖ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๖๐ การพัฒนาสมบัติของถาดโฟมยอ่ย

สลายได้จากแป้งมันสำปะหลัง 

RDI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๑ 

๑๖๑ การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

วิเคราะห์ผลการซักถามเชื่อมโยง

ข้อมูลความมั่นคง 

NECTEC กองอำนวยการรักษาความมั ่นคง

ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  

๑ 

๑๖๒ การศึกษาความเป็นไปได้ในการ

พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ร ู ้ จ ำ อ ะ ไ ห ล่

เครื ่องจักรกลจากภาพถ่ายด้วย

การเรียนรู้เชิงลึก 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๖๓ การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น

เพื่อพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์

พืชด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พืช 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๑ ๑ 

๑๖๔ การศึกษาประสิทธิผลของการใช้

นวัตกรรม อุปกรณ์ที่ครอบตา 

RDI โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ๑ 

๑๖๕ โครงการการผลิตต ้นแบบโฟม

อะลูมิเนียม 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๒ ๑ 

๑๖๖ โครงการจ ัดทำฐานข ้อม ูลเปิด

ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

NECTEC สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)  

๑ 

๑๖๗ โครงการจดัทำโปรแกรมประยุกต์ 

(application) พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

และอ่านอย่างไร เขียนอย่างไร 

ฉบับราชบัณฑติยสถาน ระยะที่ ๒ 

พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สำหรับออนไลน์ และโปรแกรม

ประยุกต์ชื่อประเทศ ดินแดน เขต

การปกครอง และเมืองหลวง ช่ือ

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา * - 



๒๒๗ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

จงัหวัด เขต อำเภอ แขวง และ

ตำบล สำหรับโทรศัพท์สมารต์โฟน 

๑๖๘ โครงการจัดทำระบบติดตามการ

ใช้งานอุปกรณ์และอุปกรณ์ชำรุด 

NECTEC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ๑ 

๑๖๙ โครงการจ้างท่ีปรึกษา

โครงการวิจัยการเพิม่

ประสิทธิภาพแพลตฟอรม์สำหรับ

ให้บริการข้อมลูเปิดภาครัฐ 

NECTEC สำน ักงานพ ัฒนาร ัฐบาลด ิจ ิทัล 

(องค์การมหาชน)  

๑ 

๑๗๐ โครงการจ้างพัฒนาคลังข ้อมูล

เสียงพูดสำหรับมูลนิธิคนตาบอด

ไทย 

NECTEC มูลนิธิคนตาบอดไทย  ๑ 

๑๗๑ โครงการทันพิบัติเพื ่อสนับสนุน

การติดตาม เฝ ้าระวัง  และแจ้ง

เตือนสถานการณ์ทางธรรมชาติ

ล่วงหน้า 

NECTEC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๑ 

๑๗๒ โครงการผลิตเครื่องมิวเทอร์ม-เฟส

เซนซ์เพื่อลูกค้ารายย่อย 

NECTEC กองท ุนว ิจ ัยและพ ัฒนาก ิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์

สาธารณะ (กทปส.)  

๑ 

๑๗๓ โครงการพัฒนาระบบบูรณาการ

สร้างงานวิชาการ และระบบหน่วย

เก็บถาวรดิจิทัล ตามภารกิจของ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา * - 

๑๗๔ โครงการวิจ ัยและพัฒนาระบบ

ฐานข ้ อม ู ล  (database) คำ ใน

สารานุกรมและอนุกรมวิธาน ฉบับ

ราชบัณฑิตยสภาและระบบสืบค้น

เอกสารในหน่วยเก็บถาวร (digital 

archive) 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา * - 



๒๒๘ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๗๕ จ้างศึกษา ออกแบบ และติดตั้ง

สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทนสำหรับสถานีฐานสื่อสาร 

เพื ่อเพิ ่มเสถียรภาพให้กับระบบ

ไฟฟ้าสำหรับชุดสื ่อสารในพื ้นที่

ห่างไกล 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๓ ๑ 

๑๗๖ พ ั ฒน า ร ะ บ บ ส น ั บ ส น ุ น ง าน

ฐานข้อมูลสำหรับราชบัณฑิตยสภา 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา * - 

๑๗๗ พ ัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่ อ

ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง

โรคติดต ่อนำโดยยุงลายเชิงรุก 

โปรแกรมท ันระบาด  และทัน

ระบาด BI 

NECTEC กรมควบคุมโรค  ๑ 

๑๗๘ ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์

สัณฐานวิทยาต้นข้าว 

NECTEC ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  ๑ 

๑๗๙ ระบบวิเคราะห์เส ียงน้ำร ั ่วด้วย

ปัญญาประดิษฐ์และบริหารจัดการ

ข้อมูลผ่านเครือข่ายคลาวด์ 

NECTEC การประปานครหลวง  ๑ 

๑๘๐ โ ร ง เ ร ือนอ ั จฉร ิยะด ้ วย  Light 

Technology และ IoT สำหรับพืช

เชิงเศรษฐกิจของไทย (ใบบัวบก) 

NECTEC การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ๑ 

๑๘๑ วิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้า

ดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง 

NECTEC, RDI การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย * - 

ไตรมาสที่ ๒ 

๑๘๒ การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคแม่เหล็ก

เพื่อประยุกต์สำหรับการแยกทาง

ชีวภาพ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๖ ๑ 

๑๘๓ ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง

ผลิตภัณฑ์ดีเซล: Phase  IV 

MTEC, NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๘๔ ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง

ผลิตภัณฑ์ดีเซล: Phase III  

MTEC, NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 



๒๒๙ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๘๕ การพัฒนาระบบการขยายต้นพันธุ์

อ ินทผล ัมโดยการเพาะเล ี ้ ย ง

เนื้อเยื่อ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๗ ๑ 

๑๘๖ การพัฒนาระบบติดตามการกัด

กร่อนภายใต้ฉนวนแบบออนไลน์ 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๘ ๑ 

๑๘๗ การออกแบบและพัฒนาชุดตรวจ

แบคทีเรียด้วยเทคนิค MassArray 

ระยะที่ ๒ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๙ ๑ 

๑๘๘ การเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการใ ช้

พลังงานแสงในการผลิตใบชิโซะ

และสารสำคัญที่เปลี่ยนแปลง  (ใบ

ชิโซะ เฟส ๒) 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๘ ๑ 

๑๘๙ การผลิตต้นแบบสารเคลือบผิวนา

โนสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๔ ๑ 

๑๙๐ การพัฒนาแพลตฟอร์มหุ ่นยนต์

เคลื่อนที่อัตโนมัติทางการเกษตร

สำหรับการควบคุมวัชพืชในไร่อ้อย 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๙๑ โครงการร่วมทดสอบการเป่าขึ้น

รูปฟิล์มคลุมโรงเรือนมัลติฟังก์ชัน 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๕ ๑ 

ไตรมาสที่ ๓ 

๑๙๒ การพัฒนากระบวนการผลิตสาร

สกัดมาตรฐานจากกระชายดำใน

ระดับอุตสาหกรรม 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๙๓ การพัฒนาเส้นใยจากต้นกล้วยเพื่อ

ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับใช้ใน

ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๑ ๑ 

๑๙๔ การย้อมผมด้วยสีธรรมชาติเพื่อปิด

ผมขาวและเปลี่ยนสีผม 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๒ ๑ 

๑๙๕ การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์อิมัล

เจลที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บน้ำมัน

หอมระเหยไพลและขมิ้นชัน   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๙ ๑ 



๒๓๐ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๙๖ การผล ิตแผ ่นแปะ เข ็มขนาด

ไมโครเมตรสำหรับใช้นำส่งสารไป

ยังผิวหนังบริเวณใบหน้า   

NANOTEC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ * - 

๑๙๗ การพัฒนาเทคโนโลยีการขยาย

ขนาดการเลี้ยงเซลล์ 

BIOTEC, RDI สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๗ ๑ 

๑๙๘ การพัฒนาพื้นผิวพลาสติกสำหรับ

อุปกรณ์หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๘ ๑ 

๑๙๙ การพัฒนาวัคซีนในสัตว์เศรษฐกิจ BIOTEC, RDI สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๙ ๑ 

การให้คำปรึกษา 

ไตรมาสที่ ๒ 

๒๐๐ การประเมินความปลอดภัยทาง

ชีวภาพด้านอาหารของข้าวโพด

ดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานหนอน

เจาะลำต้นข้าวโพด พร้อมทนทาน

สารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนต 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๐ ๑ 

๒๐๑ การพัฒนาต้นแบบระบบอนุบาล

ลูกกุ้งอัตโนมัติ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๑ ๑ 

๒๐๒ การพัฒนาตัวชี ้ว ัดประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๒ ๑ 

๒๐๓ การออกแบบแม่พิมพ์สำหรับผลิต

โฟมอะลูมิเนียมในอุตสาหกรรม 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๓ ๑ 

๒๐๔ วิทยากรเพื่ออบรม เรื่องเทคโนโลยี

การผลิตพลังงานชีวภาพและการ

ใช้ประโยชน์ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๙ ๑ 

๒๐๕ การทดสอบอาโนดที ่ผล ิตจาก

โลหะผสมอะลูมิเนียม 

MTEC, RMT สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๐๖ การประเมินและคัดแยกระดับของ

ตำหนิในเนื้อไก ่

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๖ ๑ 

๒๐๗ การ ให ้คำปร ึ กษาการพ ัฒนา

ช้ินส่วนยานยนต์ 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๗ ๑ 



๒๓๑ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๐๘ โครงการประเมินความปลอดภยั

ทางชีวภาพด้านอาหารของ ๒-

Fucosyllactose (2-FL) จาก

จุลินทรียด์ัดแปลงพันธุกรรม 

Corynebacterium glutamicum 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๘ ๑ 

๒๐๙ โครงการประเมินความปลอดภัย

ทางชีวภาพด้านอาหารของ ๒-

Fucosyllactose (2-FL) จ า ก

จ ุล ินทร ีย ์ด ัดแปลงพ ันธ ุกรรม 

Escherichia coli 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๙ ๑ 

๒๑๐ โครงการประเมินทางชีวภาพด้าน

อาหารของเอนไซม์ Lactase จาก

จ ุล ินทร ีย ์ด ัดแปลงพ ันธ ุกรรม 

Baciilus subtilis 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๐ ๑ 

ไตรมาสที่ ๓ 

๒๑๑ การทดสอบประสิทธิภาพเครื ่อง

นับลูกสัตว์น้ำ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๑๒ โครงการประเมินความปลอดภัย

ทางช ี วภาพด ้ านอาหา รขอ ง

ข ้ าว โพดด ัดแปลงพ ันธ ุกรรม

ต้านทานแมลงศัตรูพืช ทนทานต่อ

ภาวะแล้ง และทนทานสารกำจัด

วัชพืชไกลโฟเซต 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๓ ๑ 

๒๑๓ โครงการประเมินความปลอดภัย

ทางช ีวภาพด้านอาหารของถั่ว

เ ห ล ื อ ง ด ั ด แป ล งพ ั น ธ ุ ก ร รม

ต ้ านทานแมลงศ ัตร ูพ ื ช  และ

ทนทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๑๔ การดัดแปลงพันธุกรรมยีสต์ให้

ผลิตเอทานอลน้อยลง 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๐ ๑ 



๒๓๒ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

(เทคโนโลยี) 

ศูนย์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้

ประโยชน ์

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๑๕ การวิเคราะห์ความเสียหายชิ้นสว่น

วิศวกรรม (เฟสที่ ๒) 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๑ ๑ 

๒๑๖ โครงการประเมินความปลอดภยั

ทางชีวภาพด้านอาหารของ ๒ 

Fucosyllactose (2FL) จาก

จุลินทรียด์ัดแปลงพันธุกรรม E. 

coli K-12 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๒ ๑ 

๒๑๗ โครงการประเมินความปลอดภัย

ทางช ี วภาพด ้ านอาหา รขอ ง

ข ้ าว โพดด ัดแปลงพ ันธ ุกรรม

ต้านทานหนอนเจาะรากและฝัก

ข ้ าวโพด  ต ้านทานไกลโฟเซต 

ต้านทานแมลง และทนต่อภาวะ

แล้ง 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๑๘ โครงการประเมินความปลอดภัย

ทางช ี วภาพด ้ านอาหา รขอ ง

เอนไซม์   Alpha-amylase จาก

จ ุล ินทร ีย ์ด ัดแปลงพ ันธ ุกรรม 

Bacillus  licheniformis 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๓ ๑ 

๒๑๙ การคัดเลือกเอนไซม์ที่ประยุกต์ใช้

ในกระบวนการผลิตสิ่งทอ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๘๐ ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒๑๓ 

 
         *        ซ ำ 
  



๒๓๓ 

 

ฎ. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่รายงานต่อหน่วยงานภายนอก ประจำปี ๒๕๖๔  
 

๑. กรมบัญชีกลาง (การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน) 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส ๓ 

ด้านที่ ๑ การเงิน    

๑. ค่าใช้จ่ายพื้นฐานต่อค่าใช้จา่ยรวม เท่า ๐.๑๑๘ ๐.๑๑๐ 

ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

๑. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)  

ร้อยละ ๑๐๐ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๒. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร้อยละ ๙๓ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน*์ 

เท่า  ๕ ๕.๖๙ 

ด้านที่ ๓ การปฏบิัติการ    

๑. ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์  รายการ ๕๓ ๔๑ 

๒. ความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ SMEs  ร้อยละ ๘๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๓. จำนวนความร่วมมอืและการได้รับทุนในระดับนานาชาติและระดับภูมภิาค  โครงการ ๑๘ ๘ 

ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวยีน    

๑. การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน   ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๒. การตรวจสอบภายใน   ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๓. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจทิัล   ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

ด้านที่ ๕ การปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน 
และลูกจ้าง 

   

๑. บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมนุเวียน   ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล   ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วดัร่วม)    

๑. การใชจ้่ายเงินตามแผนการใช้จา่ยที่ได้รับอนุมัติ   ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

๒. การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ระดับ ๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

 
หมายเหตุ:  
*  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนฯ ปบีัญชี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔   
 
  



๒๓๔ 

 

๒. สำนักงบประมาณ  
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส ๓ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    

ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    
๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร้อยละ ๘๕ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 
๒. มูลค่าการลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ล้านบาท ๑,๔๒๐ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม    

ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
๑. นวัตกรรมใหม่ที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ (Active Licenses) Active Licenses ๓๐๐ ๓๘๐ 
๒. ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย รายการ ๑๐๐ ๔๓ 

๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้
ประโยชน*์ 

เท่า 
 

๕ ๓.๗๗ 

๔. การลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต 
ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม** 

เท่า ๒ ๑.๑๑ 

๕. บริษัทที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลย ี บริษัท ๓ ๑ 

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย    
๑. ผู้เข้ารับการถา่ยทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝกึอบรม/ แหล่ง

เรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงส่ือในรูปแบบ Lifelong Learning 
ราย ๓,๐๐๐ ๑,๖๔๕ 

๒. การพัฒนาบัณฑิตและนักวจิัย คน ๑๖๕ ๑๕ 

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

๑. การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล รายการ ๓,๖๐๐ ๓,๗๐๓ 
๒. มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาคบรกิาร และ

ภาคเกษตรกรรม 
ล้านบาท ๒๒,๘๐๐ ๑๒,๖๖๔.๐๕ 

๓. สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย คำขอ/๑๐๐คน/ป ี ๒๘ ๑๑ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต    

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหาร
พันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 

   

๑. ร้อยละผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างในการพัฒนา
นวัตกรรมอาหาร 

ร้อยละ ๑๐ รายงานผล ณ ไตรมาส ๔ 

 ๒. ผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกจินวัตกรรมอาหาร ราย ๔๐๐ ๓๗๔ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ    
๑. โครงการของผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับเทคโนโลยี        โครงการ ๑,๑๕๐ ๗๐๔ 

๒. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ 
    ประโยชน ์

ล้านบาท ๓,๐๐๐ ๓,๓๕๗ 

๓. ผู้ประกอบการที่เข้ารว่มโครงการส่งเสริมให้ได้รับมาตรฐาน Capability Maturity 
Model Integration (CMMI) 

ราย ๑๒ - 

    

    

    



๒๓๕ 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส ๓ 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

๑. บุคลากรของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ได้รับการพัฒนา
และได้รับความรู้ความสามารถด้านระบบบริหารการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ราย ๓๐ ๖๙ 

๒. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เกิดการประยุกต์ใช้ระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับการตรวจประเมินความ
สอดคล้องตามข้อกำหนด 

ราย ๑๐ ๑๒ 

โครงการพัฒนาพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME    

๑. ศูนย์บ่มเพาะที่เขา้ร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสม
มากขึ้น  

ศูนย์ ๕ ๔ 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    

โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)    

๑. ความกา้วหนา้ของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1A   ร้อยละ  ๑๐๐ ๘๐ 

๒. ความกา้วหนา้ของการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ร้อยละ ๒๗.๕ ๑๗.๕ 

๓. ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุมชน ๕๕ ๓๙ 

๔. ความกา้วหนา้ของการจัดตั้งศูนย์นวตักรรมการผลิตยั่งยืน ร้อยละ ๑๐ ๓ 

๕. ต้นแบบชุดระบบชว่ยตรวจสอบและวัดประสิทธภิาพดา้นการใช้พลังงานและมีโรงงาน
นำไปใช้งาน 

โรงงาน ๑๐ ๑๕ 

โครงการพัฒนาทักษะดา้น Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับ
บุคลากรระดับอาชวีศึกษา 

   

๑. บุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษา (ครูและนักเรียน) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่
ผ่านการฝึกฝนทักษะด้าน Industrial Internet of Things แบบเข้มข้น 

ราย  ๑๐๐ ๑๐๔ 

โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

   

๑. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ราย ๑,๕๐๐ ๙๐๖ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

   

๑. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน STEAM Education ราย ๗๐๐ ๒๙๕ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค    

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่    

๑. ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
สนับสนุนเกษตรปลอดภัย 

ชุมชน ๒๐ ๔๓ 

โครงการ ส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญ
ของภาค 

   

๑. พัฒนาเทคโนโลยีทีย่ั่งยืนสำหรับฟารม์ปศุสัตว์ ราย  ๒๐ ๑๙ 

โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน    

๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตสิ่งทอ ให้เกิดความหลากหลายและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ 

กลุ่ม ๓๐ ๑๗ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก    

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)    



๒๓๖ 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส ๓ 

๑. สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators :ASI) เพื่อ
ให้บริการเทคโนโลยีได้อยา่งทั่วถึง และทันต่อความต้องการของเกษตรกร 

ราย ๓๐ ๑๙ 

๒. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอจัฉริยะ ราย ๖,๗๐๐ ๓,๒๔๖ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์    

โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสงู    

๑. ความสามารถทางการวัดที่ได้รับการรับรองระบบงาน รายการ ๑๐ - 

๒. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ราย ๔ ๒ 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย    

โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม    

๑. 'ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ได้รับการติดตั้งและใช้งานนวัตกรรม   แห่ง ๖ - 

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทลั    

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ    

๑. ชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตร ระบบ ๑ - 

๒. เครื่องมือตรวจสอบเอกสารสิทธิแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กรมส่งเสริมการเกษตร ระบบ ๑ - 

หมายเหตุ  * เท่าของค่าใช้จา่ยเฉลี่ยของ สวทช. ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (  ̴ ๓๓,๕๐๐ ลบ.) 

             ** เท่าของการลงทุนฯ ปี ๒๕๕๙ (  ̴ ๒๓,๐๐๐ ลบ.) 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๓๗ 

 

๓. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ ัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ ยัและนวตักรรม 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส ๓ 

๑.  ู    ผ                               ณ                      ำผ               ฒ  
        ไ             

        ๓๓,๐๐๐ ๒๕,๒๖๗ 

๒.       ผ                                 ู  ำไ               ู          ณ           
          ผ                           

       ๒๔ ๑๙ 

๓.                     ผ                                                ๓๓๐ ๒๐๕ 

๔. ผ            ฒ                       ำไ     ข                ัญญ /  ญ              
     ณ                 ณ      ผ               ข ขึ           ญ          ไ              
          ข   ู     ำ          ณ     

ผ     ๓๕๐ ๑๙๐ 

๕.                  ฒ  ข     . ไ                                   /            ๔๐ ๒๑ 
๖. ผ       ฉ           ณ                    ITA)       ำ       ข     .       ๘๓       ผ  ณ ไ      ๔ 

๗. ผู                             ข              ๙๐ ๑๑๐ 

๘.      /                .  ข  ไ       ฒ         ๗๐ ๑๐๙ 

๙.                  ไ                                       ๑๒ ๗ 

๑๐.                     ำ            ข            Frontier Research)        ๖ ๑ 

๑๑.  ำ                               ำ    ผู  ู        ผู         ผ   ไ                 ผ     ๒       ผ  ณ ไ      ๔ 

 

 

  



๒๓๘ 

 

ฏ. ผลการดำเนินงานตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

๑. ด้านการเงิน 

สวทช. นำเสนอผลปฏิบัติงานด้านการเงิน ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่ (๑) ให้ความเห็นชอบในระบบ

บัญชีของกองทุนของ สวทช. (๒) วางหลักเกณฑ์การแสวงหารายได้ เงินอุดหนุน เงินสมทบ และประโยชน์อย่าง

อ่ืนให้แก่กองทุน (๓) กำหนดหลักเกณฑ์และกำกับดูแลการจัดหาประโยชน์จากเงินกองทุน (๔) กำหนดแนวทาง 

และให้ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของ สวทช. (๕) พิจารณาและ

กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (กวทช.) มอบหมาย 

และ (๖) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวมี

กำหนดจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและดำเนินการ ดังนี้  

(๑) อนุมัติหลักการให้ดำเนินการจ้างบริการส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภคกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

สำหรับที่ดินเช่าขนาดพื้นที่เช่ารวม ๙๖.๐๐ ไร่ ของ สวทช. ในบริเวณพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ 

จังหวัดระยอง มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ถึงปี ๒๕๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง (๒) (ค) และ ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๖ โดยดำเนินการตาม

ข้อวินิจฉัยของ กวจ. ในวงเงินงบประมาณ ๖๗๐,๔๓๖,๘๓๓.๙๒ บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสามหมื่นหก

พันแปดร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีที่เกิดขึ้นอื่น ๆ ในอนาคต 

ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมอนุมัติให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

เป็นผู้ลงนามเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัสดุ และท่ีประชุมอนุมัติให้นำมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนฯ นี้ ไปดำเนินการต่อไป (๒) รับทราบผลการดำเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) พร้อมข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอ กวทช. 

  



๒๓๙ 

 

๒. ด้านการบริหารความเสี่ยง 

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวทช. กำหนดแผนการดำเนินการ
โดยให้เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความ
เสี ่ยงบูรณาการเข้ากับกระบวนการภายในของ สวทช. โดยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 
ดำเนินการทบทวนรายการความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนกลยุทธ์ขององค์กรควบคู่ไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจำปี รวมทั้งกำหนดให้ดำเนินการจัดทำ 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพื่อให้การดำเนินงาน 
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สวทช. ดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ประเมินความเสี่ยง (Risk evaluation) และจัดทำแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสาระสำคัญของการดำเนินงาน ดังนี้ คณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยง สวทช. ซึ่งมีผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน ได้กำหนดรายการความเสี่ยง โดยทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (๒) รายงานการทบทวนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) (๓) รายงาน
ผลการดำเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (๔) รายงานการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้
ยังดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
ของ สวทช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ได้ระบุความเสี่ยง (Risk identification) ๖ รายการ ครอบคลุมความ
เสี่ยง ๔ ประเภท ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S: Strategic) ด้านปฏิบัติการ (O: Operational) ด้าน
การเงิน (F: Finance) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C: Compliance) ได้แก ่

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
(๑) RES-9 ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางด้าน วทน. ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

(๒) RES-5 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ไม่สัมฤทธิ์ผลตาม

เป้าหมายที่กำหนด 

(๓) RES-7 การเตรียมกำลังคนเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
(๔) REO-9 กระบวนการสนับสนุนปรับตัวไม่ทันกับภารกิจ เป้าหมาย และความคาดหวังของ 

Stakeholder สำคัญ 



๒๔๐ 

 

 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
(๕) REF-2 ขาดความม่ันคงทางการเงิน จากการบริหารรายได้ค่าใช้จ่ายไม่สมดุลกัน 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๖) REC-4 เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา 

ในการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔  ที่ประชุมได้พิจารณาผลเนินงาน ไตรมาส ๓ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ ERM ของ
รายการความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๓ รายการ  และระดับสูง (สีส้ม) ๓ รายการ  ซึ่งจากผลการดำเนินงาน
ดังกล่าว พบว่า รายการความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๓ รายการ ทั้ง ๓ รายการที่มีคะแนนลดลง คือ (๑) 
REC-4 เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา คะแนนลงจาก ๔๐ คะแนนเป็น ๒๕ (๒) RES-5 การพัฒนาเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนด คะแนนลงจาก 
๔๐ คะแนนเป็น ๒๕ และ (๓) RES-9 ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางด้าน วทน. ได้ตามเป้าหมายที่
กำหนด คะแนนลงจาก ๔๐ คะแนนเป็น ๒๔  รายการความเสี่ยงระดับสูง (สีส้ม) ๓ รายการ มี ๒ รายการที่มี
คะแนนลดลง คือ (๑) REO-9 กระบวนการสนับสนุนปรับตัวไม่ทันกับภารกิจ เป้าหมาย และความคาดหวังของ 
Stakeholder สำคัญ คะแนนลงจาก ๓๐ คะแนนเป็น ๒๐ (๒) REF-2 ขาดความมั่นคงทางการเงิน จากการ
บริหารรายได้ค่าใช้จ่ายไม่สมดุลกัน คะแนนลงจาก ๓๖ คะแนนเป็น ๒๕ และมี ๑ รายการ ยังคงมีคะแนน  
เท่าเดิม คือ (๑) RES-7 การเตรียมกำลังคนเพ่ือขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

 



๒๔๑ 

 

  รูปที่ ๑๒ แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) ไตรมาสที ่๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๓. ด้านการควบคุมภายใน 

สวทช. นำเสนอผลปฏิบ ัต ิการการควบคุมภายใน ผ ่านการประชุมคณะกรรมการจ ัดการ  
โดยคณะกรรมการจัดการ มีอำนาจหน้าที ่ ดังนี ้ (๑) กลั ่นกรองประเด็นที ่สำคัญด้านนโยบายก่อนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) (๒) จัดทำแผนดำเนินงาน กลยุทธ์ในการ
จัดหา และจัดสรรทรัพยากรและกำลังคน รวมถึงกำหนดดัชนีหลักในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และ  
(๓) ร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายของ กวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการมีกำหนด 
จัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน 

ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการจัดการได้ดำเนินงานต่าง ๆ ในการประชุม 
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ (๑) รับทราบสรุปรายงานผล 
BSC ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒) รับทราบรายงานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (๓) รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัยพร้อมเห็นชอบการปิดรายการแก้ไขข้อบกพร่อง 
(CAR) ตามระบบ คุณภาพ ISO45001 สำหรับ CAR No. : C-IA-04/20_019 ของฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน
และวิศวกรรมสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ รายงานสถานะการตรวจประเมินภายในระบบคุณภาพ ISO 9001 และ 
ISO 45001 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๔) รับทราบรายงานข้อร้องเรียน สวทช. ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ (๑) อนุมัติแนวทาง
บริหารจัดการพื้นที่ สวทช. (๒) รับทราบการปลดล๊อกการใช้กัญชา (๓) รับทราบสรุปงานประชุมวิชาการ 
สวทช. ประจำปี ๒๕๖๔ (NAC2021) (๔) รับทราบรายงานผลดำเนินงาน BSC ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ (๕) รับทราบ รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวด ๗ เดือน (๖) รับทราบรายงาน
ผลการจ ัดการความปลอดภ ัย  (๗ ) ร ับทราบรายงานผลการดำเน ินงานตามระบบบร ิหารค ุณภาพ  
(ISO 9001:2015) และ (๘) รับทราบรายงานข้อร้องเรียน สวทช. ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ (๑) พิจารณากลยุทธ์
การยกระดับค่า Field-Weighted Citation Impact (FWCI) ของ สวทช. (๒) รับทราบการประเมินผลกองทุน
เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๓) รับทราบรายงานผลดำเนินงาน BSC ประจำเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ (๔) รับทราบรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวด ๘ เดือน (๕) รับทราบ
รายงานผลการจัดการความปลอดภัยพร้อมเห็นชอบการปิด CAR No. : C-OT-12/20_011 ของฝ่ายอาคาร
สถานทีอ่ย่างสมบูรณ์ และ (๖) รับทราบรายงานข้อร้องเรียน สวทช. ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๔. ด้านการตรวจสอบภายใน  

ตามท ี ่คณะกรรมการพ ัฒนาว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีแห ่งชาต ิ  (กวทช. ) ได ้แต ่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ตามคำสั่ง กวทช. ที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มี
วาระในการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สวทช. ได้กำหนดการประชุม ๒ 
เดือนต่อครั้ง โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของ สวทช. และบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุม
ภายใน การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. 

ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการ
พิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุม
ภายใน โดยสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี้  (๑) เห็นชอบต่อรายงานการสอบ
ทานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดทำงบกระแสเงินสด 
เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ โครงสร้างทางการเงิน และสามารถประเมินการ
วางแผนการใช้จ่ายของ สวทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบทานระบบบริหาร
ความเสี ่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที ่ม ีกระบวนการบริหารความเส ี ่ยงเป็นไปตามหลัก
มาตรฐานสากล และมีมาตรการควบคุมและลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  (๓) เห็นชอบรายงานผล
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๔) เห็นชอบต่อ
รายงานผลการสอบทานระบบบริหารงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัย และ รายงานผลการให้คำปรึกษา เรื่อง 
การตรวจสอบความสามารถในการทำซ้ำ (Verification) และการยืนยันคุณภาพผลงานตามความคาดหวังของ
ผู้ใช้ (Validation) ซึ่ง สวทช. ได้มีการจัดวางกลไกหรือระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอเหมาะสม (๔) 
เห็นชอบรายงานผลการสอบทานกลไกการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับงาน วทน.ของภาคเอกชน ที่มี
กลไกการควบคุมภายในที่สนับสนุนการกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (๖) เห็นชอบต่อรายงานผลการให้คำปรึกษา เรื่อง การวางระบบเรื่องการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 
(๗) เห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  และ 
(๘) รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายงานผล
การดำเนินงานตามแนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายงานผลการประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานผล



๒๔๓ 

 

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑) 

๕. ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
 
สวทช. นำเสนอผลปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวทช. ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และเสนอนโยบาย 
ในการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว 
มีกำหนดจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ 
ดำเนินการ ดังนี้ 

ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ (๑) อนุมัติเปิดใช้
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WiFi) สำหรับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพ่ือ 
คนพิการ (๒) อนุมัติการจัดหาซอฟต์แวร์ ANSYS (โปรแกรม ANSYS (CFD Premium)) และการจัดหาครุภัณฑ์
เครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ ศอ. (๓) เห็นชอบการทบทวนผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact 
Analysis: BIA) และกำหนดการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านไอซีทีของ สวทช. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงการทบทวนระเบียบ สวทช. ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ (๔) รับทราบการปรับแผนจ่ายจริงด้านสารสนเทศ ปี ๒๕๖๔ 
(๕) รายงานผลการดำเนินงานด้าน ICT ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔  และรายงานผลการจัดการช่องโหว่เว็บไซต์และ
ระบบงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ 
  



๒๔๔ 

 

๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากเดิม สวทช. นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ต่อที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล และที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณาตามลำดับเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง 
ตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุให้
รายงานผลดำเนินการ ปัญหา/แนวทางแก้ไข ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หรือคณะอนุกรรมการ  
ด้านทรัพยากรบุคคล หรือผู้บริหารสูงสุดรับทราบ เพื่อให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการรายงานผลดังกล่าว โดยเสนอรายงานฯ ต่อที่
ประชุมผู้บริหารของสำนักงานฯ ที่มีผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานที่ประชุมเป็นรายไตรมาส และเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล รอบรายงานผลไตรมาสที่ ๒ (กลางปี) และไตรมาสที่ ๔ (ปลายปี) เพื่อให้  
เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ ที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ทำหน้าที่ 
กำกับดูแล รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ สวทช.  
ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงานฯ กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สวทช. เป็นประจำทุก ๓ เดือน 

ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ณ ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
ต่อที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงาน ด้านบริหารงานบุคคล ที่มีผู้อำนวยการ สวทช. (ผพว.) เป็นประธาน โดย
วิธีการเวียนเอกสารให้ที่ประชุมทราบผ่านทาง e-mail เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในภาพรวมมีผลสำเร็จ
การดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕ จากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมฯ 
อนุมัติ ให้ความเห็น และข้อสนอแนะ ผ่านทาง e-mail เพ่ือนำไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 
  



๒๔๕ 

 

 

  

ส่วนที่ ๒ 

รายงานทางการเงิน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 

รายงานทางการเงิน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๒๔๖ 

 

รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  

 

                      รายการ หมายเหตุ 
 หน่วย : ล้านบาท 

มิ.ย. ๒๕๖๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

  สินทรัพย์          

สินทรัพย์หมุนเวียน        

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ๑.๑ ๑,๔๒๘.๖๘ ๒,๐๐๗.๗๒ 

 เงินลงทุนชั่วคราว   ๑.๒ ๒๙๙.๔๔ ๒๙๕.๐๗ 

 ลูกหนี้การค้า   ๑.๓ ๑๘๐.๙๙ ๖๙.๓๓ 

 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ   - - 

 เงินทดรองจ่าย   ๑.๔ ๒.๑๖ ๓.๙๓ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   ๑.๕ ๒๒๑.๖๓ ๑๖๐.๙๓ 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   ๒,๑๓๒.๙๐ ๒,๕๓๖.๙๘ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

 เงินลงทุนระยะยาว   ๑.๖ ๗๑๔.๐๑ ๓๗๘.๓๑ 

 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท  ๑.๗ ๑๘๑.๓๖ ๒๒๐.๕๔ 

 เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน  ๑.๘ ๔.๙๖ ๔.๙๒ 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน(สุทธิ)  ๑.๙ ๑,๕๙๐.๔๑ ๑,๖๖๔.๙๐ 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ)  ๑.๑๐ ๕,๐๗๕.๒๒ ๔,๗๖๐.๐๖ 

 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน(สุทธิ)  ๑.๑๐ ๘๔.๓๗ ๑๐๔.๙๕ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)   ๑.๑๐ ๑๗๑.๘๖ ๑๘๐.๘๗ 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   ๑.๑๐ ๒.๘๐ ๒.๐๐ 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   ๗,๘๒๔.๙๙ ๗,๓๑๖.๕๕ 

รวมสินทรัพย์    ๙,๙๕๗.๘๙ ๙,๘๕๓.๕๓ 



๒๔๗ 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  

 

รายการ หมายเหตุ 
   หน่วย : ล้านบาท 

มิ.ย. ๒๕๖๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

หนี้สินและกองทุน        

หนี้สินหมุนเวียน      

 เจ้าหนี้การค้า  ๑.๑๑  ๑๐๓.๘๓ ๑๓๓.๐๘ 

 เงินอุดหนุนกันไว้เบิก  ๑.๑๑  - - 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๑.๑๑  ๘๑.๙๔ ๗๓.๙๑ 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๑.๑๑  ๘๘.๓๕ ๑๘๔.๓๗ 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน    ๒๗๔.๑๓ ๓๙๑.๓๖ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน        

 ผลประโยชน์พนักงาน  ๑.๑๒  ๗๗๐.๐๘ ๗๖๐.๘๙ 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๑.๑๓  ๘๗.๕๔ ๑๐๖.๗๘ 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ๑.๑๓  ๗๑.๗๕ ๗๒.๘๒ 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   ๙๒๙.๓๗ ๙๔๐.๔๙ 

รวมหนี้สิน    ๑,๒๐๓.๕๐ ๑,๓๓๑.๘๕ 

ส่วนของกองทุน        

 เงินกองทุน    ๘๙๖.๐๓ ๘๙๖.๐๐ 

 รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด   ๖,๑๓๗.๕๖ ๖,๓๗๗.๖๔ 

 บวก ปรับปรุงรายการรายได้ สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด  -  

 บวก รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้   ๑,๕๑๓.๕๐ ๑,๑๗๑.๕๔ 

 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด   ๗,๖๕๑.๐๖ ๗,๕๔๙.๑๘ 

 บวก กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดข้ึนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  ๒๐๗.๓๐ ๗๖.๕๐ 

รวมส่วนของกองทุน    ๘,๗๕๔.๓๙ ๘,๕๒๑.๖๘ 

รวมหนี้สินและกองทุน    ๙,๙๕๗.๘๙ ๙,๘๕๓.๕๓ 



๒๔๘ 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

สำหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  

    หน่วย : ล้านบาท 

 

 

 

  

    มิ.ย. ๒๕๖๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
รายได้         

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    ๔,๒๕๕.๗๕ ๔,๙๖๓.๙๕ 
เงินอุดหนุนอ่ืน    ๑,๕๗๙.๕๘ ๖๓๖.๙๗  
รายได้ค่าบริการและขายสินค้า    ๔๗๓.๒๗ ๕๑๓.๙๔  
รายได้อ่ืน ๆ     ๔๙.๔๘ (๓๖.๓๖) 

รวมรายได้    ๖,๓๖๐.๐๙ ๖,๐๗๘.๕๐ 

       
ค่าใช้จ่าย       

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร    ๑,๘๘๕.๕๓ ๑,๘๔๖.๙๑ 
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน    ๒,๑๑๑.๔๓ ๒,๒๔๘.๕๑ 
ค่าเสื่อมราคา    ๘๔๙.๖๒ ๘๑๑.๕๔  

รวมค่าใช้จ่าย    ๔,๘๔๖.๕๙ ๔,๙๐๖.๙๖ 

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ๑,๕๑๓.๕๐ ๑,๑๗๑.๕๔ 

    
สัดส่วนรายได้/ค่าใช้จ่าย     ๑.๓๑ ๑.๒๔ 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างกัน :       

รายได้ระหว่างกัน    ๒๘๓.๓๖ ๒๙๕.๐๐  
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน    (๒๘๓.๓๖) (๒๙๕.๐๐) 

รวมรายได้ค่าใชจ่ายระหว่างกัน    ๐.๐๐ ๐.๐๐  

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ    ๑,๕๑๓.๕๐ ๑,๑๗๑.๕๔ 



๒๔๙ 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  

(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ไดร้ะบุไว้) 

---------------------------------------------------------------- 

๑.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๔๒๘.๖๘ ล้านบาท 

เงินฝากออมทรัพย์ ๑,๔๒๘.๖๘  

เงินฝากประจำ ๓ เดือน - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๑,๔๒๘.๖๘  

๑.๒ เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  จำนวน ๒๙๙.๔๔ ล้านบาท 

เงินฝากประจำ ๑๒ เดือน     อัตราดอกเบี้ย ๑.๕๐% ต่อปี ๒๙๙.๔๔  

รวมเงินลงทุนระยะสั้น  ๒๙๙.๔๔  

เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากธนาคารเงินสำรองบำเหน็จพนักงานจำนวน ๒๙๙.๔๔ ล้านบาท  

(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ : ๒๙๕.๐๗ ล้านบาท) 

๑.๓ ลูกหนี้การค้า  ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  จำนวน ๑๘๐.๙๙ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ลูกหนี้ค่าบริการ ๑๘๑.๖๑ 

ลูกหนี้ดำเนินคดี ๑๗.๙๘ 

  รวม ๑๙๙.๕๙ 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ค่าบริการ (๐.๖๕) 

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ดำเนินคดี (๑๗.๙๕) 

รวม ลูกหนี้การค้าสุทธิ ๑๘๐.๙๙ 
 

ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย ลูกหนี้ผู้เช่าพ้ืนที่ สวทช. และลูกหนี้ผู้ใช้บริการของ สวทช. เช่น จาก
การใช้บริการที่ปรึกษางานวิจัยหรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น 

ลูกหนี้การค้า ได้รวมลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  จำนวน ๑๒๘.๔๒  
ล้านบาท (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐.๘๓ ลา้นบาท) 

 



๒๕๐ 

 

๑.๔ เงินยืมทดรองจ่าย  ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  จำนวน ๒.๑๖ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ รวม 

เงินยืมทดรองจ่าย(พนักงานปฏิบติังาน)   

ยังไม่ครบกำหนดสะสาง ๒.๑๔ 

เกินกำหนดสะสาง   

 ▪ เกินกำหนดสะสาง ๑ – ๑๕ วัน ๐.๐๒ 

 ▪ เกินกำหนดสะสาง ๑๖ – ๓๐ วัน ๐.๐๐ 

 ▪ เกินกำหนดสะสาง ๓๑ – ๖๐ วัน ๐.๐๐ 

รวมเงินยืมทดรองจ่าย ๒.๑๖  

รวมเงินยืมทดรองจ่ายสุทธิ ๒.๑๖  

๑.๕ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  จำนวน ๒๒๑.๖๓ ล้านบาท มีรายละเอียด
ดังนี้ 

รายการ รวม 

๑. ลูกหนี้ผ่อนชำระ ๒.๔๖ 

๒. วัสดุคงเหลือ ๖.๖๔ 

  ๒.๑ วัสดุสำนักงาน ๑.๒๓ 

  ๒.๒ วัสดุโฆษณาและเผยพร ่ ๐.๐๑ 

  ๒.๓ วัสดุงานบ้านและงานครัว ๐.๐๙  

  ๒.๔ วัสดุหนังสือ วารสาร และ ตำรา ๕.๒๐ 

  ๒.๕ วัสดุวิทยาศาสตร ์ ๐.๐๓ 

  ๒.๖ วัสดุคอมพิวเตอร ์ ๐.๐๕  

  ๒.๗ วัสดุความปลอดภยั ๐.๐๓ 

๓. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ๑๑๕.๙๓ 

  ๓.๑ ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ๐.๘๙ 

  ๓.๒ ค่าสมาชิก หนังสือและวารสารจ่ายล่วงหน้า ๐.๑๗ 

  ๓.๓ ค่าลิขสิทธ์จ่ายล่วงหน้า ๓๘.๔๘ 

  ๓.๔ ค่า AIT จ่ายล่วงหน้า ๒๗.๙๑ 

  ๓.๕ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ๐.๑๐ 



๒๕๑ 

 

รายการ รวม 

  ๓.๖ เงินจ่ายล่วงหน้าอื่น ๑๒.๒๖ 

  ๓.๗ ค่า AUC จา่ยล่วงหน้า ๓๖.๑๒ 

๔. ดอกเบี้ยค้างรับ ๐.๐๐  

๕. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑๖.๑๑ 

  ๕.๑ ภาษีมลูค่าเพิ่ม * ๑๐.๒๘ 

  ๕.๒ พักภาษีซื้อ ๕.๘๓ 

๖. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๘๐.๕๐ 

  ๖.๑ ลูกหนี้อ่ืนๆ ** ๘๐.๕๐ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๒๒๑.๖๓ 

หมายเหตุ  :  * ๕.๑ ภาษีมูลค่าเพิ ่มเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ .๒๘ ล้านบาท นำส่ง
สรรมพากรและรอรับคืนเงินจากกรมสรรพากรต่อไป 

:  ** ๖.๑ ลูกหนี้อื ่น จำนวน ๘๐ .๔๙ ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ ่มรอรับคืนเงินจาก
กรมสรรพากร 

๑.๖ เงินร่วมทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ เงินลงทุนในหุ้นบริษัทร่วมทุน หมายถึง 
เงินลงทุนของ สวทช. ในบริษัทร่วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  จำนวน 
๑๙๖.๐๗ ล้านบาท และเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๑๗ .๙๔ ล้าน
บาท รวมเป็น ๗๑๔.๐๑ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๖.๑ เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน                                                     

ลำดับ ชื่อ 
ปีที่เร่ิม
ลงทุน 

ถือหุ้น 
ร้อยละ 

ชำระ
ค่าหุ้น 
ร้อยละ 

เงิน
ลงทุน 

หัก ค่า
เผ่ือด้อย

ค่า 

เงินลงทุน
สุทธ ิ

(ราคาทุน)  

๑ บริษัท เทรดสยาม จำกดั  ๒๕๔๐ ๑๓ ๒๕ ๖.๕๐ 
 

๖.๕๐ 

๒ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด ๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๖๑.๒๕ (๖๑.๒๕) ๐.๐๐ 
๓ บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ จำกัด (ช่ือ

เก่า) ๒๕๕๒ ๔๙ ๑๐๐ ๔๙.๐๐  ๔๙.๐๐ 
บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด (ช่ือใหม่) 

๔ บริษัท หลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม 
วรรณ จำกัด 

๒๕๖๐ ๘.๘๑ ๐.๒๔ ๒๔.๖๗  ๒๔.๖๗ 

๕ บริษัท สกุลฎซ์ี อินโนเวช่ัน จำกัด ๒๕๖๒ ๑๐ ๑๐๐ ๔๐.๐๐  ๔๐.๐๐ 

๖ บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด ๒๕๖๓ ๙๙.๙๖ ๖๐ ๖๐.๔๐  ๖๐.๔๐ 



๒๕๒ 

 

ลำดับ ชื่อ 
ปีที่เร่ิม
ลงทุน 

ถือหุ้น 
ร้อยละ 

ชำระ
ค่าหุ้น 
ร้อยละ 

เงิน
ลงทุน 

หัก ค่า
เผ่ือด้อย

ค่า 

เงินลงทุน
สุทธ ิ

(ราคาทุน)  
๗ บริษัท บิ๊กโก อนาไลติกส์ จำกดั ๒๕๖๔ ๒๕ ๑๐๐ ๐.๕๐  ๐.๕๐ 

๘ บริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลน์ 
จำกัด 

๒๕๖๔ ๕๐ ๓๓ ๕.๐๐  ๕.๐๐ 

๙             ู    ไ     ำ    ๒๕๖๔ ๑๐ ๕๐ ๑๐.๐๐  ๑๐.๐๐ 

  รวม       ๒๕ .๓๒ (๖๑.๒๕) ๑ ๖.   
 

  

 บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด เมื ่อวันที ่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และมีมติอนุมัติให้
เพิ่มการลงทุนในบริษัทเป็นจำนวน ๑๔.๗๐ ล้านบาท ทำให้ สวทช. มีสัดส่วนการลงทุนในบรษิัท 
ร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียนรวม ๓๐.๐๐ ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ได้มี
การเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ ๔๐ บาทจำนวน ๑๔๗ ,๐๐๐ หุ้น เป็นเงิน 
๕.๘๘ ล้านบาท ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติ
ไม่รับข้อเสนอของผู้สนใจลงทุนซื้อหุ้น บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด ในส่วนที่ สวทช. ถือหุ้น และ
เห็นชอบให้เลิกบริษัทเพื ่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท 
สวทช. จึงได้บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนหมดทั้งจำนวน ๖๑.๒๕ ล้านบาท เมื่อผู้ชำระบัญชีได้
พิจารณาแล้วปรากฏว่า เงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นของบริษัทได้ใช้เสร็จหมดแล้ว สินทรัพย์ไม่พอกับ
หนี้สิน จึงได้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลาย โดยศาลได้มี
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ได้มีการประชุมเจ้าหนี้
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ โดยอยู่ระหว่างทำความเห็นคำขอรับชำระหนี้เสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาการแบ่งชำระหนี้
ต่อไป 

บริษัท เลิร์นเทค  ำกัด        ขึ             ู              ู       ไ       
    .                     .          ๙/๒๕๕๒             ๑๘  ฤ        ๒๕๕๒             
           .         ๘/๒๕๖๓             ๓๐         ๒๕๖๓        ็    ข                  
      ำ    ซึ        ฯ  ำ        ำ    ญ                   ผู                           
    . ไ             ำ    ๐.๖๒                     ๒๔            ๒๕๖๔ 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 
๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให้สำนักงานสามารถลงทุนในกองทรัสต์ชื่อ 
“ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑” ในจำนวน ๑๐๐ ล้าน
บาท จากวงเงินกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑ 



๒๕๓ 

 

ทั้งหมดจำนวน ๑,๑๓๕ ล้านบาท (ประกอบด้วยผู ้ลงทุน ๓ ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท สำนักงาน จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำนวน ๓๕ ล้านบาท) โดยทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหนังสือที่ B&MDII ๐๑๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เรียกชำระเงินลงทุนเริ ่มแรกของกองทรัสต์ฯ จำนวน ๒๐ ล้านบาท โดยเรียกชำระ ตาม
สัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายซึ่งสำนักงานได้ชำระเงินแล้ว ๘ งวด จำนวน ๒๔.๖๗  
ล้านบาท 

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้สำนักงานร่วมลงทุนในบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด จำนวน 
๒๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ๑๐ ของทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นและ
ร่วมทุน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และได้ชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  

ต่อมามติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
อนุมัติเพ่ิมทุนเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน ๒๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของ
ทุนจดทะเบียน และได้ชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓  เมษายน 
๒๕๖๓ รวมสำนักงานร่วมลงทุนเป็นจำนวน ๔๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของทุนจด
ทะเบียน 

บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้สำนักงานร่วมลงทุนในบริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน  
๐.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๙.๙๖ ของทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือ
หุ้นและร่วมทุน เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้ชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและโอนหุ้นเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ และต่อมาเม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลงทุนเพ่ิม จำนวน 
๙๙.๐๐ ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน ๒๕๐ .๐๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๐ ของ 
ทุนจดทะเบียน และได้ชำระค่าหุ้นร้อยละ ๖๐ จำนวน ๕๙.๔๐ ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว 

บริษัท บิ ๊กโก อนาไลติกส์ จำกัด ตามมติที ่ประชุม คณะกรรมการพิจารณา NSTDA 
Startup ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติการแปรรูปผลงาน “เทคโนโลยี
แพลตฟอร์มข้อมูลขนาตใหญ่เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ ศอ.”โดยให้สำนักงานร่วมลงทุนใน 
บริษัท บิ ๊กโก อนาไลติกส์ จำกัด จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๕  ของ 
ทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้
ชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  

บริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลน์ จำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้สำนักงานร่วมลงทุนในบริษัท ไบโอเบส เอเชีย 



๒๕๔ 

 

ไพล็อต แพลน์ จำกัด จำนวน ๑๕.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียน 
โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้ชำระค่าหุ้น
ร้อยละ ๓๓ จำนวน ๕.๐๐ ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้สำนักงานร่วมลงทุนในบริษัท บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด 
จำนวน ๒๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญา
ผู้ถือหุ้นและร่วมทุน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ และได้ชำระค่าหุ้นร้อยละ ๕๐ จำนวน ๑๐.๐๐ 
ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๑.๖.๒ เงินลงทุนเผื่อขาย : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่ง สวทช. ถือหุ้น
จำนวน ๑๒๔,๕๐๔,๐๐๐ หุ้น 

มูลค่าราคาทุน จำนวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุ้น หุ้นละ ๑.๐๐ บาท  
 

๔๒.๕๐  
บวก เพ่ิมทุน จำนวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุ้น หุ้นละ ๓.๐๐ บาท ๑๒๗.๕๐  

 

       เพ่ิมทุน จำนวน ๓๙,๕๐๔,๐๐๐ หุ้น หุ้นละ ๓.๕๖ บาท ๑๔๐.๖๔   
บวก  กำไร/ที่ยังไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุน ๒๐๗.๓๐  ๔๗๕.๔๔  
บวก  มูลค่าราคายุติธรรมหุ้นละ ๔.๑๖ บาท 

  

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

๕๑๗.๙๔  

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  
สวทช. ได้วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย พบว่าเงินลงทุนตราสารทุน มีมูลค่าจำนวน ๕๑๗.๙๔ ล้าน
บาท กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย สำหรับปี ๒๕๖๔ จำนวน 
๒๐๗.๓๐ ล้านบาท  

๑.๗ ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๑.๓๖ 
ล้านบาท เป็นเงินที่ให้เอกชนกู้ยืมตามโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในลักษณะกิจกรรมตาม
ความต ้องการของบร ิษ ัท (COMPANY-DIRECTED RESEARCH DEVELOPMENT AND 
ENGINEERING PROJECT) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี ้ยต่ำแก่เอกชนใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื ่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัย พัฒนา และ
วิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเอง และ/หรือ เพื่อใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้าวิจัย หรือ
ความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ซึ่งมีอยู่ในห้องทดลอง
ของเอกชนหรือรัฐบาล ตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการทำโครงการเหล่านั้นเพ่ือการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมมากขึ้น โดยวงเงิน ให้กู้สูงสุด ๓๐ ล้านบาท ต่อโครงการและไม่เกิน



๒๕๕ 

 

ร้อยละ ๗๕ ของค่าลงทุนทั้งโครงการ ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้น
ไม่เกิน ๒ ปี) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนแก่โครงการนั้น ๆ 

 ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้ ดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้ =   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑ ปี + ๒.๒๕ 
             ๒ 

แหล่งที่มาเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้ และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วม
โครงการ โดยเงินทุนจากแหล่งแรกจะจัดสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกู้ทั้งหมดต่อโครงการ  

ผลประโยชน์ในรูปดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการให้กู้เงินตามโครงการนี้จะตกเป็นของสถาบันการเงินที่
เข้าร่วมโครงการ รัฐบาล หรือ สวทช. จะไม่ได้รับประโยชน์ในรูปดอกเบี้ยจากการนี้แต่อย่างใด และ
สถาบัน การเงินที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ค้ำประกันการจ่ายเงินต้นคืนแก่ สวทช. เงินต้นที่ สวทช. 
ได้รับคืนจะสามารถนำไปใช้ในการให้กู้เพ่ิมเติมภายใต้โครงการนี้ได้   

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเพื่อการวิจัยพัฒนาฯ ภาคเอกชน  

ลำดับ ชื่อ รวม 

๑ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๔๒.๐๒ 

๒ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ๓.๖๗ 

๓ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ๑๓.๕๖ 

๔ ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) ๓๗.๙๕ 

๕ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ๒๒.๘๑ 

๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ๓๗.๘๕ 

๗ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ๒๓.๕๐ 

  รวม ๑๘๑.๓๖ 

๑.๘ เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔.๙๖ ล้านบาท มีรายละเอียด
ดังนี้ 

รายการ รวม 

๑. เงินประกันผลงาน ๔.๔๕ 

๒. เงินมัดจำค่าเช่าสำนักงาน ๐.๒๒ 

๓. เงินมัดจำอื่น ๆ ๐.๒๙ 

    รวม ๔.๙๖ 



๒๕๖ 

 

 

๑.๙ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๙๐.๔๑ ล้านบาท มี
รายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธ ิ

๓๐ มิ.ย. ๖๔ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ 

อาคารเพื่อการลงทุน ๓,๐๑๑.๑๗  (๑,๔๙๑.๘๐) ๑,๕๑๙.๓๗  

ส่วนปรับปรุงอาคารเพื่อการลงทุน ๑๙๑.๙๖ (๑๒๐.๙๒) ๗๑.๐๔ 

รวม ๓,๒๐๓.๑๓  (๑,๖๑๒.๗๒) ๑,๕๙๐.๔๑  

 

๑.๑๐ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๓๓๑.๔๕ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธ ิ

๓๐ มิ.ย. ๖๔ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ๑๕,๑๐๗.๘๕  (๑๐,๐๓๒.๖๓) ๕,๐๗๕.๒๒  

   ที่ดิน ๖.๔๐  ๐.๐๐  ๖.๔๐  

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๔,๗๑๑.๘๐ (๓,๕๐๑.๑๔) ๑,๒๑๐.๖๖  

   - อาคาร ๓,๓๔๗.๖๕ (๒,๕๖๗.๗๙) ๗๗๙.๘๖ 

   - อาคารชั่วคราว  ๑๕.๗๗ (๗.๘๘) ๗.๘๙ 

   - สิ่งปลูกสร้าง  ๕๖๙.๓๑ (๓๔๑.๕๕) ๒๒๗.๗๖ 

   - ส่วนปรับปรุงอาคาร ๗๗๙.๐๗ (๕๘๓.๙๒) ๑๙๕.๑๕ 

   ครุภัณฑ์ ๘,๙๒๔.๒๕  (๖,๔๑๒.๐๗) ๒,๕๑๒.๑๘ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณส์ำนักงาน   ๓๒๑.๗๘ (๒๗๔.๙๗) ๔๖.๘๑ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์      ๕,๙๐๒.๕๘ (๔,๐๕๓.๒๗) ๑,๘๔๙.๓๑ 

   - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       ๘๒.๘๔ (๕๙.๔๙) ๒๓.๓๕ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑,๗๘๓.๗๑ (๑,๓๑๔.๗๗) ๔๖๘.๙๔ 

   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ๖๒๒.๒๔ (๕๕๒.๔๒) ๖๙.๘๒ 

   - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑๔๒.๔๕ (๑๐๖.๗๒) ๓๕.๗๓ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย ์ ๖๗.๒๓ (๔๙.๕๖) ๑๗.๖๗ 



๒๕๗ 

 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธ ิ

๓๐ มิ.ย. ๖๔ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์การเกษตร ๐.๘๙ (๐.๓๘) ๐.๕๑ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา ๐.๔๓ (๐.๓๙) ๐.๐๔  

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์ก่อสร้าง ๐.๑๐ (๐.๑๐) ๐.๐๐ 

   ยานพาหนะ ๑๒๔.๕๙ (๑๑๙.๔๒) ๕.๑๗ 

   สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ๑,๑๘๖.๙๖ ๐.๐๐  ๑,๑๘๖.๙๖ 

   สินทรัพย์ระหว่างทาง ๑๕๓.๘๕ ๐.๐๐  ๑๕๓.๘๕ 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ๑๘๒.๔๗ (๙๘.๑๐) ๘๔.๓๗ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๕๖๒.๙๓ (๓๙๑.๐๗) ๑๗๑.๘๖ 

รวม ๑๕,๘๕๓.๒๕  (๑๐,๕๒๑.๘๐) ๕,๓๓๑.๔๕  

 

๑.๑๑ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗๐.๓๐ ล้าน
บาท มีรายละเอียดดังนี้  

รายการ รวม 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๘๑.๙๔ 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ ๘๘.๓๖ 

๑. เจ้าหนี้อื่น ๒๒.๔๖ 

    ๑.๑  เจ้าหนี้อ่ืน ๑๔.๐๗ 

    ๑.๒  เงินรอรับรู ้ ๘.๓๙ 

๒. รายได้รับล่วงหน้า ๑๙.๗๘ 

๓. พักภาษีขาย ๓.๘๒ 

๔. หนี้สินหมุนเวียนอืน่ ๔๒.๓๐ 

    ๔.๑  รายไดร้อการรับรู้ * ๔๒.๓๐ 

     รวม ๑๗๐.๓๐ 

หมายเหตุ : * ๔.๑ รายได้รอการรับรู้ จำนวน ๔๒.๓๐ ล้านบาท จะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค
ครุภัณฑ์ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 

 

 



๒๕๘ 

 

 

๑.๑๒  หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗๗๐.๐๘ ล้านบาท มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

รายการ รวม 

๑. เงินค่าสมนาคุณ สวทช. รอจ่าย ๑๔.๒๓ 

๒. ค่าเบ้ียประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสขุภาพ NCR รอจ่าย ๐.๐๖ 

๓. เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน ๗๕๕.๗๙ 

     รวม ๗๗๐.๐๘ 

หมายเหตุ :  ๒. เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน  คำนวณโดย   
 

 

 

๑.๑๓ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน 
๑๕๙.๒๙ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ รวม 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๘๗.๕๔ 

หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น ๗๑.๗๕ 

๑.  เงินมัดจำรับ-ค่าเช่าสำนักงาน ๒๐.๑๘ 

๒.  เงินมัดจำรับ-ค่าบริการส่วนกลาง ๒๐.๓๑ 

๓.  เงินมัดจำรับ-ค่าตกแต่งพ้ืนท่ี ๐.๐๒ 

๔.  เงินมัดจำรับ-ค่าเช่าป้าย ๐.๓๒ 

๕.  เงินค้ำประกันรับ-สญัญา ๒๗.๔๔ 

๖.  เงินค้ำประกันรับ-ผลงาน ๐.๒๓ 

๗.  เงินมัดจำรับ-อื่น  ๑.๔๗ 

๘.  เงินค้ำประกันรับอื่น  ๑.๐๖ 

๙.  รายได้รอการรับรู้ - รอบังคับคด ี ๐.๗๒ 

     รวม ๑๕๙.๒๙ 

  

 

            X             ำ    ึ                   ณ     X  ำ       ฉ                             

 ำ                     ฉ                

[   ]   



๒๕๙ 

 

 

 

๑.๑๔ ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานมีภาระผูกพันที่ไม่ได้รับรู้ในรายงานการเงิน จำนวน ๙,๓๔๖.๒๖   
ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี้ 

๑.๑๔.๑ ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สำนักงานมีค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ครุภัณฑ์ งบก่อสร้างและ
โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๘,๔๗๙.๐๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ไม่เกิน ๑ ปี 
 เกิน ๑ ปี 

แต่ไม่เกิน ๕ ปี 

- งบดำเนินงานหน่วยงาน ๗๑.๗๓  ๑๕๑.๙๓ 

- งบดำเนินงานโครงการ    

อุดหนุนรับ/รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๙๒๔.๔๘  ๒๒๖.๙๐ 

สนับสนุนหน่วยงานภายนอก ๔๑๐.๕๔  ๔๕๓.๒๘ 

ดำเนินการเอง ๙๖๘.๓๒  ๔๔๐.๓๕ 

- งบก่อสร้างและงบครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๑๑๓.๙๕  ๑,๗๑๗.๖๐ 

รวม ๕,๔๘๙.๐๒  ๒,๙๙๐.๐๖ 

 ๑.๑๔.๒ ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา จำนวน ๘๖๗.๑๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  - ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน 

สำนักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ เช่ารถยนต์ 
เช่าพื้นที่สำนักงาน และเช่าทรัพย์สินอื่น โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำตามสัญญาที่ต้องจ่ายในอนาคต
ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้ 

 ไม่เกิน ๑ ปี  ๔.๘๐ 

 เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๒๐.๔๑ 

 เกิน ๕ ปี   ๖๑.๐๒ 

 รวม  ๘๖.๒๓ 
 
 
 
 
 



๒๖๐ 

 

 
 
 
 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 

สำนักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคาร สัญญาจ้างรักษาความ
สะอาด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสัญญาจ้างเหมา
บริการอ่ืน ดังนี้ 

  ไม่เกิน ๑ ปี  ๑๓๐.๙๒ 
  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๒๖๓.๗๔ 

 รวม  ๓๙๔.๖๖ 
 

  - ภาระผูกพันรายจ่ายลงทุน 

  สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้  
  งานก่อสร้างอาคาร ๓๔๔.๕๔ 
  อุปกรณ์ ๑๓.๔๕ 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑๔.๔๗ 

 รวม  ๓๗๒.๔๖ 

  ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างและจัดหาสินทรัพย์  

 - ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ 

สำนักงานได้จัดทำสัญญาซื้อวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
และบริการอื่น ๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้ 

  ไม่เกิน ๑ ปี  ๑๑.๒๗ 
  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๒.๕๖ 

 รวม  ๑๓.๘๓ 

 

  



๒๖๑ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๑ 

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

 

 

 

 


