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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 ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป 
ดังนี้ 

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

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๗๓,๖๙๒ ล้านบาท 

หรือเท่ากับ ๑๑.๑๗ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (๒) ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท 

๒๕,๒๒๔ ล้านบาท หรือเท่ากับ ๒.๒๑ เท่าของมูลค่าการลงทุนฯ ปี ๒๕๕๙ (๓) มีสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ ๒๓.๘๕ (๔) นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๔๓๓ รายการ และถ่ายทอดผลงานวิจัย 

องค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและบุคลากรในชุมชน ๙,๒๑๓ คน (๕) ยกระดับความสามารถ

การแข่งขันของผู้ประกอบการ พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) มี

ความก้าวหน้าในการก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A ร้อยละ ๙๘.๙๓ ของเป้าหมาย และให้บริการวิเคราะห์

ทดสอบตามมาตรฐานสากล  ๔ ,๙๓๗ รายการ (๖) พ ัฒนาอาชีพ/บ ุคลากร ด ้วย วทน. ให ้แก่

ภาคอุตสาหกรรม ได้รับการ Reskill/Upskill และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ๙,๕๒๘ คน และสร้างบุคลากร

วิจัยให้กับประเทศโดยสนับสนุนนักศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก/นักวิจัยหลังปริญญาเอก  ๗๓๙  คน 

(๗) พัฒนาและปรับระบบบริหารคุณภาพงานวิจัยและระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร 

ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย และ (๘) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย มีความเข้มแข็งทางด้านการ

ว ิจ ัย Intellectual Capital Score (IC score) หร ือ คะแนนทุนทางปัญญา IC score รวมเท ่ากับ 

๕๕,๓๕๘ คะแนน 

 



๖ 

 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามกลุ่มภารกิจต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถด้าน วทน. โดยมีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
๗๒๔ บทความ ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๕๒๔ คำขอ ได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ ๔๘ 
รางวัล มีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTI) ที่ให้บริการด้านเทคนิค/
วิชาการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง ๕ หน่วยงาน และให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ
ของประเทศ (NQI) ของ ๕ ศูนย์บริการโดยให้บริการวิเคราะห์และทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานสากล จำนวน ๔,๙๓๗ รายการ ให้แก่ ๗๗๐  หน่วยงาน  

กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม บริหารงานวิจัยภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน ที่เน้นการ
ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศ ใน ๑๐ กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย ผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนา
นวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ โดยมีสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน
หน่วยงานรับทำโครงการทั้งสิ้น ๓๕ หน่วยงาน เกิดการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ๑๐ หน่วยงาน/บริษัท  เกิดการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ และทุน
ที่ได้รับในระดับนานาชาติ รวม ๑๘ รายการ  

กลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีกลไกสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน
ด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและบริการ ๓๕๗ รายการ 
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ๓๓๓ หน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบรับรองผลงานวิจัยของผู้ประกอบการไทยเพื่อ
ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้ว จำนวนสะสมทั้งสิ้น  ๕๑๔ 
ผลงาน ดำเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ๕๘๓ โครงการ มูลค่า ๒,๒๑๘ ล้านบาท มีการสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (โครงการ ITAP) ๑,๑๕๙ 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 โดยการ พัฒนาและขยายผล
เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และการสร้างความสามารถในการเก็บรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ๖๗๖ ชุมชน ใน ๔๖ จังหวัด 
มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ๙,๒๑๓ คน และพัฒนาทักษะเกษตรกรแกนนำ ๗๗๘  คน  

กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม ให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชนที่สนใจจะทำงานวิจัย 
พัฒนา หรือให้บริการเทคนิคในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 



๗ 

 

๑๕๒ ราย พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi โดยก่อสร้างอาคารกลุ่ม
อาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความก้าวหน้าร้อยละ  
๙๘.๙๓ เตรียมความพร้อม BIOPOLIS และ ARIPOLIS ได้แก่ พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี และ
จัดตั้งแพลตฟอร์มภายในศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) การบริหารเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innopolis) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มบริการ เชื่อมโยงและอำนวยความ
สะดวกผู้ประกอบการในการทำธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ๑๘๕ ราย 

กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าสู่อาชีพนักวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี -เอก) รวม ๘๗๐ คน และสนับสนุนนักศึกษาและ
บุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ ๖๐๐ คน รวมทั้งสร้าง
แรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน วทน. 
และค่ายวิทยาศาสตร์ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๓,๒๓๗ คน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๙,๑๓๔.๖๘ ล้านบาท และมีรายได้จากการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 

๒,๗๒๓.๖๕ ล้านบาท โดยปัจจุบัน สวทช. มีจำนวนบุคลากร ๓,๑๐๘ คน เป็นบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ 

จำนวน ๒,๑๙๗ คน และบุคลากรท่ีไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการ จำนวน ๙๑๑ คน  

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของ สวทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถ

ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ยกเว้นสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย โดยแหล่งรายได้จากผู้ประกอบการ

ภาคเอกชนลดลงจากการได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในสถานการณ์การระบาดของ

โรคโควิด-๑๙ อันเป็นปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม 

  



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 ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มการลงทุนใน วทน. จากภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการเป็นโจทย์ขนาดใหญ่
ร่วมกับเครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศแบบจตุภาคี 

 ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าภาพดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙ 
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-
เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model  คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติในวันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๔  สวทช. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด จึงดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ฯ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG บนฐานความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรม
และความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นการทำงานแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ด้วยกลไกจตุภาคี โดยมุ่ง
ดำเนินการใน ๔ สาขาหลัก ได้แก่ ๑) เกษตรและอาหาร ๒) สุขภาพและการแพทย์ ๓) พลังงาน วัสดุ และเคมี
ชีวภาพ และ ๔) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งกรอบการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ฯ จะเป็น
กรอบในการวางแผนการดำเนินงานของ สวทช. ต่อไป  ทั้งนี้ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model  จำนวน ๑๑ สาขา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรายสาขา และผ่านความเห็นชอบ

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



๑๑ 

 

จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  จากนั้นได้
มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เมื่อ
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบและขอให้นำข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปปรับปรุง
แผนฯ และนำเสนอเข้าสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ต่อไป  นอกจากนี้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ยังมีมติให้บรรจุ ๑๓ มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการด้วย  โดยในไตรมาสที่ ๔ สวทช. ได้ดำเนินการปรับปรุงแผน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ แล้วเสร็จ และมีการนำส่ง
เอกสารไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. 
(รอว.) เป็นผู้ลงนามนำส่งเอกสาร จากนั้น สศช. นำร่างแผนฯ เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และมีข้อเสนอปรับปรุง โดย สศช. มีกำหนดนำวาระการพิจารณาแผนฯ เข้าที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 
๑๐/๒๕๖๔ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 สวทช. ยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(ดศ.) จัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยแผนแม่บทฯ ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี 
(ดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นประธาน โดยคณะทำงานจัดทำแผนได้ดำเนินการปรับแก้แผนฯ ตามข้อเสนอแนะจาก
ที่ประชุมทั้ง ๒ คณะ และจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มของ สศช. และจัดทำหนังสือนำส่ง ผ่านปลัดกระทรวง 
อว. (ปอว.) และ รอว. ไปยัง สศช. เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน ที่ประชุมสภาฯ ของ สศช. และนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 ทั้งนี้ สวทช. ได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ที่ ๑ โดยมีตัวอย่างงานด้านต่าง ๆ ในไตรมาสที่ ๔ ดังนี้ 

          การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านเทคนิค (Memorandum of Understanding 
(MoU) : Technical Cooperation) ระหว่างสถาบันวิจัยเทคนิครถไฟ ประเทศญี่ปุ ่น (Railway Technical 
Research Institute: RTRI) ประเทศญี่ปุ่น และ สวทช. เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพ่ือผลักดันการร่วมมือ
วิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพของระบบขนส่งทางราง รวมถึงการเพิ ่มขีดคว ามสามารถให้กับ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระยะเวลา ๓ ปี โดยมุ่ง
เสริมสร้างและขยายความร่วมมือของสองหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม 
และการพัฒนาบุคลากรวิจัย ซึ่งเป็นพันธกิจของ สวทช. และเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนา



๑๒ 

 

ประเทศตามนโยบายภาครัฐ เป็นอีกหนึ่งกลไกในการสร้างความสามารถด้าน วทน. ของประเทศด้วยความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยีสต์โพรไบโอติก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพ่ือทดแทนการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับบริษัทเอเชียสตาร์ เทรด 
จำกัด ได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวกระบวนการ ตั้งแต่ข้ันตอนการคัดเลือกสายพันธุ์
ยีสต์ที่มีคุณสมบัติโพรไบโอติกที่ดี การพัฒนากระบวนการผลิตเซลล์ยีสต์ การผสมสูตรผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการทดสอบการนำไปใช้กับสัตว์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้าจาก
ต่างประเทศ และมีราคาค่อนข้างสูง  ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยีสต์โพรไบโอติกในประเทศ ให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีของการผลิตที่ดี จึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์
ของประเทศ ช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และช่วยส่งเสริมการลงทุนด้านการพัฒนา วทน. ของเอกชนภายในประเทศ 

 การบูรณาการข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียนทั่วประเทศด้วย Big Data และเทคโนโลยี AI  โดย 
สวทช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(สถ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนและอาหาร
กลางวันในโรงเรียนเพื ่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื ่อวันที ่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔  โดยมีเป้าหมายใน 
การบูรณาการข้อมูลและพัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data Analytics ด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนและ
อาหารกลางวันในโรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนให้หน่วยงานพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีฐานข้อมูล
ภาวะโภชนาการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมประชากรเด็กปฐมวัยและวัยเรียนโดยอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 
เพื่อส่งเสริมการวางแผนนโยบายด้านอาหารในโรงเรียนและสุขภาพนักเรียน นำไปสู่การบริหารจัดการให้
เด็กไทยมีสุขภาวะที่ดี เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐในการใช้ วทน. ในการตอบโจทย์ขนาดใหญ่ของ
ประเทศ  

 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างคุณค่า (Value) จาก วทน. ให้เป็นที่ประจักษ์ บนฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และโครงสร้างพื้นฐาน (NSTI, NQI, TSP, EECi) โดยเน้นเศรษฐกิจฐาน BCG, AI และส่งเสริม Deep-
tech Company และ Inclusive Innovation ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 

สวทช. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อดำเนินการด้าน วทน. ระดับขยายผล (Translational 
research) ของประเทศ  ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ ๔ การก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Phase 1A ได้ดำเนินการแล้ว
เสร็จ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบประกอบอาคาร เก็บรายละเอียดภายในอาคาร ส่งมอบแบบก่อสร้างจริง  



๑๓ 

 

(As-built Drawing) จัดเตรียมเอกสารคู่มือและอบรมการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้แก่ สวทช. ซึ่งคาดว่าผู้รับจ้าง
จะสามารถส่งมอบกลุ่มอาคาร EECi-HQ ได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔   

การดำเนินการด้านเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS)  โรงงานต้นแบบ Biorefinery ได้
เริ่มติดตั้งระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดดำเนินการได้เต็ม
รูปแบบในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Bio Base Asia Pilot Plant  เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  
และอยู่ระหว่างชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อขอบัตรส่งเสริมการลงทุนและ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้เดือนกันยายน ๒๕๖๕   

การดำเนินการด้านเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) 
ได้จัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน (Center of Technology Transfer) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ด้านคลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart warehouse) และการผลิตแบบชาญฉลาดและปัญญาประดิษฐ์
อ ุ ต ส าหกร รม  ( Smart Manufacturing and Industrial Artificial Intelligence: SMAI) ร วมถ ึ ง ส ร ้ า ง
แพลตฟอร์มสําหรับให้บริการข้อมูลตําแหน่งหรือเส้นทางการเคลื่อนที่ภายในอาคารแบบออนไลน์ (UNAI 
Warehouse ณ คลังสินค้า) และคลังสินค้าอัจฉริยะสำหรับการขนส่งอัจฉริยะ และได้ร่วมกับบริษัทเอกชน ใน
การทดสอบใช้งานแพลตฟอร์มระบุตำแหน่งภายในอาคาร (UNAI)  และรถ AGV ในสายการผลิตเพื่อติดตาม
พนักงานในคลัง และติดตามการเคลื่อนที่ของรถยกในคลัง นำไปสู่การคิด Utilization ของรถ ทดสอบใช้งาน 
UNAI ใน Warehouse พบว่าบริษัทเอกชนมีความสนใจ และอยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญา License  สำหรับ
การดำเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดความพร้อมของอุตสาหกรรมในบริบทประเทศไทยตามแนวคิด Industry 4.0 
(Thailand i4.0 Index) ได้พัฒนาผู้ประเมินดัชนี จำนวน ๓๔ คน และมีผู ้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการ
ประเมินกว่า ๘๐ ราย  นอกจากนี้ สวทช. ยังได้พัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความร่วมมือกับกลุ่มคอนซอร์เทียม 
(Consortium) ให้เกิดโครงการใหม่ร่วมกัน จำนวน ๙ แผนงาน ได้แก่ (๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยาน
ยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (AV) (๒) การประยุกต์ใช้งาน Singapore Smart Industry Readiness Index (SIRI) ใน
ประเทศไทย (๓) ความร่วมมือทวิภาคีเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง สวทช. และ บมจ. ปตท.สำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม (๔) การทำ UAV Regulatory Sandbox  (๕) โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา
ด้านเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (๖) พัฒนาพื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่ร่วมกับบริษัทคูโบต้า (๗) 
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Bio Base Asia Pilot Plant  (๘) AI Innovation JumpStart เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม
สำหรับพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (๙) RoboInnovator เพื่อพัฒนาความสามารถบุคลากรด้านการ
ขนส่งสมัยใหม ่

การดำเนินการด้านการพัฒนาเมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร (FOOD INNOPOLIS) ได้ดำเนินการ
ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารให้ครอบคลุมพื้นที่ทั ่วประเทศผ่านเครือข่ายเมืองนวัตกรรม
อาหาร (FI network) จำนวน ๒๔ แห่ง ดำเนินโครงการ Functional Foods Acceleration Platform เพ่ือให้



๑๔ 

 

ความรู้และจัดทำ Roadmap แก่ผู้ประกอบการจำนวน ๒๐ ราย และ NSTDA Deep Tech Acceleration 
Program จำนวน ๑,๒๖๙ ราย  

ส่วนการดำเนินงานด้าน Inclusive Innovation เพื่อพัฒนาการผลิตสู่การตลาดอย่างยั ่งยืน จาก
แนวคิดในการทำ Farmer Corporation Development ได้มีการคัดเลือกกลุ ่มเกษตรกรรวม ๑๗ กลุ่ม 
ประกอบด้วย ข้าว ๗ กลุ่ม มันสำปะหลัง ๔ กลุ่ม ผักและพืชหลังนา ๖ กลุ่ม โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว จำนวน ๑,๒๔๒ คน รวมถึงมีการติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็น
กลไกในการขยายผลไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 

การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T 
Infrastructure: NSTI) ของ สวทช. จำนวน ๕ แห่ง โดยมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงงานวิจัยกับพันธมิตรทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อประเทศ และสร้างความเข้มแข็งด้านองค์
ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ มีดังนี้  
(๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) มีความร่วมมือ
หน่วยงานต่าง ๆ รวม ๒๔ รายการ และมีการจัดการด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้ใน ๕ เรื่องคือ ๑) การเก็บ
รักษาในธนาคารพืช ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชป่าและพืชปลูก (Seed bank) จำนวน ๖๒๕ ตัวอย่าง พืชใน
ระบบปลอดเชื้อ (Tissue bank) จำนวน ๑๖๗ ชนิด และตัวอย่างแห้งของพืชซึ่งไม่มีชีวิต (herbarium: BBH-
P) จำนวน ๑๕๑ ตัวอย่าง  ๒) การเก็บรักษาในธนาคารจุลินทรีย์ ประกอบด้วย Microbial Culture Bank ซึ่ง
เก็บรักษาจุลินทรีย์ในกลุ่มราทะเล ราจิ๋ว ราในกลุ่มไซลาเรีย และเห็ด จำนวน ๓ ,๗๖๐ สายพันธุ์  เก็บตัวอย่าง
แห้งเห็ดราด้วย DNA Barcode จำนวน ๓,๒๙๐ ตัวอย่าง  ๓) การเก็บรักษาข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและข้อมูล
พันธุกรรม ประกอบด้วย สารพันธุกรรมพืช (Genomic DNA) จำนวน ๓๙๕ ตัวอย่าง สารพันธุกรรมจุลินทรีย์ 
(Genomic DNA) จำนวน ๔,๖๒๐ ตัวอย่าง  ๔) การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ระบบนิเวศและ
พันธุกรรมมนุษย์ในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพเข้าธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพ จำนวน ๔ ระบบ ระบบสารสนเทศสนับสนุนประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่จำนวน 
๒ ระบบ ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นและแสดงรายละเอียด (Detail catalog) ของตัวอย่างที่จัดเก็บ 
ได้แก่ พืชป่า พืชปลูก พืชสมุนไพร ระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และป่าเขตร้อน จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย 
เห็ด รา ยีสต์ เซลล์ไลน์สัตว์) จำนวน ๒ ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ตัวอย่างจัดเก็บเพื่อใช้อ้างอิง ได้แก่ จีโนมข้าวไทย มะเขือเทศ อ้อย สมุนไพร สาหร่าย จุลินทรี ย์ (จีโนมเชื้อ 
วัณโรค MRSA แบคทีเรียดื้อยาอื่น ๆ Malaria parasite) และข้อมูลมนุษย์ (ฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
พันธุกรรมคนไทยสุขภาพดี โรคทางพันธุกรรม เช่น มะเร็ง การแพ้ยา) จำนวน ๑ ฐานข้อมูล และ ๕) การจัดทำ
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลได้แก่ ลำดับเบสและสร้างแผนภูมิวิวัฒนา  ข้อมูลระบาดวิทยาของ
ไวรัส ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื ้อไวรัส PRRSV  การทำนายชาติพันธุ ์ของมนุษย์ และการ
ลงทะเบียนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ Genomics Thailand  (๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics 
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Center: NOC) มีการตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์จำนวน ๙๐,๐๐๐ ตัวอย่าง การตรวจเอกลักษณ์และ
ความสัมพันธ์ของ Microbe จำนวน ๔๐๐ ตัวอย่าง การตรวจวินิจฉัยโรคพืชจำนวน ๕๐๐ ตัวอย่าง และโรค
สัตว์ จำนวน ๕๐๐ ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ระดับ DNA จำนวน ๑๔๑ ตัวอย่าง 
รวมถึงได้ศึกษาวิเคราะห์การแสดงออกของยีนภายใต้สภาวะต่างๆ วิเคราะห์หายีนที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ 
วิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ของสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษากลไกสำคัญในสิ่งมีชีวิตและเครื่องหมายโปรตีน พัฒนาวิธีการสร้าง 
Metabolite profile ของพืชเศรษฐกิจและสมุนไพรจาก Phenotype และสารสำคัญมาตรฐานของพืช
สมุนไพร  และยังได้ดำเนินการในเรื่องที่ประเทศมีความต้องการเร่งด่วน เช่น การวิจัยและพัฒนาน้ำยาสกัด 
RNA เพื่อการตรวจโรค Covid-19 และการพัฒนาวิธีการตรวจเชื้ออหิวาต์สุกรแอฟริกัน (African Swine 
Fever -ASF)  (๓) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื ่อการคำนวณขั้ นสูง (NSTDA Supercomputer 
Center: ThaiSC) ได้สร้างเครือข่ายด้าน HPC ของผู้ใช้งาน มีการหารือความร่วมมือกับบริษัทเอกชนและ
หน่วยงานให้ทุน มีการพัฒนาระบบ International Virtual Consortium ของศูนย์ Supercomputer ต่างๆ 
ทั่วโลก ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ASEAN HPCTF-5  รวมถึงร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล
ของ SC-Asia  และร่วมประชุม International Supercomputing Conference (ISC2021)  นอกจากนี้ ยัง
ไ ด ้ ร ่ ว มป ร ะช ุ ม  THE 79 th MEETING OF ASEAN COMMITTEE ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND 
INNOVATION (COSTI-79) เพื่อกำหนดให้ HPC เป็น priority area ของ ASEAN COST ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ 
นอกจากนี้ยังได้ทำโครงการความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษในการสร้างแบบจำลองมลพิษ PM 2.5 ในพ้ืนที่
ภาคเหนือของประเทศไทย และร่วมจัดทำโครงการใช้ Supercomputer เพื ่อถอดรหัสจีโนมสายพันธุ์  
SAR-CoV-2 ที ่ระบาดในประเทศไทย  (๔) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 
(Technology and Informatics Institute for Sustainability: TIIS) ได้การพัฒนาข้อมูลและระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลได้แก่ ฐานข้อมูล National Life Cycle Inventory ฐานข้อมูลเพื่อใช้รายงาน SDG ของ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริบทไทย และได้พัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดฟุตพรินต์วัสดุ ตัวชี้วัดการบริโภควัสดุในประเทศ ตัวชี้วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าเพ่ิม 
ตัวชี้วัดความยั่งยืนขององค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และการประเมินปริมาณขยะอาหารที่เหมาะสมในบริบทของชุมชนเมืองประเทศไทย รวมถึงยังให้
บริการทางเทคนิค วิเคราะห์ แก่หน่วยงานต่างๆ  ในกลุ่มคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ
รัฐวิสาหกิจไทย และส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐและเอกชนมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น โครงการ “การประเมิน
ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ของที่นอนในอุตสาหกรรมที่พักในประเทศไทย”  โครงการ 
“การศึกษาศักยภาพองค์กรในการจัดทำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของ กฟผ. เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”   
โครงการ "ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตและจัดทำแนวทางลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้านครหลวง”  โครงการ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน” นอกจากนี้ ยังได้ประยุกต์ใช้ชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการ มี
องค์กรหรือหน่วยงานที่นำค่าประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและโมเดลไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
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สนับสนุนการผลิตและบริโภค เช่น โครงการ “แนวทางการวัดการหมุนเวียนของวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของประเทศไทย โดยการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการหมุนเวียนของวัสดุ : กลุ่มวัสดุก่อสร้าง  (๕) ศูนย์เทคโนโลยี 
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center: TMEC) ได้สร้างต้นแบบสำหรับ Wafer level 
MEMs/ISFET  และสามารถส่งมอบแผ่นเวเฟอร์จำนวน  ๗๐ แผ่น รวมถึงได้หาร ือกับพันธมิตรทาง
สถาบันการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์จาก TMEC ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร และร่วมมือกับนักศึกษาโครงการทุน TGIST ของ สวทช. เป็นต้น 

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI) 
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ ต่อยอดไปสู่
การขยายขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔ มีดังนี้ (๑) ศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Product Testing Center: PTEC) มี
การทดสอบระบบกักเก็บพลังงานและระบบการชาร์จตามมาตรฐานสากลให้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม
ยานยนต์หลายแห่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) รวมถึงระบบชาร์จกับยานยนต์
ไฟฟ้าขนาดใหญ่และเรือขนาดใหญ่  การทดสอบตู้ควบคุมอุณหภูมิของวัคซีน Covid-19 การจัดเตรียมอาคาร 
EMC Chamber เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เพื่อทดสอบระบบอาณัติสัญญาณ 
(Signaling)  และการเป็นหน่วยตรวจ (Inspection Body) โรงงานผลิตในระบบคุณภาพของ ๓ กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
คือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง  (๒) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
(NSTDA Characterization and Testing Service Center: NCTC) ขยายขีดความสามารถการวิเคราะห์
ทดสอบใน ๔ ด้านคือ อาหารฟังก์ชันและอาหารสุขภาพสมัยใหม่ กัญชา/กัญชง/สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชา
และกัญชง สารออกฤทธิ ์สำคัญในพืชและสมุนไพร (กระท่อมและฟ้าทลายโจร) และ Testing Solution 
Provider โดยได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2017 จำนวน ๒๖ ขอบข่าย  (๓) 
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service Center: 
DECC) ได้ปรับปรุงรถเข็นขายอาหาร Street food จำนวน ๑๑๑ คัน เพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน บริเวณ
ถนนเยาวราช ถนนข้าวหลาม ตลาดน้อย และรอบสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และดำเนินโครงการประกอบ
ระบบแบตเตอรี ่กักเก็บพลังงานที่มีอัตราปลดปล่อยประจุสูงสำหรับเชื ่อมต่อกับระบบการผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์ (๔) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม ( Industrial Ceramic 
and Housewares Product Testing Center: CTEC) มีการให้บริการลูกค้าจากการวิเคราะห์ทดสอบรวม 
๒,๐๐๒ รายการ เพิ่มบริการวิเคราะห์ทดสอบใหม่ตามมาตรฐานสากลในวัสดุที่สัมผัสอาหาร ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัยของเมลามีน  วิเคราะห์โลหะหนักในพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ ๑๑ ธาตุหลัก การแพร่กระจาย
จำเพาะของโลหะหนักและสารอันตราย (Specific migration) ในกลุ่มสารเคลือบโลหะและอัลลอย และยาง  
รวมถึงการวิเคราะห์สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Screening Test) (๕) 
ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center: TBES) 
ให้บริการทดสอบตามมาตรฐาน OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 



๑๗ 

 

เรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์ ประสิทธิผลของเครื่องสำอาง และสารสกัดสมุนไพร 
(OECD GLP) ซึ่งสามารถทำกระบวนการทดสอบด้านการระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา และความไวต่อการ
กระตุ้นการแพ้ทางผิวหนัง และสามารถให้บริการลูกค้าในด้านการทดสอบรวม ๔๒ รายการ  

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับกลไกบริหารจัดการงานวิจัยภายในให้คล่องตัวสอดรับกับการทำงานในปัจจุบัน 
พร้อมตอบโจทย์ความคาดหวังที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐาน 
วิศวกรรม เพื่อการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ และทันเวลา 

สวทช. ปรับกลไกของกลุ่มภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ ทันเวลา 
พร้อมตอบสนองกับโจทย์ของแหล่งทุน แหล่งงบประมาณวิจัยของประเทศ โดยมีการดำเนินงานสะสมตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ ได้แก่ การจัดทำ Impact pathway การคัดเลือกงานวิจัยเป้าหมายเพื่อจัดทำ Outcome 
mapping / value chain / roadmap การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ภายใต้ Theme 
ที่กำหนด มีการวิเคราะห์ขอบข่ายการให้ทุนของแหล่งภายนอกและระบบงบประมาณวิจัยของเพื่อให้ทีมวิจัย
ทบทวน Technology/Research S-curve ทั้งยังจัดทำแนวทางการจัดตั้ง Research partners (RPs) ของ 
สวทช. สำหรับใช้เป็นแนวทางการสร้างผลงานของ สวทช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย  ในการนำร่องระบบ 
Verification & Validation กับผลงานวิจัยก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยีสู ่เชิงพาณิชย์และสู่ชุมชน จำนวน ๑๓  
ผลงาน ทำให้ สวทช. มีกระบวนการประเมินโอกาสและแสวงหาผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการสื่อสารตกลงกับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในเรื่องความต้องการ และผลจากการนำร่องฯ ทำให้เกิดการสื่อสารให้บุคลากร สวทช. มี
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำ Verification & Validation มากขึ้น 

สวทช. สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องกับกลไก 
Integrated service platform ด้าน Food และ Health ที่สนับสนุนการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี มีจำนวน
ผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๒ ,๖๘๙ ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม NSTDA 
Deep Tech Acceleration Program จำนวน ๒,๐๓๓ คน และ Functional Foods Acceleration Platform 
จำนวน ๕๙๕ คน  นอกจากนี้ ยังได้พัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อการลงทุน และกลไก
การสนับสนุนธุรกิจเพื่อให้พร้อมสำหรับการลงทุน (เช่น การหา CEO, Mentor, angel, การประเมินศักยภาพ
ธุรกิจ การทำ Financial projection) มีผลงานที่จะพัฒนาธุรกิจ ๑๙ ผลงาน มีการคัดเลือกโครงการจากกลุ่มที่
มีความสนใจเป็น NSTDA Startup และกลุ่มที่สนใจจะพัฒนาธุรกิจ จำนวน ๑๐ โครงการ และมีการอนุมัติให้
เป็น NSTDA Startup แล้ว ๑ ราย ในปีงบประมาณที ่ผ ่านมา  นอกจากนี ้ สวทช. ยังได้พัฒนา Angel 
community โดยกลุ่ม Angel Investor มีการจัดตั้งสมาคม TBAN (Thailand Business Angel Network) มี
กิจกรรม เช่น หลักสูตร, Workshop และการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน ในเชิงพื้นที่ สวทช. ยัง ให้การ
สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีไปสู่พื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการในพ้ืนที่ โดยที่ผ่านมา มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในพ้ืนที่เป้าหมาย จ.กระบี่ จำนวน ๗ เทคโนโลยี และ จ.
เลย จำนวน ๔ เทคโนโลยี 



๑๘ 

 

กลยุทธ์ที ่ ๔ เพิ ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร นำระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ดึงดูด 
Talents และพัฒนาฐานองค์ความรู้ใหม่ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สวทช. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โดยคณะทำงานพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล สวทช.ได้พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานของ 

สวทช. (NSTDA Monitoring Dashboard) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ของ สวทช. มา

สู่ระบบเดียวกันในการติดตามการดำเนินงานทุกระดับของ สวทช. โดยมีการพัฒนาเพ่ิมเติมส่วนของการบริหาร

การวิจัยและพัฒนา (RDI Dashboard) และการพัฒนากำลังคนทาง ว และ ท (S&T HRD Dashboard) ซึ่ง

เปิดใช้งานทั้ง ๒ ระบบแล้วในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ สวทช. ได้ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากร 

สวทช. เช่น ด้านการบริหารบุคคล (eHR) ของ สวทช. เพ่ือให้ครอบคลุมสนับสนุนบุคลากรทุกประเภท การเพ่ิม

ช่องทางการให้บริการสนับสนุนด้าน IT จากภายนอกสำนักงานฯ ในช่วงที่พนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรการ 

Work from Home การตรวจรับกระบวนการทางพัสดุแบบไร้กระดาษ และในด้านการดึงดูดบุคลากรวิจัย 

สวทช. มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ๙ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือ

พัฒนาบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกลไกการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถในด้านการ

วิจัย โดยมีบุคลากร สวทช. เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและ/

หรือปริญญาเอก ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีนักศึกษาทุน สวทช. ระดับปริญญาโท เอก 

และนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) ที่ทำงานร่วมกับนักวิจัย สวทช. สะสมรวมทั้งสิ้น ๒๑๙ คน นอกจากนี้ 

สวทช. ให้ความสำคัญกับการยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากร (Upskill/reskill) สายสนับสนุน และ

ทบทวนรูปแบบของการให้บริการสนับสนุน มีการจัดฝึกอบรมในหมวดความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล เช่น เรื่อง

หลักเกณฑ์และกระบวนการเลื่อนตำแหน่ง และเกณฑ์ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยและพัฒนา  การประเมิน 

Competency การอบรมเรื่องระบบบริหารความเสี่ยง และ IT Security Awareness เป็นต้น 



๑๙ 

 

 

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 ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีมูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ ๑๑.๑๗ เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(มูลค่าผลกระทบจำนวน ๗๓,๖๙๒ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  เท่ากับ 
๖,๕๙๖ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 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 และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มี
จำนวนเงินลงทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ภายใต้ผลงานวิจัยของ 
สวทช. เท่ากับ ๒๕,๒๒๔ ล้านบาท คิดเป็น ๒.๒๑ เท่าของมูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ (มูลค่าการลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่ากับ ๑๑,๔๐๐ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
ของเป้าหมาย 

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

สวทช. ไม่มีพันธกิจที่จะต้องมุ่งหารายได้หรือทำกำไรสูงสุดเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม
รายได้จะเป็นตัวบ่งชี้คุณค่างานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. โดยสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัด
ที่บ่งบอกว่า สวทช. มีความสามารถหารายได้กลับมาช่วยพัฒนางานทางด้าน วทน. ที่สร้างประโยชน์ให้กับ
ประเทศได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ  สวทช. ดำเนินการแสวงหารายได้จากหลากหลายแหล่งทุนทั้งภายใน
และต่างประเทศ ควบคู่กับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ สวทช. มีรายได้จากความสามารถ (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เท่ากับ ๑,๖๒๙.๑๗ ล้านบาท และมี

๓. ผลการดำเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที ่๔ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 



๒๐ 

 

ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๖,๘๓๒.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายเท่ากับ
ร้อยละ ๒๓.๘๕ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๘ 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 พันธุ ์พืช และผังภูมิวงจร ไปใช้  
ให้เกิดประโยชน์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีเป้าหมายในการผลักดันให้มีจำนวนทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีการใช้ประโยชน์ (IP Utilization) จำนวน ๓๖๐ รายการ ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ สวทช. มีจำนวน IP Utilization เท่ากับ ๔๓๓ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย  
นอกจากนี้ ในด้านการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้าง

มูลค่า /รายได้  และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นของเกษตรกร ชุมชนและสังคมนั้น สวทช. ได้ดำเนินการ
ถ่ายทอดผลงานวิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่ตามหลัก Inclusive 
Innovation และบุคลากรในชุมชนไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๙,๒๑๓ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย  

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 
๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินงานโครงสร้างของกลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
การทดสอบระบบประกอบอาคาร เก็บรายละเอียดภายในอาคาร ส่งมอบแบบก่อสร้างจริง  (As-built 
Drawing) จัดเตรียมเอกสารคู่มือและอบรมการใช้งานระบบต่างๆ ให้แก่ สวทช. ซึ่งคาดว่าผู้รับจ้างจะสามารถ
ส่งมอบกลุ่มอาคาร EECi-HQ ได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ คิดเป็นความก้าวหน้า ร้อยละ ๙๘.๙๓ ของ
เป้าหมาย และมีการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากลไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๔,๙๓๗ รายการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 



๒๑ 

 

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 ่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช . มีบ ุคลากรภาคอุตสาหกรรมที ่ ได ้ร ับการ 
Reskill/Upskill เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดันเศรษฐกิจ BCG แล้วจำนวน ๙,๕๒๘ คน  
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย  และมีนักศึกษาที่ สวทช. มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อสร้าง
บุคลากรวิจัยให้กับประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๓๙ คน ประกอบด้วย นักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน ๘๗ คน 
นักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาเอก จำนวน ๒๘๗ คน และนักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาโท จำนวน ๓๖๕ คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 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 ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ สวทช. มีผลการดําเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย และมีผลการดำเนินงานที่
สำคัญ ดังนี้  

๑) ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย โดย สวทช. ได้เริ่มนำร่องการใช้ระบบ Verification & Validation 
ผลงานวิจัยก่อนออกสู่ตลาด เพื่อปรับปรุงกระบวนการยืนยันผลผลิตจากงานวิจัยว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตาม 
Specification ที่ระบุไว้ (Verification) เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและสามารถทำซ้ำได้ในสภาวะที่ 
ส่งมอบ (Validation) โดย ณ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการ implement นำร่องการ
ใช้ระบบ Verification & Validation กับผลงานวิจัยก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์และสู่ชุมชน จำนวน 
๑๓ ผลงานแล้วเสร็จ มีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องต่อผู้บริหาร
เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและนำมาปรับปรุงระบบที่ดำเนินการอยู่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้จัดทำเป็น
แนวทางการขยายผลการใช้งานระบบฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป  นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเปิด
ทดสอบระบบสารสนเทศ myProject V3 ให้แก่ผู ้เกี ่ยวข้องเมื ่อวันที ่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และนำส่ง
ข้อเสนอแนะการรายงาน TRL (Technology Readiness Level)  ให้แก่ทีมผู้พัฒนาเพ่ือดำเนินการปรับแก้ไข 



๒๒ 

 

รวมถึงได้ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์การประเมิน TRL และเอกสารความรู้ (Factsheet) เรื่อง 
Verification & Validation และจัดทำ Infographic เรื่องกระบวนการบริหารงานวิจัยเพื่อการส่งมอบผลงาน
ที่มีคุณภาพแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน สวทช. ทราบผ่านระบบของสำนักงาน  

๒) ระบบติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร สวทช. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบติดตาม
ผลการดำเนินงานภาพรวมขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้วางแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม
ผลการดำเนินงานการบริหารการวิจัยและพัฒนา (RDI Dashboard) และระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผล
การดำเนินงานการพัฒนากำลังคนทาง ว และ ท (HRD Dashboard)  โดย ณ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ได้เปิดใช้งานระบบ RDI Dashboard เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และระบบ HRD Dashboard 
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  โดยมีการรับ feedback จากการใช้งานของทั้ง ๒ ระบบ และปรับแก้ไขตาม 
feedback ที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว เช่น เพ่ิมกราฟแสดงข้อมูลเด่นของแต่ละตัวชี้วัดในหน้าการแสดงผลภาพรวม
ของ  RDI Dashboard ปรับการแสดงข้อมูลในหน้า “ข้อมูลหลังจบการศึกษา” ใน HRD Dashboard โดยการ
เพ่ิมตัวเลือกของสถานะหลังจบการศึกษา/ฝึกงาน ได้แก่ รองาน ทำงาน และศึกษาต่อ  

 

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 อ้างอิงจากฐานข้อมูล ISI (ฐานข้อมูลอ้างอิง Citation Database) รวมถึงวารสารที่อยู่ใน Quartile 1 
อ้างอิงจากฐานข้อมูล Scimago (ดัชนีวัดและจัดอันดับคุณภาพวารสาร) ๒) ทรัพย์สินทางปัญญา ๓) ต้นแบบ
ระดับเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ และ ๔) รายได้จากความสามารถ ทั้งนี ้ณ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มี IC score รวมเท่ากับ ๕๕,๓๕๘ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

  



๒๓ 

 

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   

๑๑.๑๗ เท่า 
(๗๓,๖๙๒ ล้านบาท) 

KS1-B มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท 
๒ เท่าของมูลค่าการลงทุนด้าน  

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

๒.๒๑ เท่า 
(๒๕,๒๒๔ ล้านบาท) 

พันธมิตร/ลูกค้า/
การเงิน 

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อคา่ใช้จ่าย ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๓.๘๕ 

KS3  การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู ้  
ไปใช้ประโยชน ์

- จำนวน IP Utilization ๓๖๐ รายการ 
- จำนวนเกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่

ตามหลัก Inclusive Innovation 
และบุคลากรในชุมชนที่นำผลงานวิจัย
และองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาค
เกษตรกรรมและสังคม ๙,๐๐๐ คน 

- ๔๓๓ รายการ 
- ๙,๒๑๓ คน 

KS4  การยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ 

- กลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

- จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ตามมาตรฐานสากลเท่ากับ ๔,๔๐๐ 
รายการ 

- ร้อยละ ๙๘.๙๓ 
 
- ๔,๙๓๗  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 

- ๙,๕๒๘ คน   
 
 
 
- ๗๓๙ คน 

กระบวนการภายใน 
KS6 การมีระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 

และระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ภาพรวมขององค์กร 

มีการพัฒนาและปรับระบบบริหาร
คุณภาพงานวิจัยและระบบติดตามผล
การดำเนินงานภาพรวมขององค์กร 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ความสามารถของ
องค์กร 

KS7 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิจัย 

IC score รวม ๔๕,๐๐๐ คะแนน ๕๕,๓๕๘  คะแนน 

 



๒๔ 

 

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 
๙,๗๔๑ ฉบับ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
จำนวนทั ้งสิ ้น ๙๑๑ ฉบับ (ประกอบด้วยบทความตามรายชื ่อของ SCIE จำนวน ๘๙๗ บทความ และ 
Non SCIE Quartile ๑ จำนวน ๑๔ บทความ) โดยจำนวนบทความดังกล่าว เป็นบทความตามรายชื่อของ 
SCIE ที่บุคลากร สวทช. มีส่วนร่วม ( Intramural) ทั้งหมด ๗๒๔ บทความ (หรือคิดเป็น ๕๓.๐๔ ฉบับต่อ
บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) แสดงดังรูปที่ ๑ โดยรายชื่อบทความแสดงในภาคผนวก ก 

 

 
รูปที่ ๑ จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCIE) ของ สวทช. 
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ปีงบประมาณ 



๒๕ 

 

๓.๒.๑.๒ ทรัพย์สินทางปัญญา  

สวทช. ให้ความสำคัญกับการปกป้องผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
โดยดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๔ ตามลำดับ 
สวทช. มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื ่นขอจดสิทธิบัตรทั ้งสิ ้น ๒ ,๘๓๖ คำขอ (เป็นการยื ่นขอจดสิทธิบัตร
ภายในประเทศ จำนวน ๒,๗๕๓ คำขอ และยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ จำนวน ๘๓ คำขอ) ได้รับคู่มือ
สิทธิบัตรแล้วจำนวน ๖๐๑ คำขอ (เป็นคู่มือสิทธิบัตรภายในประเทศ จำนวน ๕๕๑ คำขอ และต่างประเทศ 
จำนวน ๕๐ คำขอ) ซึ่งกระบวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรจนได้รับคู่มือสิทธิบัตรที่ ผ่านมาใช้ระยะเวลาเฉลี่ย
ประมาณ ๔ ปี และมีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรจำนวน ๑,๖๘๔ คำขอ ได้รับคู่มืออนุสิทธิบัตร
แล้ว จำนวน ๙๒๕ คำขอ นอกจากนี้ สวทช. ยังดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ได้แก่ ผังภูมิวงจรรวม 
ความลับทางการค้า และการคุ้มครองพันธุ์พืช โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สวทช. มี
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจำนวนทั ้งส ิ ้น ๒๕ , ๑๖๙ และ ๒๐๑ คำขอ ตามลำดับ ณ ไตรมาสที ่ ๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น ๕๒๔ คำขอ (หรือคิดเป็น ๓๘.๓๙ 
คำขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน) ได้แก่ สิทธิบัตร ๒๒๐ คำขออนุสิทธิบัตร ๒๖๕ คำขอ ความลับทางการค้า 
๑๖ คำขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๒๓ คำขอ รายชื่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดและได้รับคู่มือ แสดงดัง
ภาคผนวก ข – ช 

 

 
รูปที่ ๒ จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนของ สวทช.  
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จำนวนทรัพย์สนิทางปัญญา 

ปีงบประมาณ 



๒๖ 

 

นอกจากบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ณ ไตรมาสที ่ ๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นักวิจัย/ผลงานวิจัยของ สวทช. ยังได้รับรางวัลและเกียรติยศในด้านต่าง ๆ รวม
ทั้งสิ้น ๔๘ รางวัล แบ่งเป็น รางวัลระดับนานาชาติ ๑๙ รางวัล และรางวัลระดับชาติ ๒๙ รางวัล รายละเอียด
แสดงดังภาคผนวก ฌ  

ตัวอย่างรางวัลและเกียรติยศที่น่าสนใจ 
๑) นักวิจัยเนคเทคได้รับคัดเลือกให้เป็น SPIE Women in Optics ประจำปี ๒๐๒๒ ติดอันดับ ๑ 

ใน ๒๕ คน ที ่ได้รับเลือกจากนักวิชาการทางด้านนี้จากทั่วโลก ดร.อัชฌา กอบวิทยา นักวิจัยทีมวิจัย
เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ได้รับการยอมรับทางวิชาการ และได้รับคัดเลือกโดย The International Society for 
Optics and Photonics (SPIE) ให้เป็น SPIE Women in Optics ประจำปี ๒๐๒๒ ซึ่งถือเป็น ๑ ใน ๒๕ คน 
ที ่ได ้ร ับเล ือกจากนักว ิชาการทางด้านนี ้จากทั ่วโลก ดร.อัชฌา มีความเชี ่ยวชาญทางด้าน Nano & 
Biophotonics โดยผลงานวิจัยหลักที่เนคเทค สวทช. ได้แก่ เลนส์มิวอาย: MuEye เลนส์พอลิเมอร์ มีความ
ยืดหยุ่น ทนทานต่อการใช้งาน สามารถติดกับกล้องถ่ายภาพพกพาอย่างแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน และใช้งาน
เป็นกล้องจุลทรรศน์พกพา รวมถึงประสบการณ์อื ่น ๆ เช่น เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม 
ผู ้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศเยอรมนี ในปี ๒๕๕๘ ได้รับทุน Newton fund ในโครงการ 
Leaders in Innovation Fellowship ณ สหราชอาณาจ ักร และนำร ่องผลงานม ิวอายระดมทุนผ ่าน 
Crowdfunding  

๒) นักวิจัยนาโนเทคได้รับรางวัลชนะเลิศ  DMSc Award   ประจำปี ๒๕๖๔  ประเภทงานวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง นักวิจัยกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์
ระดับนาโน เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ   DMSc Award   ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๔  จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รูปแบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้ง
ที ่ ๒๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดขึ ้นระหว่างวันที ่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จากผลงานวิจัย  
“แอปตาเซ็นเซอร์สำหรับวิเคราะห์อัลบูมินในปัสสาวะเพ่ือประกอบการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง” งานวิจัยดังกล่าว 
ใช้ติดตามความผิดปกติของไต หรือหน้าที่ของไตในระยะเริ่มต้นได้ เนื่องจากอัลบูมินรั่วในปัสสาวะเป็นหนึ่งใน
ตัวบ่งชี้ของความผิดปกติของไต อีกทั้งชุดตรวจอัลบูมินในปัสสาวะที่พัฒนาขึ้นนี้ยังสะดวกในการใช้งาน โดย
ระยะเวลาในการตรวจวัดคือ ๑๐-๓๐ นาทีเท่านั้น นอกจากนี้ทางทีมวิจัยยังได้ยื่นจดสิทธิบัตร และตีพิมพ์
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต้นแบบนี้ในวารสารนานาชาติแล้ว อีกท้ังยังได้รับอนุญาตจาก อย. ให้เป็น
สถานที่ผลิตชุดตรวจดังกล่าวได้อีกด้วย รวมถึงนำไปใช้ในการตรวจโปรตีนอัลบูมินรั่วในปัสสาวะของชาวบ้านใน
ชุมชน ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ผ่านโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) ทั้งนี้ผลการตรวจวัดถูกนำส่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพ่ือ
ชี้แจงผลกับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคล เพ่ือแนะนำให้ปรับพฤติกรรม รักษาสุขภาพมากขึ้น ตาม
แนวทาง และแผนการดำเนินงานของโครงการชะลอโรคไตเรื้อรัง นอกจากนี้ทางโครงการป้องกันและชะลอโรค
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ไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) ได้ขยายพื้นที่การใช้ชุดตรวจไปยังอีก ๗ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในอำเภอน้ำพอง อำเภอหนองเรือ และอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงสิงหาคม ๒๕๖๔ อีกด้วย 

๓) นักวิจัยเอนเทคได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ดร.ณัฐนัย คุณานุสนธิ์ ทีมวิจัย
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award จากการเข้าร่วมนำเสนอ
ผลงาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Materials Thailand (AMF-AMEC ๒๐๒๑) รูปแบบออนไลน์ จัดโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมาคมวัสดุศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่  
 ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากผลงาน “Degradation Diagnostics and Direct Recycling of Nickel-rich 
NMC cathode in Li-ion batteries”  

๔) นักวิจัยเอนเทคได้รับรางวัล Best Presentation Award ดร.นุวงศ์ ชลคุป ทีมวิจัยพลังงาน
ทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน ได้รับรางวัล The Best Presentation Award จากการเข้าร่วมนำเสนอ
ผล ง าน  ใน ง าน  11th International Structural Engineering and Construction Conference (ISEC) 
รูปแบบออนไลน์ จัดโดย The Nile University ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
จากผลงาน “Urban planning measures for smart city development”  
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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 ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใน 
ทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ ้น จำนวน ๓๕๗ รายการ ให้แก่ ๓๓๓ หน่วยงาน แสดงดังรูปที ่ ๓ โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ฌ  

 
 

 
รูปที่ ๓ จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ของ สวทช. 
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ปีงบประมาณ 
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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
ภายในถุงมีนอ้ย 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 ซดีส์ จำกดั 
บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จำกัด 
บริษัทซานยี่ สหสิงห์ ซดีส์ 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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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

บริษัทเจอาร์ แลบโบราทอรี่ จำกัด “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดบรรจุแคปซูลนิ่ม” 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู ่ในตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ ่งบริษัทเจอาร์  
แลบโบราทอรี่ จำกัด เป็น OEM ที่ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบผงชงดื่ม รูปแบบแคปซูล และแคปซูลนิ่ม โดยที่มุ่งเน้นไป
ที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ำมันเชิงเดี่ยว เช่น น้ำมันงาขี้ม้อน น้ำมันงาดำ น้ำมันฟักข้าว เป็น
ต้น บริษัทฯต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบที่มีคุณสมบัติในการดูดซึมได้ดี
เพิ่มเติม ดังนั้น สวทช. จึงได้พัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพน้ำมันงาข้ีม้อนในรูปแบบแคปซูลนิ่ม จากการตั้งตำรับให้อยู่ในรูปอิมัลช่ันแบบ
เกิดขึ้นเอง สำหรับการนำส่งสารอาหารสำคัญของน้ำมันงาขี้ม้อน ก่อนการนำไปบรรจุ
แคปซูลนิ่มพร้อมบริโภค เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซึมของน้ำมันงาขี้ม้อน พร้อมทั้ง
ช่วยนำส่งสาระสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ โอเมก้า ๓ วิตามีนอี และสารที่ไม่ละลายน้ำ ให้มี
การกระจายตัวและดูดซึมไปยังลำไส้เล็กได้ดียิ่งขึ้น  

บริษัทสยามโนวาส จำกัด “การผลิตชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในน้ำนมโคโดยการใช้โมโน
โคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะ” การตรวจเพื่อยืนยันการตั้งท้องของแม่โคหลัง
การผสมเทียม และการบ่งชี้สภาวะการทำงานของรังไข่ในโคนมมีความสำคัญเป็น
อย่างยิ่งต่อการจัดการระบบสืบพันธุ์ของแม่โคในฟาร์มอย่างมีประสิทธภาพ และยัง
ช่วยให้การขยายพันธุ์โคนมพันธุ์ดีทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้น 
สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยในการพัฒนา 
“น้ำยาและวิธีการตรวจวัดปริมาณโปรเจสเตอโรนในน้ำนมของโค” โดยวิธีท่ีพัฒนาขึ้น 
เรียกว่า คอมเพททิทีฟ อิไลซ่า (Competitive Enzyme-linked Immunosorbent 
Assay) เป็นการตรวจหาระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในตัวอย่างน้ำนมด้วย 
โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงสูงต่อโปรเจสเตอโรน ซึ่งชุดตรวจนี้
ใช้งานง่าย ได้ผลแม่นยำและรู้ผลรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง ๙๐ นาที สามารถทราบผลการ
ตรวจเพศตัวอ่อนด้วยการอ่านผลโดยการดูจากสีของตะกอนดีเอ็นเอ วิธีการนี้ไม่
จำเป็นต้องเปิดหลอด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากเชื้อโรคภายนอก และ
ยังเป็นเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก ราคาไม่แพง พกพาสะดวก ด้วยวิธีการตรวจนี้จะทำให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทราบถึงวงรอบการเป็นสัดของโคได้ ทำให้สามารถนำข้อมูลนี้มาใช้
วางแผนในการผสมเทียม รวมทั้งสามารถนำไปใช้ตรวจการตั้งท้องของแม่โคหลังการ
ผสมเทียมได้ด้วย 

บริษัทเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จำกดั 
(มหาชน) 

“วัคซีนต่อต้านเชื้อฟลาโวแบคทีเรียมในปลา” เกษตรกรผู้เลี ้ยงปลานิลประสบ
ปัญหาโรคติดเช้ือแบคทีเรีย จากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม สร้างความเสียหายจำนวนมาก 
ปัจจุบันยังไม่มีวิธีควบคุมเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สวทช. 
ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
นาโนวัคซีนแบบแช่ เพื่อใช้ทดแทนการฉีด สำหรับการควบคุมโรคติดเชื้อในปลานิล 
จากการออกแบบและสังเคราะห์วัคซีนเชื้อตาย จากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม ท่ีก่อให้เกิด
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โรคในปลานิล ในรูปของอนุภาคนาโนท่ีมีคุณสมบัติในการเกาะติดเยื่อเมือก วิธีการคือ 
แช่ปลาในวัคซีนเพียง ๓๐ นาที สามารถใช้ได้กับปลาทุกขนาดทุกวัยและสามารถแช่ได้
พร้อมกันครั้งละจำนวนมากตามต้องการ เพียงปรับปริมาณวัคซีนให้เหมาะสม ซึ่ง
พบว่าวัคซีนสามารถช่วยลดอัตราการตายของปลานิล 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 
นอกจากนี้ระบบติดตามการเจริญเติบโตของแบคทีเรียยังมีประโยชน์ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ต้องเฝ้าระวังคณุภาพน้ำ 
อุตสาหกรรมอาหารในการตรวจเชื้อปนเปื้อน เป็นต้น 

บริษัทเนเจอร์ เบนเนฟิท จำกัด “กระบวนการเตรียมสารสกัดมาตรฐานกระชายดำทีม่ีปริมาณฟลาโวนอยด์สูงและลด
สีคล้ำดำในสภาวะเย็น” เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร
ไทย ยังขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการสกัดสมุนไพรให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพและมีความ
บริสุทธ์ิสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์ครีมจากสมุนไพรไทย มีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ และมีต้นทุน
สูง ดังนั้น สวทช. จึงพัฒนากระบวนการสกัดสารสกัดมาตรฐานจากกระชายดำที่มี 
สีเหลืองทอง และมีปริมาณฟลาโวนอยด์สูงถึงร้อยละ ๘๐ ทำให้มีคุณสมบัติเด่นกว่า
สารสกัดในท้องตลาดทั่วไปด้านการชะลอวัย (Anti-aging) อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ
การระคายเคืองต่อผิวหนัง มีศ ักยภาพในการแข่งขันระดับสากล เนื ่องจากมี
กระบวนการสก ัดท ี ่สามารถควบคุมปร ิมาณสารสำคัญได ้อย ่างแม ่นยำตาม
ความจำเพาะ (Specification) รวมถึงการแก้ไขเรื ่องสีดำคล้ำของสารสกัดซึ่งเป็น
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ข้อด้อยของสารสกัดกระชายดำให้มีสีอ่อนลงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเหมาะกับการ
นำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/เวชสำอาง  

บริษัทดั๊กอะโกร จำกัด “ปุ๋ยน้ำแขวนลอยสูตรเข้มข้นและกรรมวิธีการเตรียมปุ๋ยน้ำแขวนลอยสูตรเข้มข้น” 
เนื่องจากปัญหาเรื่องของบรรจุภัณฑ์ของปุ๋ยน้ำที่บวมอันเกิดจากการสะสมของแก๊ส 
และความไม่คงตัวของปุ๋ยน้ำท่ีมีขายในท้องตลาด ทำให้ไม่เป็นท่ีต้องการของเกษตรกร 
จึงมีการพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการเตรียมปุ๋ยน้ำแขวนลอยเข้มข้นที่มี N-P2O5-K2O 
ไม่น้อยกว่า ๑๖-๑๖-๑๖ โดยที่ปุ๋ยน้ำมีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีน้ำตาลเข้มที่มี
อนุภาคของปุ๋ยแขวนลอยอยู่ไม่จับตัวกันเป็นก้อนผลึก และปุ๋ยน้ำแขวนลอยจาก
ผลงานวิจัยนี้มีความเสถียรภาพเมื่อเก็บไว้ในสภาวะเร่งเป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดย  
ไม่จ ับตัวกันเป็นก้อนผลึก ไม่ทำให้ภาชนะบรรจุเกิดการบวมตัว 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
เพศผ ู ้  ด ังน ั ้นเม ื ่อก ุ ้ งเพศผ ู ้ ได ้ร ับ dsRNA ของย ีน IAG (dsIAG) จะกลายเป็น 
Neo-female คือ กุ้งเพศผู้จะมีลักษณะภายนอกเหมือนกุ้งเพศเมีย สามารถสร้างไข่ 
และผสมพันธุ์กับกุ้งเพศผู้ตามปกติได้ ซึ่งลูกที่ได้จากการผสมแม่กุ้ง Neo-female กับ
กุ้งเพศผู้ปกติจะได้ลูกกุ้งที่เป็นเพศผู้ล้วน หรือมีอัตราส่วนของกุ้งเพศผู้สูงมากขึ้น 

บริษัทซินอา บริว จำกัด “กระบวนการหมักน้ำส ้มสายชูจากสับปะรด” เน ื ่องจากกระบวนการผลิต
น้ำส้มสายชูหมักในเชิงพาณิชย์จะใช้กระบวนการหมักที่แยกขั้นตอนกันระหว่าง
ขั ้นตอนการผลิตแอลกอฮอล์และการผลิตกรดอะซิต ิค ซึ ่งง ่ายต่อการควบคุม
กระบวนการ แต่ต้องมีการลงทุนเครื่องจักรและระบบการจัดการที่ซับซ้อน จึงทำให้มี
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น สวทช. จึงได้พัฒนากระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากผลไมใ้หม้ี
กรรมวิธีท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน และมีต้นทุนกระบวนการต่ำ ซึ่งสามารถทำการหมักแบบ ๒ 
ขั้นตอน ได้ในถังเดียว (2 in 1) สามารถหมักภายใต้สภาวะไม่ปลอดเชื้อเพื ่อให้ได้
ผลผลิตของน้ำส้มสายชูหมักในปริมาณคงที่และลดระยะเวลาการหมักให้สั ้นลงได้ 
นอกจากนี้น้ำส้มสายชูที่หมักได้ยังมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด 

บริษัทบางกอกแล็ป แอนด์  
คอสเมติค จำกัด 

“พริกพันธุ์อัคนีพิโรธ เพาะปลูกเพื่อสกัดสารแคปไซซินเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยา” สวทช. ร ่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สนับสนุนการพัฒนาสายพันธุ์พริกลูกผสมที่มีสารเผ็ดสูง ได้แก่ พันธุ์อัคนีพิโรธ  ซึ่งมี
ความเผ็ด 500,000 SHU และมีผลผลิตสม่ำเสมอ โดยถ่ายทอดพันธุ์พริกอัคนีพิโรธ



๓๓ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เพื ่อใช้ในเชิงการค้า เพื ่อนำไปสกัดสารแคปไซซินสำหรับผลิตภัณฑ์เจลแก้ปวด
กล้ามเนื้อ และเนื่องจากเป็นพริกสายพันธุ์ลูกผสม สายพันธุ์ใหม่ ต้องผลิตภายใต้
โรงเรือน จำเป็นต้องใช้เกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถในระดับหนึ่งจึงจะสามารถ
ปลูกได้ผลผลิตตามที่บริษัทต้องการ บริษัทจะคัดเลือกเกษตรพันธสัญญา (contract 
farming) กับเกษตรกรลูกไร่ ซึ่งไม่เคยปลูกพริกพันธุ์นี้มาก่อน จึงเป็นการสร้างงาน 
และสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรอีกด้วย 

บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม 
จำกัด 

“มัยคอโปรตีนเพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ” สามารถพัฒนาสูตรอาหาร
เหลวสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อราแอสเพอร์จิลไลในการผลิตมัยคอโปรตีนด้วยการหมัก
แบบเหลว ซึ่งมีการใช้น้ำตาลซูโครสที่เป็นแหล่งสารคาร์บอนราคาต่ำ และใช้กันทั่วไป
สำหรับการบริโภค และสารไนโตรเจนอนินทรีย์ โดยมีการเสริมด้วยเกลืออนินทรีย์
ต ่างๆ ด้วยปริมาณที่ เหมาะสม และใช้ส ูตรอาหารนี ้ร ่วมกับกรรมวิธ ีการผลิต 
มัยคอโปรตีนของเชื้อรา ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่มีค่าดำเนินการผลิตที่ใช้พลังงานต่ำ โดยใช้
การกวนที่อัตราความเร็วรอบไม่สูงมากนัก ไม่ต้องควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างใน
ระหว่างการหมัก และใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงสั้น จึงทำให้ประหยัดค่าพลังงาน 
โดยควบคุมเฉพาะพารามิเตอร์ที ่สำคัญต่อการเจริญเติบโตหรือการเพิ่มปริมาณ  
มวลเส้นใย ทำให้ได้ปริมาณมวลเส้นใยสูง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทั้งการหมักให้มีความ
ง่าย ไม่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลาสั้น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้ต้นทุนต่ำ  ทั้งใน
ส่วนของอาหารเลี้ยงเช้ือและค่าดำเนินการผลิตที่ใช้พลังงานต่ำอีกด้วย 

บริษัทแปลน ครเีอช่ันส์ จำกัด “ชุดของเล่นจากยางพารา (Para Plearn Series): ยางแข็ง Para Note” สวทช. 
ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดของเล่นจากยางพาราที่มีความปลอดภัย ซึ่งใช้ยางพาราเป็น
วัตถุดิบหลัก โดยชุดของเล่นนี ้ประกอบด้วย ๑ ) Para Note ยางแข็งขีดเขียนได้ 
ไม่เลอะมือ ๒) Para Dough หรือยางปั้น มีลักษณะคล้ายกับดินน้ำมัน แต่ไม่มีกลิ่น
และปลอดภัยกว่า และ ๓) Para Sand ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีลักษณะเป็นผงเหมือน
ทรายแต่มีความหนืดไม่แตกตัว ลักษณะคล้ายสไลม์แบบผง โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
คือ กลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับของเล่นปลอดภัย ต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมี ทั้งใน
และต่างประเทศ 

บริษัทเดมาร์ เคมคีอล เวิรค์ จำกัด “เชื้อรา Beauveria bassiana สายพันธุ์ 2660” ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร
ได้รณรงค์ให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพราะ
สารเคมีส่งผลกระทบต่อเกษตรกร สิ ่งแวดล้อม และผลผลิตทางการเกษตร โดย 
Beauveria bassiana สายพันธ์ุ 2660 เป็นเชื้อราแมลงที่สามารถกำจัดแมลงศัตรูพืช
ได้หลายชนิด จากการศึกษาเบื้องต้นของนักวิจัย สวทช. พบว่า เชื้อราสายพันธุ์นี้มี
ศ ักยภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว และไร่ม ันสำปะหลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทำให้แมลงศัตรูพืชไม่สามารถทำลายพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ได้ การใช้  
เชื้อราสายพันธุ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถทำได้โดยใช้สปอร์ของเชื้อราฉีดพ่น
ให้ทั่วแปลงปลูกในช่วงการระบาดของแมลงศัตรูพืช นอกจากนั้นขนาดของสปอร์ต้อง
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เหมาะสมซึ่งจะมีความรุนแรงต่อแมลงศัตรูพืชสูง และสามารถเก็บรักษาได้เป็น
เวลานาน และสามารถผลิตโดยใช้กระบวนการเพาะเลี ้ยงด้วยกระบวนการหมัก 
แบบแข็ง ซึ่งกระบวนการนี้ต้องมีการศึกษาชนิดของอาหารแข็ง ความชื้นเริ่มต้นใน
อาหารแข็ง การชักนำให้สร้างสปอร์ การลดการปนเปื้อนระหว่างการเลี้ยงเชื้อและ
ระบบการผลิต เพื่อให้ได้สปอร์ในปริมาณสูง แต่มีต้นทุนต่ำ 

บริษัทเดมาร์ เคมคีอล เวิรค์ จำกัด “เชื้อรา Metarhizium sp. สายพันธุ์ BCC 4849” ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร
ได้รณรงค์ให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพราะ
สารเคมีส่งผลกระทบต่อเกษตรกร สิ ่งแวดล้อม และผลผลิตทางการเกษตร โดย  
ชีวภัณฑ์สำหรับกำจัดศัตรพูืช ประกอบด้วย หัวเช้ือน้ำรา Metarhizium sp. สายพันธ์ุ 
BCC 4849 และดินขาวที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วที่อัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรของดินขาว
และสปอร์ราเมตาไรเซียม อยู่ในช่วง ๑ : ๐.๗-๑ นอกจากนี้ชีวภัณฑ์สำหรับกำจัด
ศัตรูพืชยังประกอบเพิ่มเติม คือ สารดูดความชื้นและออกซิเจน เพื่อให้ความชื้นของ  
ชีวภัณฑ์สำหรับกำจัดศัตรูพืช มีค่าน้อยกว่าร้อยละ ๕ โดยมีขั ้นตอนการผลิตโดย 
เริ่มจากการเตรียมกล้าเชื้อราเมตาไรเซียม โดยใช้อาหารโอเอ็มเอ (Oat Meal Agar; 
OMA) แล้วนำกล้าเชื้อมาเลี้ยงต่อบนข้าวสารที่มีความชื้นร้อยละ ๕๐ แล้วแยกเอา
สปอร์ที่ขึ้นปกคลุมเมล็ดข้าวออกมาเพิ่มจำนวน แล้วนำมาผสมกับวัสดุรองรับ คือ  
ดินขาว เพื่อให้ได้ชีวภัณฑ์สำหรับกำจัดศัตรูพืช โดยชีวภัณฑ์สำหรับกำจัดศัตรูพืชนี้
สามารถควบคุมและกำจัดแมง คือ ไรแดงมันสำปะหลัง และแมลงศัตรูพืชได้  
หลายชนิดโดยพบร้อยละการตายที่ร้อยละ ๘๐-๙๐ 

บริษัททีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด “โปรแกรมวัดขนาดอาหารสัตว์อัตโนมัติเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพการผลิต” 
โดยโปรแกรมวัดขนาดอาหารสัตว์อัตโนมัตินี้ สามารถแก้ปัญหาการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารสัตว์ด้วยคนที่เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ในปัจจุบัน ทั้งยัง
ช ่วยในเร ื ่องความถ ูกต ้องของข ้อม ูล การเก ็บข้อม ูล ในการรายงานผล และ
ประหยัดเวลาในการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์จากกระบวนการเดิม  

บริษัทนาโนบีลีฟ จำกดั “กระบวนการผลิตอนุภาคและสูตรตำรับนาโนไพลและขมิ ้นชัน” พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ครีมไพลบรรเทาอาการปวดช่วยผ่อนคลาย โดยมีองค์ประกอบเป็นอิมัลเจลที่
มีอนุภาคนาโนกักเก็บน้ำมันหอมระเหยและสมุนไพร เพื่อช่วยบรรเทาอาการอักเสบ
ปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ และอาการเคล็ดขัดยอกต่าง ๆ โดยนำเอานวัตกรรมด้าน 
นาโนเทคโนโลยีเข ้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และใช้อนุภาคนาโนไขมันเป็น
ส่วนประกอบ ซึ ่งไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ด้วยเทคนิคนาโน 
เอนแคปซูเลชั่น สารสำคัญจากสมุนไพรที่ถูกกักเก็บไว้จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมา 
และซึมซาบลงสู่ชั้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นโลชั่นเนื้อสีขาว 
ไม่มีสีจากไพลติดผิวและเสื้อผ้า ซึ ่งบริษัทนาโนบีลีฟ จำกัด มีแผนการจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ซูเปอร์ไพล (Super PLI)” ทั้งในทางช่องทางการตลาด
แบบออฟไลน์ และการตลาดแบบออนไลน์   
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บริษัทศิริบัญชา จำกดั “องค์ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารเคอร์คูมินอยด์สำหรับให้ทางปาก” 
ปัจจ ุบ ันม ีความต้องการเพ ิ ่มผล ิตภ ัณฑ์โดยการนำอนุภาคนาโนกักเก ็บสาร 
เคอร์คูมินอยด์สำหรับให้ทางปากสำหรับนำไปพัฒนาเป็นเครื่องดื่มขมิ้นชัน ซึ่งกรรมวิธี 
การเตรียมไม่ซับซ้อน ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการละลายน้ำและการดูดซึมของสาร
เคอร์คูมินอยด์ในระบบทางเดินอาหาร และยังคงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการ
อักเสบที่ดี โดยส่วนประกอบของอนุภาคกักเก็บสารสกัดจากขมิ้นชันมีความปลอดภัย
ตามบัญชีที ่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ โดยมีกลุ ่มลูกค้า
เป้าหมาย คือ กลุ่มวัยทำงานผู้ที่ต้องการทางเลือกอื่นนอกจากการดื่มกาแฟที่ช่วยให้
รู้สึกตื่นตัว กระตุ้นการทำงาน และเครื่องดื่มที่ช่วยบำรุงระบบประสาท 

บริษัทฟาร์มคิดดี จำกัด “อนุภาคนีโอโซมกักเก็บสารสกัดจากเห็ดหลินจือ และเซร่ัมผสมอนุภาคนาโนกักเก็บ
สารสกัดจากเห็ดหลินจือสำหรับบำรุงผิวหน้า” เป็นกรรมวิธีในการสกัดสารสำคัญจาก
ดอกเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือ เพื่อให้สารสกัดที่มีสารออกฤทธิ์ทางเครื่องสำอางสูง 
สำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสปอร์ของเห็ด
หลินจือ เนื่องจากสปอร์ของเห็ดหลินจือมีขนาดเล็ก ทำให้กระเทาะสปอร์เพื่อนำมาสกัด
สารสำคัญยากกว่าปกติ จึงได้ทำการลดขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร โดยผสมผสาน
กับเทคนิคในการสกัดสารสำคัญโดยใช้กระบวนการทางเคมีและชีวภาพเข้าร่วม เพื่อให้
ได้กรรมวิธีในการสกัดสารสำคัญจากสปอร์ของเห็ดหลินจือ และพัฒนาระบบห่อหุ้ม
ระดับนาโนเพื่อเพิ่มความคงตัวของสารสำคญั เช่น Triterpene triterpenoids sterols 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสกัดพอลิแซ็คคาไรด์ที่มีโมเลกุลใหญ่ ให้มีความคงตัวมากขึ้น 
และเพิ่มความสามารถในการดูดซึมเข้าผิวหนังให้มากขึ้น โดยเลือกระบบอนุภาค  
นาโนไลโพโซม (Nano-liposome) หรือ นาโนนิโอโซม (Nano-niosome) ที่สามารถ
นำส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทเพาเวอร์ไดรฟ์ ออโตเมช่ัน 
จำกัด 

“ชุดทดสอบวัดคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้า (mcTest)” ปัญหาด้านพลังงานและ
สิ ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย การพัฒนามอเตอร์และระบบชุด
ขับเคลื่อนเพื่อให้การทำงานที่เหมาะสมสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมและยานยนต์
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
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กับฮาร์ดแวร์ที ่ใช้ในการทดสอบนี้เป็นส่วนที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับ
โครงการนี้อีกด้วย 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนีโอน็อก 
บริษัททรีดี อินโนจิเนียริ่ง จำกัด 

“รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก” ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ ๙ ระบบ สำหรับขายและ
ประกอบอาหารที่ใช้เตาแก๊ส โดยมีชุดระบบดูดควันและกรองดักไขมันเบื้องต้นระหว่าง
ประกอบอาหาร ชุดระบบบำบัดควันและกลิ่นทำหน้าที่บำบัดและลดควันพร้อมดัก
กรองไขมันอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการดักกลิ่นก่อนที่จะปล่อยควันสู่ภายนอก นอกจากนี้มี
ชุดระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างรถเข็นทำหน้าที่รองรับน้ำ
เสียที่เกิดจากการล้างและการประกอบอาหารเพื่อดักกรองเศษอาหารและไขมันก่อน
ปล่อยสู่ภายนอก 

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
การใช้พลังงาน เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง พร้อมทั้งมีระบบป้องกันความเสียหาย
จากฟ้าผ่า การกันฝุ ่น กันน้ำ ตามมาตรฐาน IP55 ( International Protection 
Standard มาตรฐานระดับการป้องฝุ่นและน้ำของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า) และ
ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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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 
แอนด์ 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
อุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกตินั้นเป็นหนึ่งในอาการบ่งชี้สำคัญของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสก่อ
โรคโควิด ๑๙ และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีด้วยกันหลายรูปแบบทั้งเครื ่อง
อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบยิงหน้าผากที่สามารถตรวจวัดได้ทีละคน และกล้อง
ถ ่ายภาพความร ้อน (Thermal Imaging Camera) ท ี ่ ใช ้ ในท ่าอากาศยานและ
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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 เช ื ้ 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
สีของสารละลายจะยังคงเป็นสีม่วง เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวนี้ มีความไว มี
ความจำเพาะและความแม่นยำสูง มีขั้นตอนที่ใช้ในการทดสอบที่ไม่ยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องใช้
เครื่องมือราคาแพง สามารถอ่านผลการตรวจได้ด้วยตาเปล่า ราคาจึงถูกกว่าเทคนิค Real-
time PCR ทั้งในเรื่องราคาน้ำยา และเครื่องมือ และใช้เวลาทดสอบเพียง ๗๕ นาที ซึ่งเร็ว
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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 
บริษัทณภัทรฟู้ดส์ จำกัด 
ห ้างห ุ ้นส ่ วนจำก ัดพ ี  แอนด ์  พี  
99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส 

“ระบบบริหารจัดการอาหารกลางวันโรงเรียนและภาวะโภชนาการนักเรียนสำหรับ
ผู้ประกอบการ” ปัจจุบันสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้โรงเรียนใน
สังกัดใช้งานระบบแนะนำสำรับอาหารสำหรับโรงเรียน (Thai School Lunch for 
MBA) โดยระบบบริหารจัดการอาหารกลางวันและวัตถุดิบสำหรับผู้จัดอาหารกลางวัน
โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อช่วยบริหารจัดการอาหารและวัตถุดิบ 
ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงได้รับความน่าเชื่อถือในด้านการจัด
อาหารได้อย่างมีโภชนาการ โดยมีจุดเด่น คือ ๑) สามารถเพิ่มข้อมูลรายการสินค้า  
และรายการสินค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลือง พร้อมราคาจริง และราคากลาง ๒) สามารถ
แสดงรายการวัตถุดิบและคำนวณปริมาณวัตถุดิบที ่ต้องใช้ตามจำนวนนักเรียน  
๓) สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณวัตถุดิบได้ตามความต้องการ  ๔) สามารถคำนวณ
ต้นทุนแยกเป็น ต้นทุนจริง และต้นทุนจากราคากลางได้ ๕) สามารถออกรายงาน
รายการอาหารและวัตถุดิบแยกตามจำนวนนักเรียนและครูได้ และ ๖) สามารถสร้าง/
ปรับสูตรอาหารของบริษัทได้ (รายการวัตถุดิบเป็นไปตามที่ระบบเตรียมไว้ให้) และ
หากได้รับการยินยอมจากโรงเรียนแล้ว สามารถนำเข้าข้อมูลสำรับอาหารจากบริษัท
เข้าเป็นสำรับอาหารกลางวันของโรงเรียนใน Thai School Lunch ได้ 

บริษัทดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน 
จำกัด 

“ชุดแผ่นดามกระดูกต้นขาส่วนปลาย” และ “แผ่นดามกระดูกหน้าแข้งส่วนต้น”  
เป็นเครื่องมือแพทย์ฝังในประเภทแผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดที่ใช้ในการรักษา
ทางกระดูกและข้อ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และถูกออกแบบโดยอาศัย
กายวิภาคของชาวตะวันตกเป็นหลัก ทำให้เกิดปัญหาในเชิงคลินิกและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการรักษา ทั้งนี้เครื่องมือแพทย์ฝังในประเภทแผ่นโลหะดามกระดูก
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และสกรูยึดที่ใช้ในการรักษาทางกระดูกและข้อของประเทศไทย มีมูลค่ากว่า ๕๐๐ 
ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สวทช. มหาวิทยาลัยมหดิล 
มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร ์  และบร ิษ ัทด ิจ ิทัล  
ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน จำกัดจึงร่วมกันวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบแผ่นโลหะดาม
กระดูกที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไทย รวมถึงแผ่นโลหะดามกระดูกที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
เฉพาะบุคคล ประกอบด้วย แผ่นดามกระดูกเรเดียสส่วนปลาย แผ่นดามกระดูกต้น
แขนส่วนต้น แผ่นดามกระดูกต้นขาส่วนปลาย แผ่นดามกระดูกหน้าแข้งส่วนต้น และ
แผ่นดามกระดูกหน้าแข้งส่วนปลาย และนำมาบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้
เกิดเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลทางกระดูกและข้อท่ีพัฒนาเองภายในประเทศ 

บริษัทเวลล์เนส อินโนเวชั่น บียอนด์ 
จำกัด 

“หมวกควบคุมแรงดัน (บวกและลบ)” พัฒนานวัตกรรม nSPHERE Pressurized 
Helmet หมวกควบคุมแรงดัน (บวกและลบ) เพื่อเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สามารถใช้
งานได้สะดวกและมีประโยชน์ต่อการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจาก
หมวกฯ สามารถป้องกันละอองไอจามและฝุ่นได้ด้วยการกรองที ่มีประสิทธิภาพ
ร่วมกับการควบคุมแรงดันให้เหมาะกับประเภทของกลุ่มผู้ใช้งาน คือ หมวกแรงดัน
บวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (แรงดันภายในหมวกสูงกว่าภายนอก) และหมวก
แรงดันลบสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ (แรงดันภายในหมวกต่ำกว่าภายนอก)  ได้ส่งมอบ
หมวกควบคุมแรงดันบวกและลบ รวม ๑๐๐ ชุด ให้กับโรงพยาบาล ๙ แห่ง ได้แก่ รพ.
สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร รพ.
เจริญกรุงประชารักษ์ สถาบันบำราศนราดูร เป็นต้น และถ่ายทอดผลงานเชิงพาณิชย์
เรียบร้อยแล้ว 

บริษัทอินโน ไบโอ เทค จำกัด “ชุดตรวจสำหรับการคัดกรองการติดเชื ้อก่อโรคโคโรนา” ทีมวิจัยศูนย์นาโน
เทคโนโลย ีแห ่งชาต ิ  (NANOTEC) ร ่วมก ับท ีมว ิจ ัยศ ูนย ์พ ันธ ุว ิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนา Nano 
COVID-19 Antigen Rapid Test ที่สามารถใช้สำหรับการตรวจคัดกรองการติดเช้ือ
เชื ้อโคโรนา ๒๐๑๙ โดยใช้ต ัวอย่างหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab) 
เช่นเดียวกับวิธีมาตรฐาน ซึ่งชุดตรวจอาศัยหลักการไหลในแนวราบและการจับกัน
แบบจำเพาะของแอนติบอดีต่อโปรตีนของเชื้อโคโรนาไวรัส โดยแอนติบอดีจะถูกติด
สลากด้วยวัสดุนาโนตอบสนองชนิดพิเศษเพื ่อให้สัญญาณ/เพิ ่มสัญญาณจนอ่าน
สัญญาณได้ภายใน ๕ - ๑๕ นาที และผ่านการประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจตาม
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว 

บริษัทเอ็มพาวเวอร์วีล จำกัด “อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า” เนื่องจากรถเข็นเป็นอุปกรณ์
หนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ช่วยทำให้มีคุณภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดีผู้ใช้รถเข็นจำนวนหนึ่งไม่มีกำลังแขนเพียงพอในการหมุนล้อให้
เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง รถเข็นไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้  ดังนั้น 
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สวทช. จึงได้พัฒนา M-Wheel อุปกรณ์พ่วงต่อเปลี่ยนรถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็น
ไฟฟ้า เพื่อช่วยให้ควบคุมการเคลื่อนที่ได้ง่าย มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และมี
ราคาถูกกว่ารถเข็นไฟฟ้าทั่วไป โดยมีส่วนประกอบหลัก ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) ชุดควบคุม
การเคลื ่อนที ่จอยสติกที ่สามารถควบคุมการเคลื ่อนที ่ด ้วยมือซ้ายและมือขวา  
๒) ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ทั้ง ๒ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อของรถเข็น และ ๓) ชุดแหล่ง
พลังงานแบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ซ้ายขวาที่สามารถหาซื้อได้ทั ่วไปและชาร์จไฟด้วย 
ไฟบ้าน ๒๒๐ โวลต์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ สถานพยาบาล หรือ  ผู้พิการที่
ต้องการปรับรถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า 

บริษัทเพียวแทนมาสค์ จำกัด “หน้ากากจากแผ่นกรองเส้นใยนาโนที่มีสมบัติในการกรองละเอียด  และต้านเชื้อ 
จุลชีพ” จากสถาณการณ์ฝุ่น PM2.5 และการระบาดของเชื้อ SARS-CoV-2 ในช่วง ๒ 
ปีท่ีผ่านมา ทำให้ประชาชนจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกวัน และจากการสำรวจ
หน้ากากอนามัยที ่ขายอยู ่ในท้องตลาด พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุประสิทธิภาพ 
ที ่ชัดเจน จึงเป็นโอกาสทำการตลาดในผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยที ่ผู ้บริโภคจะ
สามารถเชื่อมั่นประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น และการกรองแบคทีเรีย และไวรัสได้ 
โดยผลงานวิจัยนี้เป็นหน้ากากจากแผ่นกรองเส้นใยนาโนที่มีสมบัติในการกรองละเอียด
และต้านเชื ้อจุลชีพแบบเข้ารูปกับใบหน้า ซึ ่งผลิตจากแผ่นกรองเส้นใยนาโนบน  
แผ่นรองรับแบบไม่ถักไม่ทอด้วยวิธีอิเล็กโทรสปินนิง (Electrospinning) ซึ่งแผ่นกรอง
ที่ขึ ้นรูปได้สามารถกรองฝุ ่นละอองที่มีขนาดอนุภาค ๐.๓ ไมครอนขึ้นไปได้ตาม
มาตรฐานสากล สามารถต้านเชื้อจุลชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีค่าความต่างของ
ความดันอากาศ (Pressure drop) ต่ำ ทำให้ลดปัญหาการหายใจลำบากได้ 

บริษัทเพียวแทนมาสค์ จำกัด “หน้ากากอนามัยสามชั้นแบบกึ่งเข้ารูปกับใบหน้า” จากสถาณการณ์ฝุ่น PM2.5 
และการระบาดของเชื ้อ SARS-CoV-2 ในช่วง ๒ ปีท ี ่ผ ่านมา ทำให้ประชาชน
จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยแทบทุกวัน และจากการสำรวจหน้ากากอนามัยที่ขาย
อยู่ในท้องตลาดพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการระบุประสิทธิภาพที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภค
ทราบ จึงเห็นโอกาสที่ทำการตลาดในผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยที่ผู้บริโภคจะสามารถ
เชื่อมั่นประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น และการกรองแบคทีเรีย และไวรัสได้ ซึ่งหน้ากาก
อนามัยสามชั้นแบบกึ่งเข้ารูปกับใบหน้านั้น สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑ 
ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและหายใจได้สะดวก เหมาะสำหรับการป้องกันทั่วไป 
ช่วงฝุ่น PM2.5 หนาแน่น และช่วงระบาดของโรคทางเดินหายใจ 

บริษัทเพียวแทนมาสค์ จำกัด “หน้ากากอนามัยสี่ชั้นแบบกึ่งเข้ารูปใบหน้า และหน้ากากอนามัยสี่ชั้นแบบสามมิติ
เข้ารูปกับใบหน้า” จากสถาณการณ์ฝุ่น PM2.5 และการระบาดของเชื้อ SARS-CoV-
2 ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยแทบทุกวัน 
และจากการสำรวจหน้ากากอนามัยที่ขายอยู่ในท้องตลาดพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการ
ระบุประสิทธิภาพที่ชัดเจนให้กับผู ้บริโภคทราบ จึงเห็นโอกาสที่ทำการตลาดใน
ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยที่ผู้บริโภคจะสามารถเช่ือมั่นประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น 
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และการกรองแบคทีเรีย และไวรัสได้ ซึ่งหน้ากากอนามัยสี่ชั้นแบบกึ่งเข้ารูปใบหน้า 
และหน้ากากอนามัยสี่ชั้นแบบสามมิติเข้ารูปกับใบหน้านั้น มีคุณสมบัติในการกรอง
อนุภาคระดับเล็กกว่า ๑ ไมครอน ซึ่งมีวิธีการเตรียมหน้ากากอนามัยที่ไม่ยุ่งยาก โดย
การคัดเลือกคุณสมบัตเิฉพาะทางด้านสัณฐานวิทยาจากแผ่นเสน้ใยแบบไม่ถักไมท่อ ซึ่ง
หน้ากากอนามัยที ่พัฒนาขึ ้นมานี ้สามารถป้องกันฝุ่นและละอองไอจามระดับสูง
เทียบเท่ามาตรฐาน N95 

บริษัทคัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด “อุปกรณ์ล็อคและนำเจาะวัสดุฝังในทางการแพทย์” เป็นอุปกรณ์ช่วยนำเจาะฝัง 
รากฟันเทียม หรือ Digital Drill Guide ด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM และเครื่องพิมพ์
สามมิติ ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นอุปกรณ์
สำหรับการฝังวัสดุฝังใน เพื่อให้ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์นำเจาะวัสดุฝังในรูปแบบเก่า
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนการฝังวัสดุ
ฝังใน เป็นการออกแบบระบบล๊อค ป้องกันไม่ให้ปลอกนำเจาะดอกสว่านตัวใน 
หลุดออกจากปลอกนำเจาะตัวนอก เพื่อป้องกันการเจาะที่ผิดพลาด หรือเกิดความ
อันตรายกับตัวผู้ป่วย ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลทางทันตกรรม เพื่อใช้ในการออกแบบและผลิตชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ์ ที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทางทันตกรรม  เพื่อการยกระดับงานวิจัยและ
พัฒนาด้านเครื่องมือแพทย์สู่การใช้งานจริง และเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์
ทางด้านทันตกรรมที ่ครบวงจรในประเทศไทย โดยมีกลุ ่มลุกค้าเป้าหมาย คือ 
สถานพยาบาล หรือ คลินิกทันตกรรม 

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต  
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 
บริษ ัทจ ีซ ี เมนเทนแนนซ์ แอนด์  
เอนจิเนียริง 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
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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 

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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่สมาร์ทโฟนมีการขยายตวั
และเข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัย แต่ในส่วนของระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยนั้น ยังถือว่า
อยู่ในช่วงของการพัฒนา เพราะระบบดังกล่าวหากจะให้สามารถนำออกมาใช้ได้จริง
นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งในด้านของการประมวลผลเสียง
ธรรมชาติ และข้อมูลตัวอย่างเสียง ดังนั ้น สวทช . จึงได้พัฒนาระบบรู้จำเสียงพูด
ภาษาไทย พาที เป็นระบบแปลงเสียงพูดภาษาไทยเป็นข้อความ สามารถนำมาใช้
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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 

บริษัทเอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด “การย้อมผมด้วยสีธรรมชาติเพื ่อปิดผมขาวและเปลี ่ยนสีผม” เป็นพัฒนา 
สีธรรมชาติสำหรับย้อมหรือพิมพ์บนวัสดุประเภทต่าง ๆ โดยกระบวนการพิมพ์สกรีน
ผ้าด้วยสีธรรมชาติ มีปริมาณการติดสีสูง มีความคงทนของสีต่อการซัก และลดการใช้
สารเคมี ดังนั้นจึงสนใจผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและสีย้อมผมเพื่อย้อมผมขาวและ
เปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ และที่ผ่านมาผลการวิจัยการสกัดสีธรรมชาติให้
อยู่ในรูปแบบน้ำสีเข้มข้นและผงพร้อมใช้ ของทีมวิจัยซึ่งได้มีการวิจัยเบื้องต้น เมื่อปี 
๒๕๖๑ พบว่า ผลการทดลองเบื้องต้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิจัย
การเตรียมสกัดสีธรรมชาติในรูปแบบสีน้ำเข้มข้นและผงพร้อมใช้ และการเตรียมสูตร
สารช่วยติดสำหรับการย้อมผมด้วยสีธรรมชาติ เพื่อให้ได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ 
โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพหรือต้องการใช้ผลติภัณฑ์ที่ผสม
เคมีน้อยลงทั้งในและต่างประเทศ 

บริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัด “ระบบตรวจวัดก๊าซจากลมหายใจขนาดพกพา” เป็นเครื ่องตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์จากลมหายใจ และแสดงผลโดยเชื่อมต่อกับส่วนควบคุมสถานีวิเคราะห์
ความพร้อมในการขับขี่ ประกอบด้วย หลอดเป่าที่เปลี่ยนได้สำหรับเป่าก๊าซทำหน้าที่
นำส่งก๊าซ และปรับลักษณะการไหลของก๊าซให้ราบเรียบ เหมาะสม ก่อนส่งก๊าซ
สำหรับวิเคราะห์ตามแรงดันและช่วงเวลาที่กำหนดไว้ สามารถกำหนดปริมาตรของ
ก๊าซที่จะถูกวิเคราะห์ แรงดันของการเป่า และเวลาในการเก็บตัวอย่างลมหายใจให้
เหมาะสมต่อการตรวจวัด และถูกต้องตามมาตรฐานการทดสอบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ 
ด้วยวิธีการเป่าตามเกณฑ์ของ OIML R 126 สามารถปรับพลศาสตร์ของไหลของก๊าช
ที่จะถูกวิเคราะห์ให้เหมาะสมต่อการตรวจวัดก๊าซในลมหายใจที่ความเข้มข้นต่ำ 
สามารถใช้งานกับเซนเซอร์ได้ทั้งชนิดเซลล์ไฟฟัาเคมีและออกไซด์ของโลหะร่วมกัน 
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลได้หลากหลาย และแม่นยำยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถอัปเดต
ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ 
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บริษัทขนส่งท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการตรวจวัดความ
พร้อมในการทำงานของพนักงาน 

บริษัทไดมอนด์ พาย จำกัด “หมึกของเหลวหนืดไอออนิก-กราฟีน” เป็นสูตรหมึกของเหลวหนืดไอออนิก-กราฟีน
และกระบวนการผลิต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ผลิตเป็นชิ้นงานด้านไฟฟ้า เช่น การผลิต
แบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Supercapacitor) และขั้วไฟฟ้าของเหลวไอออนิก-
กราฟีนเพส (Ionic liquid-graphene paste electrode) โดยที่หมึกของเหลวหนืด
ไอออนิก-กราฟีนนี ้เหมาะสำหรับนำไปใช้ผลิตชิ ้นงานด้านไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี  
การพิมพ์สกรีน (Screen print technology) ซึ่งการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน 
มีข้อดี คือ ต้นทุนตํ ่า ออกแบบรูปแบบชิ ้นงานด้านไฟฟ้าได้ง ่าย สร้างรูปแบบ 
(Pattern) ที่มีความละเอียดในระดับ ๕-๑๐ ไมโครเมตร สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุ
รองรับ (Substrate) ได้หลายประเภท ผลิตชิ ้นงานด้านไฟฟ้าได้ครั ้งละหลายช้ิน 
(ประมาณ ๖๐ ช้ิน) ต่อ ๑ รอบการสกรีน ทำให้ลดเวลาการผลิต รวมทั้งมีความแม่นยำ
ในการผลิต (Reproducibility) 

สถาบ ั นการอาช ี วศ ึ กษา  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ (วิทยาลัย
การอาชีพขอนแก่น) 

“ส ู ตรและกระบวนการ เคล ื อบส ิ ่ งทอ ” สถาบ ันการอาช ี วศ ึ กษา  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ โดยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีความร่วมมือกันศูนย์นาโน
เทคในโครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ ่งทอพื้นบ้าน ซึ่งเป็น
โครงการที่มีความร่วมมือกันเพื่อจัดตั ้งโรงงานต้นแบบเพื่อขยายการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยไปยังชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งโรงงานต้นแบบสำหรับเคลือบผ้าที่
จัดตั้งขึ้นได้มีการให้บริการเคลือบผ้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทอกับให้กับผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้สำหรับคนในชุมชน โดยมี
จุดเด่น คือ ๑) การเพิ่มคุณสมบติการต้านเชื ้อแบคทีเรียบนสิ่งทอ เพื่อลดโอกาส
ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียซึ่งทำให้เกิดรอยเปื้อน กลิ่นเหม็นอับ ลดการแพร่กระจายของ
แบคทีเรีย ๒) การเพิ่มคุณสมบัติกันรังสียูวีบนสิ่งทอ เพื่อลดโอกาสที่แสงและรังสียูวีจะ
ทำความเสียหายต่อสิ่งทอ ๓) การเพิ่มคุณสมบัติสะท้อนน้ำบนสิ่งทอ เพื่อลดโอกาส
ของการปนเปื้อนจากฝุ่น ละอองน้ำ ที ่จะทำให้เกิดคราบต่าง ๆ และ ๔) การเพิ่ม
คุณสมบัติการมีกลิ่นหอมและการมีสีบนสิ่งทอ 

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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สถาบันพระปกเกล้า “ระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool)” เป็นระบบ
บริหารจัดการเนื้อหานำชมพิพิธภัณฑ์ที่สามารถสร้างโมไบลแ์อปพลิเคชันนำชมได้ โดย
เป็นแอปพลิเคชันเดียวที่สามารถเข้าชมได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย  โดยระบบมี
คุณสมบัติ ดังนี้ ๑) สามารถใช้ได้กับสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตที่รองรับระบบปฏิบัตกิาร
แอนดรอยด์ ๔.๔ และระบบปฏิบัติการ ios ตั้งแต่ ๙.๐ ข้ึนไป ๒) มีแอปพลิเคชันเดียว
ก็สามารถเข้าได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย และสามารถให้ข้อมูลด้วย ภาพ ข้อความ 
เสียง พร้อมทั้งวิดีโอ ๓) แอปพลิเคชันมีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่หน่วยความจำใน
สมาร์ตโฟน และ ๔) ระบบสามารถนำข้อมูลสถิติมาแสดงผล เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือ
อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการให้กับเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ได้ นอกจากนี้
ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานนิทรรศการ และงานจัดแสดงในศูนย์แสดงสินค้าได้
อีกด้วย 

 

 ตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 
หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”  สวทช. โดย AGRITEC 
ร่วมกับ BIOTEC ดำเนินการจัดอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้กลุ่ม Young 
Smart Farmer (YSF) จ.มหาสารคาม เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาการ
ปนเปื้อนระหว่างการผลิตในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ตั้งอยู่ ในชุมชน ทำให้ผล
ผลิตเสียหาย ไม่สามารถส่งมอบพืชได้ตามความต้องการ รวมทั้งเกษตรกรขาด
องค์ความรู้ในด้านการพัฒนาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดใหม่  ๆ หลังจากได้รับ
การอบรม ในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มีการผลิตม่วงเพชรรัตน์ กล้วยไม้ หยาด
น้ำค้าง และเฟิร์นเขากวาง ซึ่งเกษตรกรมีทักษะในการทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มี
คุณภาพมากขึ้นการปนเปื้อนลดลง เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชนิดพืชใหม่ ๆ ได้สำเร็จ มี
การจัดการห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร สามารถ
สร้างรายได้เพิ่มได้ ในปี ๒๕๖๓ สร้างรายได้รวม ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท หลังหัก
ต้นทุนมรีายได้สุทธิรวม ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท 

• เกษตรกรผู้เลี้ยงโค สหกรณ์การเกษตร
หนองสูง ตำบลหนองสูง อำเภอหนอง
สูง จังหวัดมุกดาหาร 

• เกษตรกรผู ้เล ี ้ยงโค สหกรณ์โคนม
บ้านต้า ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ถือเป็นอาชีพหลักที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และครัวเรือน แต่เนื่องจากต้นทุนค่าอาหาร
ข้นในการเลี้ยงโคที่สูง และวัตถุดิบที่นำมาผสมอาหารโคหายากข้ึนจนเกษตรกร
ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี ้ยงได้  ARGITEC ร่วมกับภาควิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมวิจัยและพัฒนา
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สูตรอาหารผสมเสร็จ (Total Mixed Ration: TMR) อาหารหมัก และนำไป
ถ่ายทอดให้เกษตรกรที่เน้นเรื่อง โครงสร้างทางเดินอาหารของโค ระบบย่อย
อาหารรวมถึงกระบวนการและปฏิกิริยาการย่อยอาหารในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ก่อนที่
อาหารจะแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน และบรรยายการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
ในท้องที่ ปริมาณโภชนะต่าง ๆ ในวัตถุดิบที่ส่งผลต่อคุณภาพการผลิตน้ำนม 
และการคำนวณสูตรอาหารโคเนื้อ โดยองค์ความรู้นี้เกษตรกรสามารถนำไป
ประยุกต์ และปรับเปลี่ยนสูตรอาหารได้ด้วยตนเอง หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และติดตามผลในปี ๒๕๖๓ พบว่า เกษตรกรสามารถผลิตอาหารโค โดยมีต้นทุน
การผลิต ๕ บาท/กิโลกรัม จากเดิมมีการซื้ออาหารสำเร็จรูปในท้องตลาดใน
ราคา ๑๐ บาท/กิโลกรัม ดังนั้นช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้กิโลกรัมละ ๕ บาท 
หรือคิดเป็น ๕๐% 

เกษตรกรในพ ื ้นที่  ตำบลหนองญาติ   
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

“ระบบเซนเซอร์ไร้สายสำหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพื่อการ
ควบคุมและบริหารจัดการ (ฟาร์มไวมาก)” ในปี ๒๕๖๑ ARGITEC ร่วมกับ 
NECTEC ได้ทำการสำรวจระบบฟาร์มไวมากที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ติดตั้งระบบฯ 
ไว้แล้วเมื่อปี ๒๕๖๐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย กลุ่ม Young Smart 
farmer ระบบเซนเซอร์ไร้สาย พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม (ผู ้ร่วม
อบรม) ร่วมมือกับเกษตรกร Young Smart Farmer  ได้ใช้พื้นที่ในการลงระบบ
ฟาร์มไวมาก ในโรงเรือนปลูกผักไฮโดรและผักออร์แกนิกส์ (ผักสลัด) ท่ี ต.หนอง
ญาติ อ.เมือง จ.นครพนม โดยได้ถ่ายทอดสู่นักศึกษา และพื้นที่มีความพร้อมทั้ง
ระบบไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับ จัดทำเป็นจุดเรียนรู้และทดสอบ
เทคโนโลยี หลังจากการติดตั้งระบบฯ ทำให้เกษตรกรมีความแม่นยำในการ
บริหารจัดการแปลงของตนเอง ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกร และยัง
สามารถถ่ายทอดความรู้จากการใช้เทคโนโลยีฟาร์มไวมากกับการเกษตรได้เป็น
อย่างดี ต่อมาในปี ๒๕๖๓ พบว่าคุณอนุศักดิ์ ปลูกผักไฮโดรไพนิกส์ ผักสลัด (กรี
นโอ๊ค เรดโอ๊ค) และคึ่นฉ่ายปลูกในโรงเรือนพลาสติก ที่ติดตั้งระบบฟาร์มไวมาก 
(ติดตั้งระบบใน ๑ โรงเรือนพลาสติก แต่นำข้อมูลที่ได้ไปใช้กับโรงเรือนอื่น ๆ) 
เกิดรายได้ ดังนี ้ โรงเรือนมีทั ้งหมด ๑๗ หลัง (๒๗ โต๊ะปลูก) ก่อนถ่ายทอด
เทคโนโลยี : ผลผลิต ๖,๔๘๐ กก./ปี ราคาขายเฉลี่ย กก.ละ ๘๐ บาท รายได้
เฉลี่ยรวม ๕๑๘,๔๐๐ บาท หลังถ่ายทอดเทคโนโลยี : ผลผลิต ๑๔,๕๘๐ กก./ปี 
ราคาขายเฉลี่ย กก.ละ ๘๐ บาท รายได้เฉลี่ยรวม ๑,๑๖๖,๔๐๐ บาท (มีรายได้
เพิ่มขึ้น ๕๐%) 

กรมป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 

“ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มภาคเหนือ” 
NECTEC ร่วมกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ที่ทำให้พื้นที่รองรับน้ำไม่
สามารถควบคุม และรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกให้ระบายได้ทัน จึงจำเป็นต้องใช้



๔๘ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เทคโนโลยีการแจ้งเตือนเพื่อรับมือภัยจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และทำการติดตั้งระบบฯ ไปแล้ว จำนวน ๒๘๗ สถานี ใน
พื้นที่เขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง ได้แก่ 
เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และได้มีการปรับปรุงระบบให้สามารถ
รองรับเครือข่ายคลื่นความถี่ใหม่ ๒.๑ GHz หรือ ๒๑๐๐ MHz (3G/4G) ช่วยลด
การนำเข้าเครื ่องมือจากต่างประเทศ ระบบเตือนภัยดินโคลนถล่มอัจฉริยะ
เครื่องนี้ มีราคาประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท หากรวมอุปกรณ์ป้องกันและค่าติดตั้ง
จะอยู่ที่ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถูกกว่าเครื่องมือที่สั่งนำเข้าจากต่างประเทศถึง ๓ 
เท่า 

เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลพญาเย็น อำเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ฟาร์มไม้
งาม) 

“การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์” ในปี ๒๕๖๐ สวทช. ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำการศึกษาวิจัยสายพันธุ์ไส้เดือนดินท้องถิ่น และรูปแบบ
โรงเรือนเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมกับชุมชน ที่ช่วยในการจัดการขยะอินทรีย์แบบ
ครบวงจร ซึ่งปุ๋ยหมักเกิดจากการกินของไส้เดือนดินแล้วขับถ่ายเป็นมูลออกมา 
ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เลี้ยงไส้เดือนดิน
ในประเทศจำนวน ๕๖ กลุ่ม และได้คัดเลือกตัวอย่างผู้ประกอบการรายย่อย
จำนวน ๑ ราย คือ คุณนุจรี โลหะกุล เจ้าของฟาร์มไส้เดือนดิน ไม้งาม จ.
สมุทรปราการ ซึ่งเคยผ่านการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
และได้เริ่มเลี้ยงไส้เดือนดินขนาดเล็ก ๆ ก่อน และปรับปรุงการเลี้ยงไส้เดือนดิน
เป็นระบบโรงเรือน จนกลายเป็นอาชีพหลักและทำอย่างต่อเนื่อง ขยายการเลี้ยง
ไส้เดือนดินมาที่ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พื้นที่การเพาะเลี้ยงใหม่ 
สร้างรายได้ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ รายได้รวม ๓ ปี เท่ากับ ๘,๖๓๑,๘๔๐ บาท 
และได้เป็นวิทยากรร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ๆ ให้
สามารถนำความรู้ไปขยายผลต่อไปได้อีกด้วย 

การไฟฟ้านครหลวง “ระบบบริหารจัดการพล ังงานแบบผสมผสานในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือเชื่อมต่อระบบการตอบสนองด้านโหลด”NECTEC ได้พัฒนา
ระบบบริหารจัดการพลังงานในชุมชน อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
ต่อเชื่อมกับระบบสมาร์ทกริด (MEA-01) เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบบริหาร
จัดการพลังงานในชุมชน และในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการรองรับการ
ตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ เป็นระบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟให้เป็นไปตามการผลิตไฟฟ้า ณ 
ขณะนั ้น โดยการพยากรณ์ความเป็นไปได้ในการลดการใช้พลังงานของ
เคร ื ่ องปร ับอากาศในอาคาร เพ ื ่ อควบค ุมการต ั ้ งค ่ าอ ุณหภ ูม ิ ของ
เครื่องปรับอากาศและการรวบรวมโหลดของเครื่องปรับอากาศท่ีมีสัดส่วนขนาด
ใหญ่ในการใช้พลังงานในอาคาร สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการ
รวบรวมโหลดในการใช้งานจริงลงถึง ๕๗.๘ kW หรือ ๘๖.๕% ของพิกัด



๔๙ 

 

หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

เครื่องปรับอากาศ ทำให้เกิดมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ด้านการ
ลดต้นทุนในการจ้างพนักงานประจำหน้างาน มูลค่า ๐.๑๕ ล้านบาท  

เกษตรกรในพื ้นที่ ตำบลแม่ส ัน อำเภอ 
ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์” เนื่องจากการ
ปลูกข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในปีที่ผ่านมา
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิด
โรคและแมลงเข้าทำลายผลผลิต ทำให้เกษตรกรทำการป้องกันและแก้ไขโดยใช้
สารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิต และสร้างมลพิษ
ในสภาพแวดล้อมในระยะยาว AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์ให้แก่
เกษตรกรจำนวน ๓๐ คน โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเป็นที่ปรึกษาถึง
แนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร และพร้อมทำการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อผลิต
ข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานส่งขายทางบริษัทเอกชนท่ีมีความต้องการข้าวธัญสิริน
อินทรีย์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ซึ่งก่อนการถ่ายทอดฯ เกษตรกรปลูก
ข้าวเหนียว กข ๖ โดยใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และไม่เคยปลูกข้าวเหนียว 
ธัญสิรินอินทรีย์ หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ พบว่า มีเกษตรกร ๑๒ คน ปลูก
ข้าวธัญสิรินอินทรีย์ เกษตรกรมีความพึงพอใจในข้าวพันธุ์ธัญสิรินอินทรีย์ เป็น
พันธุ์ข้าวท่ีมีความแข็งแรง ไม่หักล้ม ต้านทานโรค และแมลงรบกวน เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องมาจากเกษตรกรมีทักษะในการปลูกเพิ่มมากข้ึน และมี
การปรับปรุงบำรุงดิน โดยการปลูกพืชบำรุงดิน ใช้ปุ๋ยคอก และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ตามคำแนะนำในการทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้โครงสร้างดินมีการปรับปรุงที่ดีขึ้น 
และมีอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น  โดยในปี ๒๕๖๒ 
พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์ ๓๕ ไร่ (เกษตรกร ๑๒ คน) ได้ผลผลิต
ประมาณ ๑๙,๙๕๐ กิโลกรัม (ผลผลติเฉลี่ย ๕๗๐ กิโลกรมั/ไร่) ซึ่งเกษตรกรแบ่ง
ผลผลิตข้าวไว้สำหรับใช้เป็นเมล็ดพันธุ ์และเก็บไว้บริโภคประมาณ ๑,๙๐๐
กิโลกรัม และส่งผลผลิตข้าวให้กับบริษัทเอกชน จำนวน ๑๘,๐๕๐ กิโลกรัม 
(กิโลกรัมละ ๑๖ บาท) คิดเป็น ๒๘๘,๘๐๐ บาท  

เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกล้า และการเก็บเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ไว้ 
ใช้เอง” AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การ
ผลิตผักสดคุณภาพและการเก็บเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ไว้ใช้เอง” โดยมีเกษตรกรเข้า
ร่วม ๔๐ คน โดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ ๆ ดี การเตรียมดิน คุณภาพน้ำ 
ปริมาณการใช้น้ำ คุณภาพดิน การเพาะกล้า การปลูกแบบเพาะกล้า การผลิต
ผักสด การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง การกำจัดวัชพืช การป้อมกันโรคและ
แมลง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และพันธุ์ท่ีตลาดมีความต้องการ ภายหลังมีการลง
พื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร ตัวอย่างเช่น นาง
ภัทรนิษฐ์ ภุมมา เกษตรกรเจ้าของสวนกล้วยภัทรนิษฐ์ จ.นครปฐม ได้นำ 
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องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดฯ จาก สวทช. นำมาปรับใช้ในการเพาะกลา้ผัก 
โดยก่อนการอบรม เกษตรกรศึกษาการเพาะกล้าสลดัจากยูทูป และลงมือปฏบิตัิ
ในโรงเพาะกล้าของตนเอง แต่ประสบปัญหาเพาะกล้าไม่ขึ้น เพราะใช้วิธีหว่าน
เมล็ด ทำให้สิ้นเปลืองเมล็ดและจัดการเวลาการเพาะปลูกไม่ลงตัว  หลังการ
อบรม เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ด้านการเพาะกล้า การบริหารจัดการแปลง 
การกำจัดวัชพืช การป้องกันโรคและแมลง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทำวัสดุเพาะ 
การวางแผนการผลิตพืช และการเก็บเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ไว้ใช้เอง มาปรับใช้ จน
สามารถสร้างรายได้จากการขายกล้าผักสลัด เช่น เรดโอ๊ค  กรีนโอ๊ค คอส  
บัตเตอร์เฮด ฟิลเล่ย์ เรดโครอล และ ผักกาดแก้ว เป็นต้น ใช้เวลาเพาะกล้า
ประมาณ ๑๕ วัน สามารถขายสร้างรายได้ ๑,๕๐๐ - ๑,๖๐๐ บาทต่อสัปดาห์ 
หรือ คิดเป็น ๗๖,๘๐๐ บาทต่อป ี

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว “ระบบจำแนกพันธุ ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโทนิกส์” NECTEC ร่วมกับ
สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว พัฒนาเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าวโดยใช้
เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ จากข้อมูลพบว่าทั ่วประเทศไทยมีสายพันธุ ์ข้าวอยู่
ประมาณมากกว่า ๑๗,๐๐๐ สายพันธุ์ ซึ่งการตรวจสอบการปลอมปนโดยใช้
ลักษณะทางกายภาพเป็นเกณฑ์ เช่น ความยาว ความกว้าง สีของเมล็ด เพียง
อย่างเดียวนั้นอาจทำให้การพิจารณาผิดพลาดได้ เทคโนโลยีโฟโทนิกส์จึงเป็นอีก
เทคโนโลยีหนึ ่ง ท ี ่ม ีการผสานองค์ความร ู ้ทางด ้านต่าง  ๆ เข ้าด ้วยกัน 
ประกอบด้วย องค์ความรู้เรื่องแสงและอุปกรณ์ องค์ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
และเครื ่องกล องค์ความรู ้ด ้านซอฟท์แวร์ที ่ เก ี ่ยวกับการเก็บข้อมูลการ
ประมวลผลและการวิเคราะหภ์าพ โดยเป็นการต่อยอดจากเทคโนโลยีจากเครือ่ง
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งผลให้ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ เช่น กลุ่มเกษตรกร
ได้รับแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุมีความเช่ือมั่นต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์ุตามมาตรฐาน และ
ช่วยให้เกษตรกร ได้รับเมล็ดพันธ์ุที่ดีสำหรับการผลิตข้าว ซึ่งจะมีการขยายผลไป
ยังศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศในระยะต่อไป ลดขั้นตอน
การตรวจสอบเมล็ดพันธ์ุข้าวให้รวดเร็วมากข้ึน ด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน และ
เป็นระบบทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เกษตรกร บ ้ านแม ่ โต ๋  ตำบลบ ่อแก้ว  
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

“การผลิตและพัฒนาแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำเพ่ือเป็นอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน ในพื้นที่บ้านแม่โต๋ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่” 
สวทช. ภาคเหนือร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ผลิตและพัฒนาแหล่งอาหารโปรตีน (สัตว์น้ำ) ของชุมชนสู่การสร้างงานอาชีพ 
ณ บ้านแม่โต๋ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๒-๒๓ 
พ.ค. ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชนที่สนใจ รวมถึงคุณครูและ
นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โต๋จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดดังกล่าว มา
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ผลิตสัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งฝอย กบนา และปลาดุก สร้างเป็นแหล่งอาหารโปรตนีเพือ่
นำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน สู่การสร้างรายได้เสริมให้แก่
ชุมชนโดยรอบ หลังการถ่ายทอดฯ ครูและนักเรียนบ้านแม่โต๋สามารถผลติพันธุ์
ปลาดุกและกบนาที่ได้รับจากการอบรมฯ ผลิตเพื่อมาทดแทนโปรตีนอาหาร
กลางวันและสามารถจำหน่ายในชุมชนได้ โดยทำให้สามารถประหยัด
งบประมาณจากภาครัฐเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือ ๖๐,๐๐๐ 
บาทต่อปี ทั ้งยังส่งผลให้ชุมชนโดยรอบมีแหล่งอาหารโปรตีนรับประทานใน 
ราคาถูกและสร้างเป็นอาชีพได้ในอนาคต 

เกษตรกร บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก 
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตานึ่งก้อนเห็ดแบบ D.I.Y สไตล์ทุ่งบ่อแป้น” สวทช. 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ วทน.ท่ีช่วยในการ
ผลิตเห็ดให้ได้ผลผลิต และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ ลดต้นทุน ของ
เกษตรกรและชุมชน เนื่องจากเกษตรกรใช้วิธีนึ่งก้อนเห็ดด้วยถัง ๒๐๐ ลิตร 
จำนวน ๖ ถัง เรียงกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การนึ่งสุกไม่เสมอกัน ปริมาณการใช้
ฟืนจำนวนมาก และใช้เวลาในการนึ่งนาน การพัฒนาเตานึ่งก้อนเห็ดแบบ D.I.Y 
สไตล์ทุ่งบ่อแป้น ที่เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้าน กับ
แนวคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ ด้วยการติดตั้งเพิ่มเติมลงบนเตาดั้งเดิมที่มีอยู่  ส่งผล
ให้การใช้พลังงานลดลงได้ โดยดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการ
จัดการพลังงานในกระบวนการเพาะเห็ด ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อาชีพเพาะเห็ด และเครือข่าย จำนวน ๓๐ คน หลังอบรมฯ เตานึ่งก้อนเห็ดแบบ 
D.I.Y สไตล์ทุ่งบ่อแป้น ช่วยลดระยะเวลาการนึ่ง สามารถผลิตไอน้ำได้ต่อเนื่อง
และยาวนาน ยกตัวอย่างเช่น นายอรุณ ปินใจ ก่อนรับการอบรม : ผลิตก้อนเหด็
ขอนขาว เดือนละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๔,๐๐๐ ก้อน สามารถผลิตดอกเห็ดได้ ๔,๐๐๐ 
กก. จำหน่าย ๘๐ บาทต่อกก. คิดเป็นรายได้ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาทต่อรอบ
การผลิต หรือ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อ ๕ เดือน หลังรับการอบรม : ผลิตก้อนเห็ด
ขอนขาว เดือนละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๔,๐๐๐ ก้อน สามารถผลิตดอกเห็ดได้ ๕,๐๐๐ 
กก. จำหน่าย ๘๐ บาทต่อกก. คิดเป็นรายได้ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อรอบ
การผลิต หรือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อ ๕ เดือน 

เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- อำเภอทองแสนขัน 
- อำเภอพิชัย  
- อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  

“การถ่ายทอดองค์ความรู้โรคข้าวและการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์อย่างง่าย 
(บ ี เอ ็ม : Bacillus  megaterium) เพ ื ่อการปล ูกข ้าว” AGRITEC และ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผลิต
เพิ่มจำนวนเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์อย่างง่าย Bacillus  megaterium เพื่อใช้ใน
การส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวและควบคุมโรคข้าวที่เกิดจากเชื้อรา ใน
พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค
ข้าวและต้นทุนการผลิตที่สูงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมถึงเกษตรกร
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำนาได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้ทำการปลูกขา้วได้
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เพียงปีละครั้ง ในพื้นที่นาขนาดเล็ก เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการใช้เชื้อบีเอ็มในนาข้าวที่ถูกต้อง เพื่อการป้องกันโรคข้าวท่ีเกิดจาก
เชื้อราที่สำคัญ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ
เดือน พ.ย. ๒๕๖๒ มีเกษตรกรเข้ารวม จำนวน ๒๐๐ คน และมีการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง พบว่า เกษตรกรสามารถใช้หัวเช้ือท่ีได้รับไปทำการผลิตเช้ือบีเอ็ม
ขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนต่ำ มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมโรคเมล็ดดา่งในข้าวได้ โดยเฉพาะพันธ์ุข้าวเหนียวเขี้ยวงู และพันธุ์
ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ข้าวมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖ ต่อไร่ ทำให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวเปลือก เฉลี่ยร้อยละ ๒๕ ต่อไร่ และช่วยลด
ปัญหาการใช้สารเคมีลง เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิต ความปลอดภัยของ
ผลผลิต และความปลอดภัยของผู้บริโภคอีกด้วย 

เกษตรกร บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง 
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล่อนในโรงเรือนพลาสติก” AGRITEC ร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ดำเนินการขยายผลเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืช
คุณภาพและการบริหารจัดการแบบครบวงจร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย 
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เพื ่อให้ชุมชนใน
กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ และให้
เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการผลิตพืชผักในระบบโรงเรือน และ ปี 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนสำหรับการปลูกพชืผัก
ไปแล้ว ไม่น้อยกว่า ๘๐ โรงเรือน ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผัก
ผลไม้คุณภาพอำเภอป่าซาง เป็นกลุ่มที่ผลิตเมล่อนปลอดสารพิษ ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GAP ปลูกในโรงเรือน และเพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่าย จึง
เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชคุณภาพและ
การบริหารจัดการแบบครบวงจร (โครงสร้างหลังคา ๒ ชั้น) หลังการอบรมฯ 
เกษตรกรเกิดความรู้และความเข้าใจการสร้างและผลิตพืชผักในระบบโรงเรอืน 
ให้สามารถสร้างได้รายให้กับสมาชิกได้ พบว่า เกษตรกรปลูกเมล่อน จำนวน 
๕๕๐ ต้นต่อโรงเรือน ผลผลิตได้ ๕๒๒ ลูก คิดเป็น ๙๕% ของต้นที่ปลูก หรือ 
๗๘๓ กิโลกรัมต่อรอบ รอบละ ๆ ๓ เดือน ใน ๑ ปี โดยปลูก ๓ รอบ ขายส่งลูก
ละ ๖๕ บาท มีรายได้ ๑๕๒,๖๘๕ บาทต่อปีต่อโรงเรือน คิดเป็นมีรายได้เพิ่มขึ้น 
๑๘% ต่อปีต่อโรงเรือน 

กรมควบคุมโรค “พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการระบาดของโรคติดต่อนำโดย
ยุงลายเชิงรุก โปรแกรมทันระบาด และทันระบาด BI” สวทช. ร่วมกับกรม
ควบคุมโรค ได้พัฒนาโปรแกรมทันระบาด เวอร์ชั ่น ๑.๐ เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงรุก ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือนี้ได้รับทุนวิจัยพัฒนาจากคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สวทช. 
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เนื ่องจากมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้ น ทั้ง
จำนวนผู้ป่วย และพื้นที่ที่มีการระบาด ซึ่งพบการแพร่กระจายของโรคอย่าง
กว้างขวางไปทั่วประเทศ หลังการถ่ายทอดฯ พบว่ามีผู ้ใช้งานโปรแกรมทัน
ระบาด เวอร์ชัน ๑.๐ กว่า ๗,๐๐๐ ราย และโปรแกรมฯ สามารถตอบโจทย์การ
ใช้งานได้เป็นอย่างดีแก่ผู้ใช้ ซึ่งปัจจุบันกรมควบคุมโรคได้ขยายผลการใช้แอป
พลิเคชัน “ทันระบาด” ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยผ่านการประชุม
เชิงปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติ สาธิตการสำรวจลูกน้ำยุงลาย โดยใช้แอปพลิเค
ชันสุ่มตรวจและวิเคราะห์พื้นท่ีที่มียุงลายระบาดผ่านการใช้ GPS สถิติการดาวน์
โหลด APPLICATION ใช้งานแล้วมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้ง ผ่านโมบายแอปพลิเค
ชันท่ีทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และสามารถตอบโจทย์
ในทุกมิติ โดยครอบคลุมตั้งแต่การบันทึกข้อมูล การใช้ประโยชน์ข้อมูล การ
จัดการคุณภาพข้อมูล และการแจ้งเตือนความเสี ่ยง รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับระบบฝ่อดีดี (PODD) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และให้สามารถ
รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ซึ่งมีพาหะนำโรคเป็น
ยุงลาย ทั้งนี้ เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางด้านการป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อนำโดยยุง 

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

• ผู้เข้าเรียนแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต ์
• ผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของ ศว. 
• มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
• มหาวิทยาลยัศิลปากร 
• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

“ซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม 
(ซอฟต์แวร์ CAE 3D)” น ักว ิจ ัย MTEC ได ้พ ัฒนาซอฟต์แวร ์ฯ เพื ่อใช้
ประกอบการเรียนรู้ ซึ่งได้ออกแบบให้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้โดยการติดต่อกับ
ผ ู ้ ใ ช ้ เ ป ็ น แบ บก ร า ฟ ิ ก  ( graphical user interface: GUI) ท ั ้ ง ห มดบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) และเป็นฟรีแวร์ที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งและ
ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยถูกนำไปขยายผลเป็นสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี 
CAE ในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ
โทในมหาวิทยาลัย การใช้ในหลักสูตรฝึกอบรมด้าน CAE ของ MTEC แก่วิศวกร
และผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคคลทั่วไป เกิดผล
กระทบเชิงเศรษฐกิจขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ ๑) มหาวิทยาลัยสามารถประหยดั
ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ที่ต้องจัดหามาเพื่อการเรียนการสอนเนื่องจากสามารถ
ใช้ซอฟต์แวร์ CAE 3D แทนได้ ทำให้มหาวิทยาลัยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๕๐ 
คน และต้องเสียค่าบำรุงรักษาอีกปีละประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อนักศึกษา 
๕๐ คน ๒) MTEC มีรายได้จากหลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้ซอฟต์แวร์ CAE 3D ซึ่ง 
CAE ของ MTEC มีใช้งานง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือน CAE ในท้องตลาด
ปัจจุบัน  

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ “ระบบ chatbot สำหรับหญิงตั ้งครรภ์” การให้บริการของโรงพยาบาล 
ทุกขนาดและทุกระดับจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็น
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ส่วนสำคัญในการช่วยให้บริการแก่คนไข้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น โดย
ทาง NECTEC ได้พัฒนาระบบแชตบอท (Chatbot) ไปใช้งานที่แผนกสูตินรีเวช 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยทดสอบและ
ใช้งานจริงในกลุ่มสตรีมีครรภ์ ๓๐๐ คน เปรียบเทียบผลการดูแลสุขภาพของ
สตรีมีครรภ์ ๑๕๐ คนที่ติดตามดูแลสุขภาพผ่านการใช้งานระบบแชตบอท กับ
สตรีมีครรภ์อีก ๑๕๐ คนที่ไม่ได้ติดตามดูแลสุขภาพผ่านระบบแชตบอท เพื่อ
ติดตามดูแลสุขภาพต่อภาวะควบคุมน้ำหนักและคุณภาพของครรภ์ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการดำเนินการ โดยมีทีมวิจัยให้การสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงกับ
แพลตฟอร์ม ulife.info ครบทุกช่วงของชีวิต ซึ่งระบบ Chatbot เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบที่ NECTEC กำลังพัฒนาต้นแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเปน็ให้
มีความเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลการบริการระบบสารสนเทศหลายระบบ โดยใช้
ระบบ single sign-on เป็นทางเชื ่อมในการเรียกใช้ข้อมูล สามารถใช้งาน 
ข้ามไปมาระหว่างระบบได้ ผ่านฟังก์ชันย่อยหรือโมดูลต่าง ๆ ได้ 

สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่อง
ทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย 

“ระบบช่วยการเรียนสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้” A-MED ได้นำ
ได้ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที ่บกพร่องทางการเร ียนรู้  
(Learning Disabilities Software: LD SW) แบบ Single License จำนวน ๒๐ 
ชุด ไปติดตั้งให้แก่สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ครูในเครือข่ายของสมาคมได้มีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการสอนนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ และให้นักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในเครือข่ายของสมาคมได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ
สะดวก คิดมูลค่าการใช้ประโยชย์ผลงานเชิงสาธารณะเท่ากับ ๑,๑๙๐,๐๐๐ 
บาท (ราคาจำหน่าย License ละ ๕๙,๕๐๐ บาท) หลังจากนั้น ทีมวิจัย A-MED 
ได้พัฒนาต่อยอดโปรแกรมเลือกศัพท์ไทยและโปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย เพื่อมา
ประกอบการพัฒนาเป็นระบบบริการช่วยเขียนภาษาไทยตามจินตภาพ ระบบ
ช่วยทำให้นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้สามารถเรียบเรียงคำศัพท์ให้เป็น
ประโยคได้ยาวขึ้น และเลือกใช้คำศัพท์ที ่ถูกต้องได้มากขึ้น ทำการถ่ายทอด
ให้แก่สมาคมฯ แบบ Single License  จำนวน ๗๐ ชื่อผู้ใช้งาน และสมาคมฯ 
ได้ทำแจกจ่ายระบบบริการช่วยเขียนภาษาไทยตามจินตภาพ ต่อให้แก่
หน่วยงานในเครือข่าย และเครือข่ายสโมสรเพื่อนลูก (Dyslexia) เพื่อให้นักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเครือข่ายได้ใช้งานในการฝึกทักษะด้านการ
เขียนต่อไป คิดมูลค่าการใช้ประโยชย์ผลงานเชิงสาธารณะเท่ากับ ๑๕๔,๐๐๐ 
บาท (เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับระบบ
บริการช่วยเขียนภาษาไทยตามจินตภาพ ราคาประมาณ ๒,๒๐๐ บาทต่อ 
single license) 
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• บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์มา่ จำกัด 
• คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  
• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  
• สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๒  
• ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมราก

เทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

• กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ เขตสุขภาพท่ี ๕  

• โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

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

“หน้ากากอนามัย nMASK version 2.0 หรือ Safie Plus+” การพัฒนา
หน ้ากากอนาม ัย nMASK version 2.0 หร ือ Safie Plus+  ซ ึ ่ ง เน ้นให ้มี
ประส ิทธ ิภาพในการกรองอนุภาคที ่ม ีขนาดเล ็กในระดับ PM2.5 ที ่ ให้
ประสิทธิภาพการกรองได้มากกว่า ๙๙% (อ้างอิงผลการทดสอบ PFE จาก TUV 
SUD ประเทศสิงคโปร์) รวมทั้ง ได้พัฒนาต่อยอดหน้ากากอนามัยดังกล่าว โดย
เพิ่มประสิทธิภาพในการกรองไวรัสได้มากกว่า ๙๙% (อ้างอิงผลการทดสอบ 
VFE จาก Nelson Lab) เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ค่อนข้างมาก โดย A-MED ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 
๒๒๕,๐๐๐ ชิ้น ในรูปแบบของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ซึ ่งมีรูปทรง
แตกต่างจากงานวิจัยก่อนหน้า และมีประสิทธิภาพในการกรองไวรัสได้ เพื่อ
มุ่งเน้นการนำไปใช้งานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐต่าง ๆ ที่อยู่ใน
พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  ซึ่งจะแตกต่างจากผลงานก่อน
หน้านี้ท่ีมีการผลิตหน้ากากอนามัยออกมาในรูปทรง ๓ มิติเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น
ละอองที่มีขนาดเล็กในระดับ ๒.๕ ไมครอน ทั้งนี้ ยังได้สนับสนุนน้ำยาเคลือบ
วัสดุเชิงประกอบของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไททาเนียมไดออกไซค์ เพื่อนำไป
เตรียมเป็นผ้ากรองเพื่อผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน ๖ แกลลอน หรือประมาณ 
๒๗ ลิตร ให้กับบริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด ซึ่งวัสดุผสมไฮดรอกซีอะพาไทต์
ก ับไททาเน ียมไดออกไซด ์จะม ีค ุณสมบ ัต ิ ในการกำจ ัดสารพ ิษ เ ช่น  
คาร์บอนมอนนอกไซค์ ไฮโดรคาร์บอน และจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้เป็นสาร
ช่วยกรองสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย ทำให้หน้ากากอนามัยมีประสิทธิภาพ
การกรองดียิ่งขึ้น  

วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้รม่
บุญ บ้านควนข้ีแรด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบอควาโปนิกส์เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำและปลูก
มะเขือเทศคุณภาพดี” AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถ่าย
เทคโนโลยีอควาโปนิกส์ (aquaponics) ให้กับวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูป
กลุ่มใต้ร่มบุญ บ้านควนขี้แรด จ.สงขลา จำนวน ๓๐ คน ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็น
รูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบน้ำหมุนเวียน ร่วมกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
โดยพืชดูดซับของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำมาใช้ในการเจริญเติบโต ทำให้น้ำมี
คุณภาพดีขึ้นแล้วนำน้ำกลับมาเลี้ยงปลาได้อีก การถ่ายทอดเทคโนโลยีทำโดย
ติดตั้งบ่อเลี้ยงปลาขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร เลี้ยงปลานิล ๒๐๐ ตัว ปลูกมะเขือเทศ
ได้ประมาณ ๑๐๐ ต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มฯ นำเทคโนโลยีอควาโปนิกส์ไป
ใช้ในการผลิตปลา และมะเขือเทศปลอดสารพิษ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และต่อ
ยอดการผลิตสู่การแปรรูป หลังการถ่ายทอดฯ พบว่า ใน ๑ รอบการผลิตจะใช้
ระยะเวลา ๔ เดือน (เลี้ยงปลานิลและปลูกมะเขือเทศราชินี) ได้ผลผลิตดังนี้  
ปลานิลได้ผลผลิต ๑๕๐ ตัว น้ำหนัก ๗๕ กิโลกรัม (เฉลี่ยน้ำหนัก ๐.๕ กก. ต่อ
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ตัว) นำมาแปรรูปเป็นปลาส้ม ขายกิโลกรัมละ ๒๕ บาท สร้างรายได้ ๑,๘๗๕ 
บาท (จากที่ปล่อยปลานิลไป ๒๐๐ ตัว อัตรารอด ๗๕ เปอร์เซ็นต์) และผลผลิต
มะเขือเทศราชินีได้ ๓๕ กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท สร้างรายได้ 
๗,๐๐๐ บาท รายได้จากการขายปลานิล (แปรรูป) และ มะเขือเทศ คิดเป็น 
๘,๘๗๕ บาทต่อรอบการผลิต เนื่องจากในช่วงแรกเกษตรกรต้องเรียนรู้ระบบ 
และยังไม่ชำนาญการปลูกมะเขือเทศ ทำให้ได้ผลผลิตน้อย และกลุ่มมีความ
สนใจพัฒนาต่อยอดให้เป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์โดยใช้วิธีอควาโปนิกส์ และ
จะเป็นต้นแบบขยายผลเทคโนโลยีให้กับพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป เช่น พื้นที่ จ.
สงขลา ๑) อ.คลองหอยโข่ง ๒) อ.นาทวี ๓) อ.จะนะ ๔) อ.เทพา ๕) อ.สะเดา ๖) 
อ.บางกล่ำ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านคน
เมือง หมู่บ้านดอนชิว ต.ห้วยทราย  
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม ่

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวกล้องงอกหุงสุกง่ายไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน 
น้ำตาลต่ำเพื่อสุขภาพ” ARGITEC ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ข้าวกล้องงอก
หุงสุกง่ายไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน เพื่อแก้ปัญหาการหุงสุกยาก การมีอายุการเก็บ
รักษาที ่ส ั ้น เพียง ๓-๖ เดือนเท่านั ้น และมักเกิดกลิ ่นเหม็นหืน รสชาติที่
เปลี่ยนไป อีกทั้งมอดและแมลงที่เข้าทำลายอย่างรวดเร็ว ก่อนการถ่ายทอดฯ ได้
จำหน่ายข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวกล้อง กข ๔๓ ในราคา ๕๐ บาท/กิโลกรัม 
และจำหน่ายแบบเป็นกระสอบ ขนาด ๔๐ กิโลกรัม ราคา ๑,๖๐๐ บาท (เฉลี่ย 
๔๐ บาท/กิโลกรัม)  หลังจากการถ่ายทอดฯ เกษตรกรได้พัฒนาต่อยอดเป็นข้าว
กล้องงอกไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน น้ำตาลต่ำ เพียง ๐.๔๘ กรัมต่อข้าวกล้อง ๑ 
กิโลกรัม โดยจัดจำหน่ายในราคา ๙๕ บาท/กิโลกรัม จำหน่ายได้อย่าต่อเนื่องทุก
ช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เฉลี่ยเดือนละ ๓๐๐ กิโลกรัม ปัจจุบันกลุ่มมี
ยอดขายเดือนละ ๒๘,๕๐๐ บาทขึ้นไป หรือ ๓๔๒,๐๐๐ บาท/ปี วิสาหกิจมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๖๒,๐๐๐ บาท/ปี โดยข้าวกล้องที่ได้มีเนื้อสัมผัสน่า
รับประทาน ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน และไม่ต้องพึ่งถุงสุญญากาศ 

• กลุ่มนวัตกรรมใหม่โคเนื้อคณุภาพ 
บ้านช่องลม ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น 

• เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพ้ืนท่ี จ.แพร่ 
- หมู่บ้านดงสรุะ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย 
- หมู่บ้านปงป่าหวาย ต.ปงป่าหวาย 

อ.เด่นชัย 
 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรเพื่อการเลี้ยงโคขุน Black Ko Sai” "โคขุน Black Ko Sai งัวดำ
เมืองแป้” เป็นโคเนื้อพันธุ์ผสมรสชาดดีของดีเมืองแพร่ ที่สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดแพร่พยายามจะยกระดับตลาดโคเนื้อคุณภาพ ส่งเสริมและสร้างรายได้
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ้ยงโคในจังหวัดแพร่ แต่เกษตรกรยังประสบปัญหา
ในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารให้โคใช้ฟางข้าวแห้ง
และเปลือกข้าวโพดซึ่งมีโปรตีนน้อย ส่งผลให้โคเนื้อมีสภาพร่างกายทรุดโทรม 
คุณภาพเนื้อต่ำ เกษตรกรขายได้ในราคาที่ต่ำไม่คุ้มค่ากับระยะเวลาในการเลี้ยง 
ARGITEC จึงร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา จัดการอบรมโดยนำเชื ้อจุลินทรีย์ผงมาหมักเศษวัสดุเหลือทิ ้งทาง
การเกษตรที่มีมากในพื้นที่ ได้แก่ เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว ใบต้นข้าวโพด 
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รวมถึงหญ้าเนเปียรมาหมักให้เป็นอาหารโปรตีนสูงใช้ขุนเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งจะเป็น
การช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน ยกระดับราคาโคเนื้อให้สูงขึ้นเพื่อสร้างรายได้
เพิ ่มให้เกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๐ คน หลังการอบรมฯ 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจาก ๓ กลุ่ม เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน ๓๓๓ ตัว ใช้เทคโนโลยี
จุลินทรีย์หมักอาหารสัตว์ที่ได้จากการอบรมฯ ไปผลิตอาหารหมักหยาบและ
อาหารหมักข้น ร่วมการใช้สูตรอาหารร่วมกับจุลินทรีย์หมักอาหารสัตว์จาก
ผลงานวิจัย สามารถลดต้นทุนการผลิตโคปลายน้ำ โดยก่อนดำเนินการ ต้นทุน
อาหารหมักหยาบ เฉลี่ย ๓๐ บาท/วัน/ตัว หลังดำเนินโครงการ ใช้อาหารที่ได้
จากผลงานวิจัย ช่วยลดต้นทุนเหลือ ๑๐ บาท/วัน/ตัว สามารถประหยัด
ค่าอาหารได้ถึง ๒๐ บาท/วัน/ตัว ดังนั้นเกษตรกรจะสามารถประหยัดค่าอาหาร
หมักหยาบได้ถึง ๒,๔๓๐,๙๐๐ บาทต่อปี ต้นทุนอาหารหมักข้น เฉลี่ย ๕๐ บาท/
วัน/ตัว หลังดำเนินโครงการ ใช้อาหารที่ได้จากผลงานวิจัย ช่วยลดต้นทุนเหลือ 
๒๐ บาท/วัน/ตัว สามารถประหยัดค่าอาหารได้ถึง ๓๐ บาท/วัน/ตัว ดังนั้น
เกษตรกรจะสามารถประหยัดค่าอาหารหมักหยาบได้ถึง ๓,๖๔๖,๓๕๐ บาทต่อ
ปี รวมแล้วเกษตรกรผู้เลี ้ยงโคเนื้อจังหวัดแพร่ จะสามารถประหยัดต้นทุน
ค่าอาหารได้ถึง ๖,๐๗๗,๒๕๐ บาทต่อป ี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

“การขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ (นวนุรักษ์: Navanurak) 
แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ตำบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน” เนื่องจากโครงการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชนของแต่ละชุมชน ในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ และการพัฒนาหมู่บ้านที่มีความ
พร้อมทั้งด้านทรัพยากร ความร่วมมือ และการบริหารจัดการของผู้นำในชุมชน 
ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเกี่ยวกับแนวคิดด้านการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดแหล่งชุมชนท่องเที่ยวในตำบลแม่กรณ์ ทาง ARGITEC 
ร่วมมือกับเนคเทค และองค์การบริหารส่วนตำบลแมก่รณ ์จ.เชียงราย เข้าอบรม
ออนไลน์การใช้งานระบบนวนุรักษ์ : ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับบริหาร
จัดการและให้บริการข้อมูลวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน หลัง
การอบรมฯ ทีมงานลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้
ตำบลแม่กรณ์ สามารถเก็บข้อมูลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้
ตำบลแม่กรณ์ จำนวนกว่า ๒๐ แห่ง ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพ 
เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ตำบล
แม่กรณ์ ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาททำให้เกิดพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
จำนวน ๑ เว็บไซต์ ทั้งนี้ เว็บไซต์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเข้าชมได้ที ่
http://www.navanurak.in.th/tambonmaekorn/site/theme/index.php  
(เริ่มเปิดเป็นสาธารณะเมื่อเดือน ต.ค. ๒๕๖๓) ปัจจุบันมีผู้เข้าชมเว็ปไซต์แล้ว
จำนวน ๒๑๘ ราย ข้อมูลจากการวิเคราะห์พื้นที่ ทีมงานเนคเทคพบว่าผู้เข้าชม

http://www.navanurak.in.th/tambonmaekorn/site/theme/index.php
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ส่วนใหญ่อยู่พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔) นอกจากนี้
ยังมีการส่งเสริมให้โรงเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมใช้ข้อมูลจากเว็ปไซต์เป็นสื่อในการ
เรียนการสอนในโรงเรียน สร้างเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นมัคคุเทศน้อยในพ้ืนท่ีอีกด้วย 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีบ้านห้วยสำราญ-ห้วย
เจริญ ต.หนองไฮ อ. เมือง จ.อุดรธานี 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปทุมมาในพื้นที่บ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ 
ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี” เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ผลิตไม้ดอกไม้
ประดับหลากหลายพันธุ์ ของจังหวัดอุดรธานี เช่น มะลิร้อยมาลัย เบญจมาศ 
ดาวเรือง ดอกพุด คัตเตอร์ กุหลาบร้อยมาลัย ทำให้มีทักษะการผลิตไม้ตัดดอก 
และต้องการไม้ดอกพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ปลูกในฤดูฝนได้ และยังสามารถต่อยอดเพิ่ม
มูลค่าไม้ดอกไม้ประดับในรูปแบบอื่นได้อีกด้วย แต่เกษตรกรยังไม่เคยปลูกดอก
ปทุมมาเพื่อจำหน่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายหัวพันธุ์ดอกปทุมมา 
ARGITEC ร่วมกับนักวิจัย BIOTEC ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดอกปทุมมา
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มฯ รู้จักไม้ดอกปทุมมามากขึ้น 
ทั้งด้านสายพันธุ์ วิธีการปลูก การเก็บหัวพันธุ์จำหน่าย ตลอดจนการนำปทุมมา
ประดับตกแต่งในรูปแบบต่าง ๆ ก่อนการถ่ายทอดฯ พบว่าเกษตรกรปลูกปทุม
มาจาก ๑ หัว สามารถขยายหัวพันธุ์ได้ ๔ หัว เก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ได้ ๗,๐๐๐ หัว 
หลังจากถ่ายทอดฯ กลุ่มเกษตรกรปลูกดอกปทุมมาจาก ๑ หัว สามารถขยายหัว
พันธุ์ได้ ๗ หัว เก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ได้ ๕๐,๐๐๐ หัว และได้ขายหัวพันธุ์ จำนวน 
๑๐,๐๐๐ หัว ๆ ละ ๑๐ บาท มีรายได้เข้ากลุ่มฯ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเก็บไว้ทำ
พันธุ ์ต่อ จำนวน ๒๐,๐๐๐ หัว และเก็บไว้ปลูกเป็นไม้กระถางขาย จำนวน 
๒๐,๐๐๐ หัวต่อไป อีกทั้งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “ปทุมมาเบ่งบาน เที่ยวห้วยสำราญสุขใจ” 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ได้นำดอกปทุมมาไปจัดแปลงให้ผู้
เข้าชมงานได้รับความรู้และชมความสวยงามของไม้ดอกปทุมมา มีผู้เข้าร่วมงาน 
จำนวน ๖๐๐ คน และมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเข้าชมงาน ๑๑,๐๓๕ บาท 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บัวใหญ่  
อ.นาน้อย จ.น่าน 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฟักทองอินทรีย์ ” ARGITEC ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่เพื่อยกระดับการผลิตฟักทอง
ให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องการผลิตฟักทองใน
ระบบอินทรีย์ ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จำนวน ๓๐ คน เนื ่องจาก
เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณภาพ จึง
ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ไม่สม่ำเสมอ หลังการถ่ายทอดฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้
นำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแปลง การกำจัดวัชพืช การป้อมกันโรค
และแมลง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการเก็บเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ไว้ใช้เอง มา
ปรับใช้ พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีการคัดเลือกสายพันธ์ุฟักทองพันธุ์พ้ืนเมือง 
(พันธุ์ไข่เน่า) ซึ่งมีขบวนการปลูกแบบใช้เมล็ดตั้งต้น ให้ผลผลิตมีความสม่ำเสมอ 
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และอยู่ระหว่างยื่นขอจด GI พันธุ์ฟักทองพื้นเมือง (พันธุ์ไข่เน่า) กลุ่มสามารถ
ปลูกฟักทองในระบบเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตฟักทองได้ ๘๖,๘๐๐ กิโลกรัม 
(เพิ่มขึ้น ๔๔% จากเดิมที่ผลิตได้ ๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม) ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๒๕ 
บาท สร้างรายได้ให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท (ผู้รับซื้อ :TOPs, Big C, 
โรงพยาบาล) อีกทั้งยังสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักทอง เช่น น้ำมันเมล็ด
ฟ ักทอง และเข ้าร ่วมการประกวดผล ิตภ ัณฑ์เกษตรอ ินทร ีย ์  Product 
Champion League Organic Startup ๒๐๒๐ ได ้ร ับรางว ัลชนะเล ิศจาก
ผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดฟักทอง 

เกษตกรในพ้ืนท่ี บ้านสะนามใต้ บา้นน้ำต้ม 
และบ้านสะนามเหนือ ต. ผาช้างน้อย อ.ปง 
จ.พะเยา 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด” ARGITEC 
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคเหนือ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
เพื่อนำชีวมวลเหลือทิ้งโดยเฉพาะซังข้าวโพดมาใช้ประโยชน์แทนการเผาทิ้งใน
ระดับครัวเรือน ซึ่งจะเป็นทางออกทางหนึ่งในการลดปัญหาหมอกควันในพื้นท่ี
ภาคเหนือได้ เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด โดยตัวเนื้อเตา
จะเป็นวัสดุที ่สามารถหาได้ในหมู่บ้าน (ดินเหนียว ดินจอมปลวก หรือ ปูน
ธรรมดา) ซึ่งอัตราส่วนและวิธีการทำสามารถปรับจากสูตรที่ได้นำมาเผยแพร่ 
เพื่อให้เข้ากับวัตถุดิบของหมู่บ้านได้ ส่วนเชื้อเพลิงสามารถใช้เศษชีวมวลอย่าง
ซังข้าวโพด เปลือกไม้ กิ่งและใบของต้นลำไย ต้นมะม่วง มาเป็นเชื้อเพลิงได้ โดย
ค่าความร้อนเตาชีวมวลนี้สูงกว่าเตาถ่านทั่วไป และลดใช้ฟืนหรือถ่านได้กว่า
ครึ่งหนึ่ง ก่อควันน้อยมาก ก้นหม้อไม่ดำ สามารถเพิ่มลดหรือหรี่เปลวไฟได้ง่าย 
ให้ความร้อนได้เร็วกว่า ไม่ร้าวง่าย และซ่อมแซมได้ง่าย อีกทั้งตอบโจทย์เรื่อง
การลดปัญหาหมอกควันจากการเผากิ ่งไม้หรือซังข้าวโพดทิ ้งอย่างเปล่า
ประโยชน์ หลังการถ่ายทอดฯ เกษตรกรทั้ง ๓ หมู่บ้าน สามารถผลิตเตาชวีมวล
เชื้อเพลิงซังข้าวโพดได้จำนวน ๕๐ เตา (จำนวน ๕๐ ครัวเรือน) ประหยัดคา่ซื้อ
เตาฯ ใช้ในครัวเรือนได้ ๑๗,๕๐๐ บาท (ราคาขายเตาละ ๓๕๐ บาท) อีกทั้ง 
ประสิทธิภาพของเตาชีวมวลฯ จะประหยัดเชื้อเพลิงดีกว่าเตาอั้งโล่ที่ขายตาม
ท้องตลาด ยิ ่งใช้เชื ้อเพลิงจากซังข้าวโพดจะประหยัดมาก เนื ่องจาก ใน ๑ 
ครัวเรือน การใช้เตาอั้งโล่ จะใช้ปริมาณเชื้อเพลิง ๑๘๐ กก. ต่อเดือน (ราคา
เชื้อเพลิง ๒ บาท/กก. เท่ากับ ๓๖๐ บาท) ส่วนเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด 
จะใช้ปริมาณเชื้อเพลิง ๖๐ กก. ต่อเดือน (ราคาเชื้อเพลิง ๒๖.๖๖ บาท/กก. 
เท่ากับ ๕๓๓ บาท) ถ้าเป็นการใช้แก๊ส LPG จะใช้ปริมาณเชื้อเพลิง ๒๐ กก. ต่อ
เดือน (ราคาเชื้อเพลิง ๒ บาท/กก. เท่ากับ ๑๒๐ บาท) ดังนั้น เกษตรกรใช้วสัดุ
เหลือทิ ้งเป็นเชื ้อเพลิงทำอาหารจะสามารถประหยัดกว่าการใช้ก๊าซหุงต้ม  
คิดเป็น ๗๗% ต่อปี หรือ ประหยัดกว่าการใช้เตาอั้งโล่ คิดเป็น ๖๖% ต่อปี 
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เกษตรกรผู ้ปลูกถั ่วเขียว ในพื ้นที่บ ้าน 
ดอนหวาย ต.บ ่อยาง อ.สว ่างอารมณ์  
จ.อุทัยธาน ี

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวเพื่อการบริโภค” กลุ่มผลิตเมล็ด
พันธ์ถั่วเขียวชุมชนบ้านดอนหวาย สนใจการผลิตถั่วเขียวเพื่อจำหน่าย (Grain) 
ทาง ARGITEC จึงดำเนินการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิต
พืชหลังนาแบบครบวงจร : ถั่วเขียวพันธุ์ KUML ประกอบด้วยเทคโนโลยี การ
ปลูกถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพและปริมาณผลผลิต ตั้งแต่การเตรียมแปลง 
การป้องกันกำจัดโรคแมลง การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง 
ให้กับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ถั่วเขียวชุมชนบ้านดอนหวาย จำนวน ๒๐ คน หลัง
การถ่ายทอดฯ เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับ กลับไปปฏิบัติจริงจนได้ผล
ผลิตถั่วเขียวเพือ่จำหน่าย (Grain) รวม ๑๘๔,๖๔๐ กิโลกรัม (ในพ้ืนท่ี ๘๐๐ ไร่) 
ราคาขาย ๓๐ บาทต่อกิโลกรัม เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๕,๕๓๙,๒๐๐ บาท อีก
ทั้งยังได้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (Seed) รวม ๒๔,๖๔๐ กิโลกรัม (ในพื้นที่ ๘๘ ไร่) 
ราคาขาย ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๑,๔๗๘,๔๐๐ บาท 

กลุ ่มเกษตรกรผู ้เลี ้ยงไหม บ้านร่มเกล้า 
ตำบลแม ่แวน อำเภอพร ้ าว จ ั งหวัด
เชียงใหม ่

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำจากมูลหนอนไหมอีร่ี   
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่” เนื่องจากกระบวนการเลี้ยงหนอนไหมพบว่า มูลของ
หนอนไหมอีรี่ เป็นผลผลิตที่มีปริมาณมากในแต่ละรอบการผลิต และเป็นของ
เหลือทิ้งซึ ่งมีมากถึง ๒ ตันต่อปี เฉพาะเขตพื้นที่ผลิตไหมอีรี ่ ใน ๘ จังหวัด
ภาคเหนือ ARGITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาข้อมูลองค์ประกอบ
ทางธาตุอาหารและการใช้ประโยชน์จากมูลไหมอีรี่ในรูปของปุ๋ยอินทรีย์น้ำทาง
การเกษตร เพื ่อเป็นการเพิ ่มมูลค่าให้กับมูลหนอนไหม และเป็นช่องทาง 
การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี ้ยงหนอนไหมอีรี่  โดยปุ๋ยอินทรีย์น้ำทาง
การเกษตรผลิตมาจากมูลของหนอนไหมอีรี่ ที ่มีการเลี ้ยงด้วยใบละหุ่ง และ 
ใบมันสำปะหลัง ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ๑๐๐% มีปริมาณไนโตรเจนสูง 
เหมาะสำหรับช่วยเจริญเติบโตในพืชผัก และพืชที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโต
ทางใบ ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินและพืช ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี 
หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านร่มเกล้า ได้นำมูลหนอนไหม
อีรี่ที่เป็นของเหลือทิ้ง ๒ ตันต่อปี มาผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์จากมูลหนอนไหมอีรี่ 
ที ่ได้ร ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ถึง ๑,๐๐๐ แกลลอน จำหน่ายให้กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในอำเภอพร้าว ในราคา ๑๒๐ บาท/แกลลอน ทำให้
กลุ่มฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ป ี 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในพื้นที่  
อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
- บ้านทุ่งกวาง ตำบลหมอเมือง  
- บ้านห้วยกอม ตำบลน้ำปาย 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน จังหวัด
น่าน” เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ “มอด” ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ทำลายผลผลิต
กาแฟของเกษตรกร ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่
เป็นอย่างมาก ARGITEC ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดมอดเจาะ
ผลกาแฟแบบผสมผสานให้แก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
วงจรชีวิตของมอดเจาะผลกาแฟ แหล่งอาศัยของมอดเจาะผลกาแฟนอกฤดูการ
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ติดผลและวิธีการป้องกันกำจัดเพื่อตัดวงจรการระบาดของฤดูการผลิต โดย
สามารถผสมสารล่อและทำกับดักมอดไว้ใช้ในพื้นที่ของตนเองในช่วงเวลาที่เกิด
การระบาดได้ จากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน ๑๗๒ ราย พื้นที่รวม 
๕๑๖ ไร่ หลังการอบรมฯ สามารถยับยั้งการระบาดและการทำลายของมอดได้ 
สำรวจพบความเสียหายที่เกิดกับเมล็ดกาแฟสดเพียง ๑๐% (คิดเป็นรายได้การ
จำหน่ายเมล็ดกาแฟสดที่สูญเสียไป ๒,๐๖๔,๐๐๐ บาท) จากผลผลิตทั้งหมด 
สามารถจำหน่ายผลผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเป็นเงินทั้งสิ ้น ๑๘,๕๗๖,๐๐๐ 
บาท 

วิสาหกิจชุมชน บ้านแม่วาก ตำบลแม่นาจร 
อำเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม ่

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักสดคุณภาพในพื ้นที ่บ ้านแม่วาก  
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่” ARGITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการ
ถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตผักสดคุณภาพ และการผลิตเมล็ดพนัธุ์
อินทรีย์ไว้ใช้เอง เน้นบริหารจัดการแปลง การกำจัดวัชพืช การป้องกันโรคและ
แมลง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทำวัสดุเพาะ การวางแผนการผลิตพืช  เพื่อให้
เกษตรกรในชุมชน สามารถสร้างรายได้ ๆ อย่างเร็ว มีการหมุนเวียนรายใน
ชุมชน และเป็นแบบอย่าง แนวทางความยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลังได้  หลังจาก
อบรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักอินทรีย์บ้านแม่วาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  
 ได้นำองค์ความรู้ด้านการผลิตผักสดคุณภาพมาปรับใช้ จนสามารถสร้างรายได้
จากการจำหน่ายผักสด ให้กับร้านค้าและคนในชุมชน โดยมีการปลูกผักบนพื้นที่ 
๒ ไร่ (ปลูก ๒ รอบต่อปี) ชนิดผักที่ปลูก ได้แก่ ผักบุ้ง ผักชี คะน้ากวางตุ้ง 
ผักกาด โหระพา แตงกวา มะเขือยาว สลัดคอส เบบี้คอส สลัดแก้ว กรีนโอ๊ค ได้
รายได้ต่อรอบรวม ๑๕๕,๓๔๐ บาท 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จ.สงขลา 
- ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ  
- ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” ในพื้นที่ จ.สงขลา” 
เนื่องจากเกษตรกรมีอาชีพหลักคือ การปลูกข้าว หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว จะ
เกิดเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรกรจำนวนมาก ซึ่งทั่วไปไม่มีราคา หรือ มี
ราคาที่ค่อนข้างต่ำ อย่างเช่น “ฟางข้าว” ดังนั้นการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการ
เกษตรกรนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการเผา และส่งเสริมการ
เพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต ที่ช่วย
แก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันปกคลุม และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพื้นท่ี ที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็น
อย่างมาก ARGITEC ร ่วมกับนักว ิชาการส ่งเสร ิมการเกษตรชำนาญการ 
สำนักงานเกษตร อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การ
เพาะเห็ดฟางในตะกร้า” ให้กับเกษตรกรจำนวน ๕๖ คน การอบรมเน้น ขั้นตอน
การเพาะ การเตรียมหัวเชื่อ การเตรียมอาหารของเชื้อ วิธีการดูแล และวิธีการ
เก็บเห็ด เป็นต้น หลังการอบรมฯ พบว่าเกษตรกรเพาะเห็ด ๒ ตะกร้า/คน 
สามารถเก็บเห็ดฟางได้เฉลี่ย ๒-๓ รุ่น/รอบการผลิต ผลผลิตที่ได้ประมาณ ๑ 
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กิโลกรัม/ตะกร้า/รอบการผลิต ราคาเห็ดฟางตามท้องตลาด อยู่ที่กิโลกรัมละ 
๑๐๐ บาท เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบในการทำอาหาร ใน
ครัวเรือนได้ถึง ๒๐๐ บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็น ๑๑,๒๐๐ บาท ต่อรอบการ
ผลิตต่อเกษตรกรทั้งหมดจำนวน ๕๖ คน  

เกษตรกรในพ้ืนท่ี บ้านดอนไชยป่าแขม 
ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกองจากเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ จ.พะเยา” ARGITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด
อบรมหลักสูตรทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ซึ่งเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำง่าย (วิธีการทำง่าย) ถูก (ต้นทุนต่ำ) และดี (ได้ปู๋ยที่มีคุณภาพ) 
และมีข้อดี คือ ลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี เพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่ม ลด
ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ ลดปัญหาขยะชุมชน และลดปัญหาหมอกควันพิษใน
การเผา หลังการอบรมฯ เกษตรกรนำความรู้ไปต่อยอดในชุมชนเนื่องจากมีโรง
ปุ๋ยเก่า และเครื่องจักรของชุมชน ที่เคยได้รับงบประมาณจากสำนักงานเกษตร
อำเภอ แต่ปัจจุบันถูกปล่อยร้าง และมีเศษเปลือกข้างโพดเหลือทิ้งในชุมชนใน
ปริมาณที่มากในชุมชน ซึ่งเดิมกำจัดโดยการเผาทิ้ง การผลิตปุ๋ยในรอบแรกช่วง
เดือน ธ.ค. ๒๕๖๒ - ม.ค. ๒๕๖๓ ผลิตได้ปุ๋ยปริมาณ ๒๓,๐๐๐ กิโลกกรัม บรรจุ
กระสอบละ ๒๕ กิโลกรัม ได้ปุ๋ยจำนวน ๙๒๐ กระสอบ และนำไปจำหน่ายใน
ชุมชน ราคา ๑๒๐ บาท/กระสอบ รายได้จากการขายปุ๋ย ๑๑๐,๔๐๐ บาท ผลติ
ปุ๋ยรอบ ๒ ช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๓ ได้ปุ ๋ยจำนวน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม บรรจุ
กระสอบละ ๒๕ กิโลกรัม ได้ปุ๋ยจำนวน ๕๒๐ กระสอบ รายได้จากการขายปุ๋ย 
๖๒,๔๐๐ บาท 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี จ.ร้อยเอ็ด 
- ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย 
- ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และ พันธุ์ข้าวธัญ
สิริน จ.ร้อยเอ็ด (พื ้นที ่ทุ ่งกุลาร้องไห้)” ARGITEC ได้นำองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวมาช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
และเพิ่มรายได้ เช่น การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี การผลิตข้าวอินทรีย์แบบ
ครบวงจร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๑๕๐ คน ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรนำร่อง
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิรินต้านทานโรคไหม้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ก่อนการถ่ายทอดฯ การผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวธัญสิรินต้านทางโรคไหม้ เกษตรกรปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข. ๖ (กรมการ
ข้าว) ลำต้นสูงล้มง่าย ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม และการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ เกษตรกรได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ อินทรีย์ จาก
ชุมชนอื่นเกษตรกร หลังการถ่ายทอดฯ ในปี ๒๕๖๓ สามารถขยายผลไปยังพืน้ที่ 
ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด พบว่ามีการปลูกข้าวธัญสิริน เพื่อเป็นข้าว
เพื ่อบริโภค และ แปรรูปเป็นข้าวเม้า ในพื ้นที ่ ๑๑ ไร่ ได้ผลผลิต ๓,๖๐๐ 
กิโลกรัม ขายราคากิโลกรัมละ ๑๖ บาท คิดเป็นมูลค่า ๕๗,๖๐๐ บาท และ
เกษตรกรได้เก็บเมล็ดข้าวธัญสิริน ๑๐๐ กิโลกรัม เพื่อขยายผลในและนอกกลุ่ม
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ในปีถ ัดไป และเกษตรกรแกนนำฯ ย ังสามารถขยายผลในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมลด็พันธ์ุข้าวคุณภาพด ีไปยังพ้ืนท่ีอื่น ๆ ได้แก่ เกษตรกร ต.
ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด พบว่า มีการขยายผลการปลูกขา้วธัญสิ
ริน เพื่อเป็นเมล็ดพันธ์ุ ในพื้นที่ ๘.๗๕ ไร่ ได้ผลผลิต ๒,๖๒๕ กิโลกรัม ขายราคา
กิโลกรัมละ ๒๕ บาท คิดเป็นมูลค่า ๖๕,๖๒๕ บาท 

• แอดสะ เม ิ ง  ออร ์ ก าน ิ กส ์ ฟ า ร์ ม  
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยี WATER FiT simple กล่องให้น้ำสำหรับการ
เพาะปลูก” NECTEC ร่วมกับ ARGITEC ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “กล่อง
ควบคุมการให้น้ำ (Water FiT Simple)” เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ควบคุมการให้น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบ
เกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร และเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขยายผลใน
การนำ วทน. ให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เกษตรกรสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ควบคุมน้ำที่มีราคาสูง ๔,๕๐๐-๑๒,๕๐๐ บาท โดย
NECTEC ได้แจกจ่ายกล่องให้น้ำจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ กล่อง มอบให้กับเกษตรกร
จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยส่วนที่เหลือ ๕๐ กล่องใช้สำหรับเป็นกล่องสำรอง
สำหรับกรณีที่กล่องชำรุด และสำหรับให้ผู้ประกอบการที่สนใจผลิตจำหน่าย
นำไปทดลองและใช้เป็นต้นแบบในการผลิต ทั้งนี ้ได้นำไปแจกจ่ายดังนี ้ ๑) 
เกษตรกร ในจังหวัดน่าน ๒๐ กล่อง ๒) เกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ๓๐ กล่อง 
ผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ และโรงเรียนบ้าน
ป่าไม้สหกรณ์ ๓) เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ๒๐ กล่อง ผ่าน สวทช ภาคเหนือ 
(ARGITEC) ๔) เกษตรกรและผู้ประกอบการในเขตปริมลฑล ๑๐ กล่อง ผ่าน 
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี (TTD) สำนักงานกลาง ๕) เกษตรกรและหน่วยงานใน
พื้นที่อ่ืน ๆ ทั่วประเทศ ๒๐ กล่อง ๖) ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี (TTD) สำนักงาน
กลาง ๑๐๐ กล่อง เพื่อส่งมอบแก่เกษตรกร โดยมีการจัดอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน ARGITEC นั้น มี
เกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญร่วมทั้งสิ้น ๔๐ คน และ Smart Farmer ๓๕ คน การ
ติดตามผลในปี ๒๕๖๔ พบว่าก่อนการอบรมฯ เดิมผู้ประกอบการต้องเดินทาง
จากบ้านไปรดน้ำแปลงทุกวันอย่างน้อยวันละ ๑ รอบ (ในช่วงหน้าร้อน ต้องให้
น้ำมากกว่าวันละ ๑ รอบ) คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๑๒,๙๖๐ บาท/ปี 
(ระยะทาง ๓.๖ กม. = ๓.๖*๒*๕ บาท/กม. = ๓๖ บาท/วัน) หลังการอบรม
และติดตั้ง ผู ้ประกอบเดินทางเข้าสวนเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้ง คิดเป็น ๑,๗๒๘ 
บาท/ปี ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๑๑,๒๓๒ บาท/ปี และยังเป็น
การเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการมีเวลาเหลือในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
ให้ร้านค้าอื่น ๆ อีกด้วย โดยมียอดขาย ๒๕๐ ถ้วย/เดือน รายได้เพิ่มขึ้น ๕,๐๐๐ 
บาท/เดือน หรือ ๖๐,๐๐๐ บาท/ปี ด้วยยอดขายที่เพิ่มผู้ประกอบลงทุนปรับ
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พื้นที่ปลูกเพิ่มและซื้อโซลินอยด์วาวด์ไฟฟ้า ติดตั้งร่วมกับกล่อง WATER FiT 
simple เดิม อีก ๓ ตัว ใช้งบลงทุนรวม ๓๐,๐๐๐ บาท 

วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี จ.ตาก 
- บ้านเกษตรพัฒนา ต.พบพระ อ.พบพระ 
- บ้านห้วยโปร่ง ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด 
- บ ้ านท ุ ่ ง มะขามป ้ อม  ต .พระธาตุ   

อ.แม่ระมาด 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชันในระบบเกษตรอินทรีย์” ปัจจุบัน
เกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันยังขาดองค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ 
หรือเกษตรกรที่มีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ก็ยังไม่มีการบริหารจัดการที่
ถูกต้องทำให้ได้ผลผลิตต่ำ ARGITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินงาน
โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตขมิ ้นชันในระบบเกษตรอินทรีย์ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตาก” เพื่อนำเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก จังหวัดตาก 
เนื่องจากเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตขมิ้นชันแห้งให้กับองค์การเภสัชกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ปริมาณ ๒๐๐ ตันต่อปี ก่อนการถ่ายทอดฯ ปลูกขมิ้นชัน
ได้เฉลี่ย ๘๐๐ กก./ไร่ เกษตรกรมีรายได้ ๒๒,๔๐๐ บาท/ไร่ หลังการถ่ายทอดฯ 
ปลูกขมิ้นชันได้เฉลี่ย ๑,๒๐๐ กก./ไร่ และเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ในบางพื้นที่ 
สามารถผลิตขมิ้นชันแห้งจากเดิมจำหน่ายขมิ้นชันแห้ง ๑๔๐ บาท/ก.ก. เป็น
จำหน่ายขมิ้นชันอินทรีย์แห้ง ๑๖๐ บาท/ก.ก. เกษตรกรมีรายได้ ๓๘,๔๐๐ 
บาท/ไร่ เพิ ่มขึ ้นจากเดิม ๑๖,๐๐๐ บาท/ไร่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปลูกรัก ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระ
เกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (บ้าน
หม่องกั้วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก) 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี ้ยงปลาดุกและกบเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน” 
เนื่องจากพื้นทีบ่้านหม่องกั้วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก มีปัญหาทางโภชนาการ
ในเรื ่องการขาดแคลนสารอาหารประเภทโปรตีน ซึ ่งหายากในธรรมชาติ 
ตลอดจนการคมนาคมที่มีต้นทุนสูงในการขนส่งอาหารเข้าสู่ชุมชน ARGITEC 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์น้ำเพื ่อความมั่นคงของอาหาร  และสร้างจุด
เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ือความมั่นคงของอาหาร โดยถ่ายทอดฯ การเลี้ยงปลา
ดุกและกบเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน หลังการถ่ายทอดฯ ๑) การเลี้ยงปลาดุกรุ่นที่ ๑ 
และรุ่นที่ ๒ ได้ทำการปล่อยปลาดุกอายุ ๖๐ วัน จำนวน ๑๓,๒๐๐ ตัว พบว่า
ปลารอดตายจำนวน ๑๑,๐๐๐ ตัว ได้ปลาดุกรวมหนัก ๑,๓๒๗ กก. จำหน่ายได้ 
๖๕ บาท/กก. รวมมีรายได้ ๘๖,๒๕๕ บาท คิดต้นทุน ๖๐ บาท/กก. รวมเป็น
ต้นทุนท้ังหมด ๗๙,๖๒๐ บาท มีกำไรสุทธิรวม ๖,๖๓๕ บาท ๒) การเลี้ยงกบรุ่น
ที่ ๑ และ ๒ ได้ทำการปล่อยลูกกบจำนวน ๔,๐๖๖ ตัว พบว่าจำนวนกบที่รอด
ตายมี ๓,๔๐๐ ตัว ได้กบรวมหนัก ๓๘๐ กก. จำหน่ายได้ ๑๒๐ บาท/กก. รวมมี
รายได้ ๔๕,๖๐๐ บาท คิดต้นทุนของกบรุ่นที่ ๑ เป็น ๑๑๖ บาท/กก. รวมมี
ต้นทุนของกบรุ่นท่ี ๑ เป็น ๒๓,๒๐๐ บาท และต้นทุนของกบรุ่นท่ี ๒ เป็น ๑๐๓ 
บาท/กก. รวมมีต้นทุนของกบรุ่นที่ ๒ เป็น ๑๘,๕๔๐ บาท มีกำไรสุทธิรวม 
๓,๘๖๐ บาท 
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• โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์   
สิรินธรเพื่อคนพิการ 

• โรงพยาบาลศิริราช 

“Magik Tuch ลิฟต์ไร้สัมผัส 2in1 รุ ่น V.3” เนื ่องจากโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก 
ด้วยเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายผ่านละอองลอยในอากาศ และเกิดการสะสม
ของเชื้อโรคจากละอองลอยและการสัมผัสบนพื้นผิวที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น 
ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ แผงควบคุมลิฟต์โดยสาร นักวิจัยเนคเทคโดยศูนย์
เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ได้
พัฒนา ‘MagikTuch’ ลิฟต์ไร้สัมผัส เป็นการดัดแปลงปุ่มกดลิฟต์โดยสารที่
สามารถติดตั้งเข้ากับแผงปุ่มกดลิฟต์เดิมโดยไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลง
ปุ่มกดลิฟต์เก่าหรือเช่ือมต่อกับระบบควบคมุการสัง่การใช้งานเดิมของลิฟต์ และ
ได้พัฒนาต่อยอดโดยให้ชุดปุ่มกดแบบไร้สัมผัสนั้นยังคงสามารถใช้วิธีการกดใน
การสั่งการใช้งานได้ภายในปุ่มกดเดียวกันแบบ 2in1 เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก
ให้กับผู้ใช้งานที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งานแบบไร้สัมผัสและลดความเสียหาย
ให้กับชุดปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัสด้วย โดยใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์แสงในการ
ตรวจจับไฟแสดงสถานะบนปุ่มกดลิฟต์เดิม และนำข้อมูลสถานะไฟที่ตรวจจับ
เจอมาแสดงสถานะการสั่งการใช้งานบนชุดปุ่มกดลิฟต์โดยสารแบบไร้สัมผัส
เช่นเดียวกับปุ่มกดลิฟต์เดิม โดยนำไปติดตั้งที่ลิฟต์ภายในอาคารผู้ป่วยนอกที่
โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ และติดตั้งที่โรงพยาบาลสนาม
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 

• ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
• ศูนย์วิจัยจักรสีิรินธรฯ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระ
เกียรต ิ

“เคร ื ่องกำจ ัดเช ื ้อโรคด ้วยว ิธีการฉายแสงย ูว ี  (Girm Zaber UV-C 
Sterilizer)” จากปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั ้งหน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-
19 นักวิจัยเนคเทคโดยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการ
ประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ได้พัฒนาเครื่องกำจัดเช้ือโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวี 
หรือ Girm Zaber UV-C Sterilizer สำหรับใช้เป็นเครื ่องมือกำจัดเชื ้อโรคใน
โรงพยาบาลและสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดการใช้น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ และลดการ
ตกค้างของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งานสามารถทำการตั้งเวลาเปิด-ปิด
การฉายแสงยูวีซีในห้องหรือบริเวณที่ไม่มีคนอยู่ ใช้เวลาไม่นานในการฆ่าเช้ือ 
และสามารถเข้าใช้งานในพื้นที่นั้น ๆ ต่อได้ในทันที ได้มีการทดสอบการฆ่าเชื้อ
โรคด้วยการฉายแสงยูวีร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุ
ศาสตร ์ จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าสามารถฆ่าเช ื ้อโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางไฟฟ้าจาก PTEC แล้ว 
สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วยระบบตรวจจับการเคลือ่นไหว และผ่านการ
ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริงแล้วว่าได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างดี 
และมีการต่อยอดจากผลงานเดิม โดยเพิ่มฟังก์ช่ันระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว 
(motion detection) ซึ่งช่วยตรวจจับคนหรือสัตว์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของ
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คนและสัตว์ในบริเวณหน้าเครื ่องมีระยะทำการตรวจจับห่างจากเครื ่องไป
ประมาณ ๕ เมตร เมื่อหลอด UV ติดเซนเซอร์จะเริ่มทำการตรวจจับ หากพบ
คนหรือสัตว์ในบริเวณจะทำการดับหลอด UV-C อัตโนมัติ และจะตรวจสอบ 
ทุก ๆ ๑๐ วินาที ว่ายังมีคนอยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่ ถ้ายังมีคนหลอดจะยังไม่ติด 
แต่ถ้าไม่มีคนอยู่ในบริเวณนั้น ๆ หลอดจะกลับมาติดและทำงานต่ออีกครั้ง 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
• สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

“ระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและ
ผู้สูงอายุ” นักวิจัย A-MED สวทช. ได้พัฒนาระบบบริการคำบรรยายแทนเสียง
สำหรับผู้ที่บกพร้องทางการได้ยินและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินตามสิทธิมนุษยชนของคนพิการ ซึ่ง
เป็นบริการที่ช่วยแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน
สามารถเข้าถึงเนื้อหาในการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา หรือรายการ
โทรทัศน์ได้ ด้วยการอ่านข้อความที่ได้จากการถอดความเสียงพูดแทนการฟัง
เสียง ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณประโยชน์ในงานเสวนา “การจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า” โดยคณะกรรมาธิการพฒันา
สังคมฯ วุฒิสภา ณ อาคารสุขประพฤติ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ โดยส่งเสริม
ให้ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบภาครัฐ ทำให้แนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้าง มีความชันเจนมากขึ้น และได้นำไปใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนร่วมระหว่างเด็กหูดีและเด็กที่มีปัญหา
ทางการได้ยิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน ๒ ครั ้ง โดยครั้งที ่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายวิชา คือ หัวข้อ
พิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี๓) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ปี๓) หลักการ
เขียนโปรแกรม (ปี๑) จร ิยธรรมและกฎหมายสำหรับนัก IT (ปี๓) และ
มาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี๓) และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ 
ก.พ. ๒๕๖๔ - ๕ เม.ย. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายวิชา คือ คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (ปี๑) การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (ปี๑) การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (ปี๓) การเขียนโปรแกรมประยุกต์
สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปี๓) การบริหารโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ป๓ี) 

เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีบ้านอุ้มเปี้ยม  
ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ  
จังหวัดตาก 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยด้วยการใช้
เชื้อราเมตาไรเซียมภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP : ผลิตภัณฑ์
ผัก จังหวัดตาก” ARGITEC ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดทำมาตรฐาน ThaiGAP : ผลิตภัณฑ์ผัก ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีบ้าน
อุ้มเปี้ยม จำนวน ๒๐ ราย รวมถึงเจ้าหน้าท่ีเกษตรตำบล และครู กศน. และหลงั
การอบรม AGRITEC ร ่วมกับศูนย์ว ิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ติดตามความก้าวหน้า พบว่า
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กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีบ้านอุ้มเปี้ยม ได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็น วิสาหกิจ
ชุมชนผักปลอดภัยแปลงใหญ่ ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน ThaiGAP จาก TUV NORD และจากนั้นได้มีการลงนาม
ใน MOU กับบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (บาร์บีคิว พลาซ่า) และตลาดไท โดยมี
การประกันราคาและจำนวนรับซื้อที่ชัดเจน บริษัท ฟู้ดแพชช่ัน จำกัด (บาร์บีคิว 
พลาซ่า) โดยมีการประกันราคา ๙-๑๐ บาท/กิโลกรัม จำนวนผลผลิต ๓,๕๐๐ 
กิโลกรัม/วัน จากการติดตามผลในปี ๒๕๖๔ พบว่าเมื่อเทียบก่อนและหลังมี
โครงการ พบว่าหลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ สามารถสร้างรายได้ให้
เกษตกรเพิม่ขึ้น ๒.๔๘ ล้านบาท/ปี 

วิสาหกิจชุมชน กลุ ่มแม่บ้านเกษตรกร
ปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงบางคล้าของดีจังหวัด
ฉะ เช ิ ง เทรา”  ARGITEC ร ่ วมก ับพ ันธม ิตร  หน ่ วยงานว ิ ชาการจาก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่อง การ
จัดการผลิต การจัดการโรคและศัตรูแมลง การควบคุมคุณภาพการผลิตมะม่วง 
การยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อขยายเวลาการจำหน่ายโดยใช้อุณหภูมิต่ำ ด้วยการ
ใช้บรรจุภัณฑ์แอคทีฟดูดซับก๊าซเอทิลีน โดยมีเป้าหมายในการผลิตมะม่วง
คุณภาพ และการแปรรูปที่หลากหลายเพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมการผลิตและ
ตลาดในพื้นที่ เชื่อมต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมขนมหวานในชุมชน 
หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลจากกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
เกษตรกรและผู้ผลิตในชุมชนบางคล้า ทำให้เกิดกิจกรรมการต่อยอด ผลิตภัณฑ์
ใหม่ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ คือ แยมมะม่วง ท่ีได้
ทดสอบตลาดในงานต่างๆของจังหวัด พบว่ามีการตอบรับจากผู้บริโภคอย่าง
มาก โดยได้ดำเนินการขอ อย. ทำการผลิตและจำหน่าย ในร้านค้าของกลุ่ม
วิสาหกิจฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ กลุ่มวิสาหกิจฯ ผู้ผลิตในพ้ืนท่ีบาง
คล้า ได้รับการสนับสนุนการแปรรูปมะม่วงต่อยอด ขยายผล จากโครงการต่างๆ 
ของภาครัฐ ในการพัฒนากระบวนการผลิต ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์วัดความ
หวาน ในการผลิตแยมมะม่วง จาก บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน)  สู่การนำ
องค์ความรู ้ในการพัฒนาแยมมะม่วงต ่อยอดเป็น ซอสมะม่วง ด้วยการ  
บูรณาการงบประมาณโครงการ Stronger SME กระทรวงอุตสาหกรรม มี 
ยอดจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงและซอสมะม่วงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๒๐๐,๐๐๐ 
บาทต่อป ี

เกษตรกรในพื้นที ่ ตำบลแม่คำมี อำเภอ
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบปลอดภัย” AGRITEC ร่วมกับ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้างหุ้นส่วน
จำกัดลัคกี ้ซีดส์อโกร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ดำเนินการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีการผลิตพริกแบบปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้เป็นศูนย์
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การเรียนรู้การผลิตพริกคุณภาพแบบปลอดภัยและสามารถ่ายทอดความรู้การ
ผลิตพริกให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยหัวข้อในการถ่ายทอดฯ ได้แก่ การ
เตรียมแปลง ลดการใช้เมล็ดพันธ์ุ การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี และการใช้สารชีวภัณฑ์
ลดการใช้สารเคมี จัดทำแปลงสาธิตการผลิตพริกคุณภาพแบบปลอดภัย เพื่อ
เป็นต้นแบบในพื้นที่ ตลอดจนการให้คำปรึกษา/ติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่ง
ก่อนการรับเทคโนโลยี เกษตรกรมีรายได้ ๑๑๖,๐๐๐ บาท หลังรับเทคโนโลยี มี
รายได้ ๑๘๓,๘๙๒ บาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ ่มขึ ้น ๖๗,๘๙๒ บาท 
สามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในภาพรวมประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(จากที่เคยปลูก ๙,๕๐๐ ต้น เหลือปลูกเพียง ๖,๕๐๐ ต้น) และต้นทุนท่ีสามารถ
ลดได้มากที่สุด คือ ค่าปุ๋ย และค่ายากำจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกร ๘๒,๘๙๒ บาท โดยในปี ๒๕๖๒ ได้ผลผลิตรวม ๑๑,๘๘๑ ก.ก. และ
ในปี ๒๕๖๓ ได้ผลผลิตรวม ๑๒,๐๙๘ ก.ก. เฉลี่ยได้ผลผลิต ๑.๘๕ ก.ก./ต้น 

เกษตรกรในพื ้นที่ ตำบลบ้านสา อำเภอ 
แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดนอกฤดูให้กับชุมชนบ้านสา  
ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง” AGRITEC ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหา
สับปะรดราคาตกต่ำ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ท้องตลาดมากเกินความต้องการ
ของโรงงานและการบริโภค การใช้ปุ๋ยและสารเคมีในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมและ
ในปริมาณที่มากเกินไปก่อให้เกิดต้นทุนท่ีสูง และคุณภาพของสินค้าไม่เหมาะสม
กับตลาด รวมถึงเกษตรกรขาดทุน เพราะรอการรับซื้อจากโรงงานแปรรูป
เท่านั้น อีกทั้งโรงงานก็อยู่ห่างไกลทำให้การส่งสินค้าเกิดความเสียหายจากการ
ขนส่งเพราะล่าช้า และสับปะรดติดสารไนเตรทเกินค่ามาตรฐานทำให้โรงงาน
ปฏิเสธไม่รับสินค้า จึงได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดนอกฤดูกาล
ตามมาตรฐาน GAP ทำให้มีสับปะรดจำหน่ายตลอดทั้งปี โดยใช้เทคนิคการวาง
แผนการผลิต การคัดเลือกหน่อพันธุ์ และชักนำการออกดอกที่เหมาะสม ทำให้
เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตและมีผลผลิตทยอยออกจำหน่ายต่อเนื่องทั้ง
ในช่วงก่อนและหลังฤดูกาลปกติ ส่งผลให้สามารถกำหนดราคาและจำหน่าย
สับปะรดได้ในราคาสูง ซึ่งก่อนการอบรม เกษตรกรปลูกสับปะรดได้แค่ปีละ ๑ 
ครั้ง ระยะเวลาการปลูกนาน ๑๔ เดือน เกษตรกรไม่สามารถการชักนำการออก
ดอกได้ และได้ผลผลิตพร้อมกันทุกแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถกำหนดราคาขาย
ได้ ทำให้ราคาสับปะรดตกต่ำ หลังการอบรม เกษตกรปลูกสับปะรดได้ทั้งปี 
เกษตรกรสามารถลดระยะเวลาการปลูกช่วงการพัฒนาต้นและใบได้ถึง ๓-๔ 
เดือน (เหลือ ๑๐ เดือนต่อรอบการปลูก จาก ๑๔ เดือนต่อรอบการปลูก) เพื่อให้
ไปสู่ช่วงการพัฒนาการออกดอกและช่วงการพัฒนาของผลได้เร็วขึ ้น  ทำให้
เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตได้เร็วกว่าเดิม ๓-๔ เดือน ผลการดำเนินงาน 
เกษตรกรได้ปลูกสับปะรดจำนวน ๒ รอบ ดังนี้ รอบที่ ๑ เริ่มปลูก มิ.ย. ๒๕๖๒ 
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เก็บเกี่ยวผลผลิต มี.ค. ๒๕๖๓ และรอบที่ ๒ เริ่มปลูก พ.ค. ๒๕๖๓ เก็บเกี่ยว
ผลผลิต ก.พ. ๒๕๖๔ โดยได้ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๒๐๐ ผล/ไร่/รอบ จำนวน ๑๙ ไร่ 
ได้ผลผลิตทั ้งหมด ๒๒,๘๐๐ ผล/รอบ ราคาขายผลละ ๒๕ บาท มีรายได้ 
๕๗๐,๐๐๐ บาท/รอบ สรุปมีรายได้ทั้งสิ้น ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ต่อมาเกษตรกร
รวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดบ้านสาเกิดกลุ่ม
เครือข่ายคลัสเตอร์พัฒนาสับปะรดบ้านสา ซึ่งทางจังหวัดลำปางได้เล็งเห็น
ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณเพื ่อต่อยอดโครงการยกระดับการ
ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สับปะรดบ้านสา มีงบประมาณจำนวน 
๒๙๖,๗๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

“การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการผลิตหอมแขกคุณภาพแบบปลอดภัย ” 
ARGITEC ร่วมกับบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บริษัท ลัคกี ้ซีดต์อโกร 
จำกัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดองค์คามรู้การผลิตหอมแขกคุณภาพ 
เพื่อเป็นการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร รวมถึงกระบวนการจัดการผลิตผล
สด และเมล็ดพันธุ์หอมแขก ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “เทคนิคการ
ผลิตหอมแขก และการบริหารจัดการแบบครบวงจร (การวางแผนการเพาะปลกู 
การเพาะต้นกล้า การจัดการแปลง การวินิจฉัยโรคและการจัดการด้วยชีว
ภัณฑ์)” ก่อนการอบรม เกษตรกรเดิมปลูกหัวหอมใหญ่ในพื้นที่ ๕ ไร่ มีต้นทุน
รวม ๓๕,๐๐๐ บาท/ไร่ (ส่วนใหญ่เป็นค่ายาและค่าปุ๋ย) รวมเป็นต้นทุนรวม 
(๓๕,๐๐๐ x ๕) = ๑๗๕,๐๐๐ บาท ได้ผลผลิตหอมหัวใหญ่ ๕,๐๐๐ กก./ไร่ 
จำหน่ายราคา ๗ บาท/กก. ม ีรายได ้รวมทั ้งหมด (๕,๐๐๐ x ๕ x ๗) = 
๑๗๕,๐๐๐ บาท ไม่มีกำไรจากการปลูกหอมหัวใหญ่ หลังการอบรม เกษตรกร
รุ่นใหม่ได้ปลูกหอมแขกในพื้นที่เพื ่อจำหน่ายเป็นผลสดรวม ๕ ไร่ มีต้นทุน 
๕,๐๐๐ บาท/ไร่ รวมเป็นต้นทุนรวม (๕,๐๐๐ x ๕) = ๒๕,๐๐๐ บาท สามารถ
ผลิตหอมแขกได้ ๓,๕๐๐ กก./ไร่ จำหน่ายผลสดเกรด A (ขนาด ๕.๕ เซนติเมตร) 
มีผลผลิต ๓๐๐ กก./ไร่ ราคาขาย ๒๖ บาท/กก. คิดเป็นรายได้ (๓๐๐ x ๕ x 
๒๖ ) = ๓๙,๐๐๐ บาท และจำหน่ายผลสดเกรด B มีผลผลิต ๔๐๐ กก./ไร่ 
ราคาขาย ๑๐ บาท/กก. คิดเป็นรายได้ (๔๐๐ x ๕ x ๑๐) = ๒๐,๐๐๐ รวม
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวม ๕๙,๐๐๐ บาท ผลกำไรสุทธิหักต้นทุนรวมของ
เกษตรกรเป็น (๕๙,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐) = ๓๔,๐๐๐ บาท โดยในอนาคตเกษตรกร
ต้องการสร้างเป็น Learning Center ขยายผลแก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจการปลกู
หอมแขกในพ้ืนท่ีต่อไป 

เกษตรกรในพื ้นที่  บ ้านหินกอง ตำบล 
หินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีไถกลบตอซังและการใช้จุลินทรีย์พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด” ARGITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีไถกลบตอซังและการใช้จุลินทรยี์
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พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ให้แก่เกษตรกรจำนวน 
๑๖๓ คน เมื่อวันท่ี ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่เหมาะสม เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี การใช้พันธุ์ข้าวต้านทาน
โรคและแมลง การใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับสารชีวภัณฑ์ เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่วิ ถี
การทำการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในอนาคต ซึ่งการไถ่กลบต่อซัง 
คือ การไถกลบตอซังข้าวหรือพืชไร่ที่มีอยู่ในไร่นาภายหลังจากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วลงไปในดินระหว่างการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกขณะที่ดินมีความช้ืน 
และปล่อยทิ้งไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในดินซึ่ง
จะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช แล้วจึงปลูกพืชหลักตามที่
ต้องการต่อไป ก่อนการถ่ายทอดฯ เกษตรกรมีพื้นที่รวม ๕๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าปุ๋ย
ในการเพาะปลูกต่อไร่ ๕๐๐ บาท รวมทั ้งหมด ๒๐๐,๐๐๐ บาท หลังการ
ถ่ายทอดฯ เกษตกรได้รับความรู้จากการไถกลบตอซัง ทำให้มีการปรับปรุงดิน 
โดยดินมีความโปร่ง ร่วนซุย ง่ายต่อการเตรียมดิน การปักดำกล้า และทำให้
ระบบรากพืชสามารถแพร่กระจายในดินได้มากขึ้น การระบายอากาศของดิน
เพิ่มมากขึ้น เพิ่มการซึมผ่านของน้ำ และการอุ้มน้ำของดินให้ดีขึ้น ทำให้ต้นทุน
ค่าปุ๋ยในการเพาะปลูกต่อไร่เหลือ ๑๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๕๐,๐๐๐ บาท ทำให้
ลดต้นทุนค่าปุ๋ยทางการเกษตรได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

เกษตรกรในพื ้นที่  บ ้านป่านอด ตำบล 
แม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชโครงสร้างไม้ไผ่แบบหลังคา ๒ ชั้น” 
AGRITEC ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชโครงสร้างไม้ไผ่แบบ
หลังคา ๒ ชั้น ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัล ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการเรื่อง “การพัฒนาโรงเรือนปลูกพืชโครงสร้างไม้ไผ่พร้อม
ระบบควบคุมการให้น้ำอัติโนมัติ สำหรับเกษตรกรในกลุ่มแม่ทาออร์แกนิค 
ภายใต้งบสนับสนุนของกลุ่มเซ็นทรัล” เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
เพาะปลูกพืชของเกษตรกรในกลุ่มแม่ทาออร์แกนิคและพัฒนาเป็นจุดเรียนรูแ้ละ
สาธิตการใช้โรงเรือนไม้ไผ่ในการเพาะปลูกพืช โดยอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การก่อสร้างโครงสร้างไม้ไผ่ให้สามารถใช้งานได้นาน” หลังการถ่ายทอดฯ 
เกษตรกรได้รับความรู้และวิธีการสร้างโรงเรือนไม้ไผ่แบบหลังคา ๒ ชั้น จำนวน 
๒ โรงเรือน ดังนี้ โรงที่ ๑ ขนาด ๖x๑๕ เมตร ใช้เป็นโรงเรือนเพาะเลี้ยงต้นกล้า
พืช เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาต่ำ ลดค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงต้นกล้า 
ก่อให้เกิดรายได้จากการเพาะต้นกล้าพืชและปลูกพืชขายได้ประมาณปีละ 
๕๐,๐๐๐ บาท (ก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่) โรงที่ ๒ 
ขนาด ๖x๒๔ เมตร ใช้สำหรับปลูกพืชได้ในทุกฤดูกาล เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
สมาชิกของกลุ่ม โดยทางกลุ่มได้แบ่งพื้นที่เป็นส่วนที่ใช้ปลูกพืชสลับหมุนเวียน
ตามช่วงฤดูกาล ส่วนที่เหลือใช้เป็นแปลงทดสอบทดลองเก็บข้อมูลพืชชนิดใหม่ 
ๆ ของกลุ่ม และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแนะนำเทคโนโลยี ก่อให้เกิดรายได้
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ประมาณปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท (ก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่มีการใช้ประโยชนใ์น
พื้นที่) ซึ่งในกรณีที่โรงที่ ๒ สร้างโรงเรือนปลูกพืชแบบหลังคา ๒ ชั้น เป็นแบบ
โครงสร้างเหล็ก ในขนาดมาตรฐาน ๖x๒๔ เมตร สูง ๒ เมตร ราคาค่าก่อสร้าง
โดยทั่วไปประมาณ ๘๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ บาท ขณะที่โรงเรือนปลูกพืชแบบ
หลังคา ๒ ชั้นที่ทำจากไม้ไผ่ทั้งหมด โดยสามารถลดต้นทุนการก่อสร้างในกรณี
รับเหมาเหลือประมาณ ๔๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท หากคนในชุมมีความรู้ใน
การสร้างขึ้นได้เอง จะลดต้นทุนเหลือประมาณ ๒๕,๐๐๐ – ๒๘,๐๐๐ บาท มี
อายุการใช้งาน ๓-๕ ปี จากการที่สามารถลดต้นทุนการสร้างโรงเรือนได้ ทำให้
เกษตรกรมีรายได้จากเทคโนโลยีโรงเรือนไม้ไผ่ ๑๑๐,๐๐๐ บาท 

โรงพยาบาลรามาธิบดี “เคร่ืองสร้างแรงดันอากาศลบ” การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บุคลากร
ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยติดเช้ือ และผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
มีความเสี ่ยงอย่างมากในการรับเชื ้อทั ้งจากการสัมผัสโดยตรง  การผ่านสาร 
คัดหลั่ง และผ่านระบบทางเดินหายใจ การใช้ห้องแยกผู้ป่วยแรงดันอากาศลบ
จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการรับเชื้อจากผู้ป่วย แต่ในกรณีฉุกเฉนิที่มี
ผู้ป่วยติดเชื้อในปริมาณมาก จึงต้องเพิ่มห้องแยกผู้ป่วยแรงดันอากาศลบแบบ
ชั ่วคราว ท ี ่สามารถถอดประกอบและเคลื ่อนย้ายได ้สะดวก แต ่ย ังคง
ประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ นักวิจัย A-MED ได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้เครื่องสร้างแรงดันอากาศลบให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อสามารถนำไป
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสร้างแรงดันอากาศลบ และได้ส่งมอบห้องตรวจหา 
เชื ้อไวรัสแรงดันอากาศลบ เมื ่อวันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓ ให้กับโรงพยาบาล
รามาธิบดี ได้นำไปใช้ประโยชน์ ร่วมกับตู้ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้
เจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โดยลดความเสี่ยงท่ีเจ้าหน้าท่ีจะติดเช้ือจากผู้ที่เข้ามารับการตรวจสอบ 

คณะส ัตวแพทยศาสตร ์  จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

“ฟองน้ำคอลลาเจน” A-MED ได้ให้ความอนุเคราะห์แผ่นฟองน้ำคอลลาเจน
ให้กับโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อนำไปใช้ในการรักษาสัตว์ที่มีบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burn wound) 
เนื่องจากฟองน้ำคอลลาเจนที่สามารถจัดซื้อได้ในประเทศไทยมีราคาสูงมาก 
ได้แก่ ฟองน้ำคอลลาเจนขนาด ๘.๕ เซนติเมตร x ๑๒ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ 
แผ่น มีพื้นที่รวม ๑,๐๒๐ ตารางเซนติเมตร มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ ๒,๐๔๐,๐๐๐ 
บาท หลังการใช้งานแปะแผ่นฟองน้ำคอลลาเจนบนแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกของ
สัตว์ พบว่าฟองน้ำคอลลาเจนช่วยทำให้บาดแผลหายได้เร็วขึ ้นกว่าปกติ มี 
granulation เกิดขึ้นเยอะ มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อ
ระบบร่างกายของสัตว์ และมีความสามารถในการรักษาบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อน
ลวก ซึ่งในอนาคตทางทีมวิจัย A-MED สามารถนำผลการทดสอบดังกล่าวมาใช้
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างความเชื่อมั่นสำหรับการนำฟองน้ำคอลลาเจนไป
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ทำการทดสอบในระดับคลีนิกของมนุษย์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียม
แผนการทดสอบทางคลินิกกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่อไป 

เกษตรกรผู ้ปลูกมันสำปะหลัง ในพื ้นที่ 
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง” ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังขนาดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ พื้นที่ปลูกประมาณ ๔.๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของพื้นที่ปลูกใน
ประเทศไทย ในแต่ละปีปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรจะมีคา่เฉลี่ย
ประมาณ ๓-๔ ตันต่อไร่ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของสายพันธุ์ที่มีผลผลิตเฉลี่ย ๕-๖ 
ตันต่อไร่ เพราะพื้นที่ที่เกษตรกรใช้ปลูกมันสำปะหลังเสื่อมโทรม ไม่มีแหล่งน้ำ 
ขาดการบำรุงดูแลแปลง ไม่มีการนำองค์ความรู้มาปรับใช้ มีปัญหาของการ
ระบาดของโรคและแมลง เช่น การระบาดของเพลี้ยแป้ง ไรแดง แมลงหวี่ขาว 
ซึ ่งส่งผลให้ผลผลิตตกต่ำเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง  
AGRTEC ร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานพันมิตร ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรม
พัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ได้นำ
เทคโนโลยีการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังมาถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เกษตรกรจำนวน ๔๔ คน บนพื ้นที ่ ๖๔๕ ไร่ ก่อนถ่ายทอด
เทคโนโลยี มีต้นทุนในการปลูกมันสำปะหลังประมาณ ๔,๑๐๐ บาท/ไร่ ขาย
ผลผลิตได้ประมาณ ๖,๙๐๐ บาท/ไร่ หลังถ่ายทอดเทคโนโลยี มีต้นทุนในการ
ปลูกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นประมาณ ๕,๐๙๖ บาท/ไร่ เนื่องจากเพิ่มแรงงานใน
การตรวจแปลง ขายผลผลิตได้ ๑๑,๕๔๒ บาท/ไร่ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๕.๘ 
เพราะคุณภาพของสินค้าตรงกับความต้องการของตลาด มันสำปะหลังคุณภาพ
ดี เปอร์เซ็นต์แป้งสูงปลูกผ่านระบบ GAP ทำให้ได้มันสำปะหลังที่ราคาผ่าน
เกณฑ์ GAP เพิ่มจากราคาตอนที่ขาย ๑๐ สตางค์ และราคามันสำปะหลังที่ % 
แป้งเกิน ๒๕% เพิ่มอีก % ละ ๑๐ สตางค์ เมื ่อเปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ยปี 
๒๕๖๓ ได้ ๓ ตัน/ไร่ และผลผลิตเฉลี่ยปี ๒๕๖๔ ได้ ๓.๙ ตัน/ไร่ ประมาณการ
ปริมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น (ราคารับซื้อของแต่ละโรงแป้งxปริมาณผลผลิต) 
๖.๘ ล้านบาท (มูลค่าขายปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๓.๙ ล้านบาท) ปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้น
จากปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒.๙ ล้านบาท (ราคากลางปี ๒๕๖๔ กิโลกรัมละ ๒.๕ 
บาท) 

เกษตรกรในพื้นที่ บ้านหนองหว้า ตำบล 
ตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารชีวภาพจากน้ำเปลือกมังคุดควบคุมโรค
รากเน่าและโรคเน่าในสวนทุเรียน” AGRITEC ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โรคของทุเรียนที่พบใน
ปัจจุบัน เชื้อสาเหตุและแนวทางในการควบคุมโรค” เพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคเน่า
โคนเน่าในต้นทุเรียนทั ้งการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ และการผลิตแบบใช้
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สารเคมีโดยทั่วไป ซึ่งสร้างความเสียหายต่อต้นทุเรยีน และผลผลิตของเกษตรกร
เป็นอย่างมาก โดยได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารชีวภาพจากน้ำหมักเปลือก
มังคุดควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าในสวนทุเรียน แก่เกษตรกรจำนวน ๔๒ 
คน ก่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้นทุเรียนเกิดโรครากเน่าและโคนเน่า ทำให้มี
ต้นทุนค่ายาในการรักษาอาการโรค ๑๐,๐๐๐ บาท หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ได้งดใช้สารเคมีในการรักษาโรค และใช้น้ำหมักเปลอืกมังคุดเพื่อรักษาแผลฉ่ำนำ้
บริเวณต้นทุเรียนหมอนทอง จำนวน ๑๐ ต้น ที่เกิดจากอาการโรครากเน่าโคน
เน่า หลังใช้อย่างต่อเนื่องประมาณ ๒ ครั้ง พบว่าอาการและร่องรอยของโรค
หายไป หลังจากผ่านการอบรมฯ มีการผลิตน้ำหมักได้จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร มี
ต้นทุนการผลิต ๖ บาทต่อลิตร = (๒,๐๐๐ x ๖ = ๑๒,๐๐๐ บาท) แบ่งขาย
จำนวน ๕๐ ลิตร ในราคาลิตรละ ๑๐๐ บาท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายน้ำ
หมักเปลือกมังคุดประมาณ ๕,๐๐๐ บาทต่อการผลิต ส่วนที่เหลือ ๑,๙๕๐ ลิตร 
เก็บไว้ใช้ควบคุมโรคฯ ในสวน อีกทั้งนำน้ำหมักเปลือกมังคุดผสมกับเชื้อราไตร
โครเดอร์ม่า ราดกองปุ๋ย เพื่อยับยั้งเชื้อรา สามารถลดต้นทุนค่ายารักษาอาการ
โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนได้ ๑๐,๐๐๐ บาท งดการใช้สารเคมีในการรักษาโรค
ฯ และเพิ่มผลผลิตทุเรียน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมมีรายได้สุทธิ = (๒๐๐,๐๐๐ + 
๕,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ = ๑๘๓,๐๐๐ บาท) 

เกษตรกรในพื้นที่ บ้านฮ่องทราย ตำบล
กำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเผาถ่านคุณภาพ และ การผลิตปุ๋ยถ่านบดไบ
โอชาเพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยเตาอิวาเตะในพื้นที่ บ้านฮ่องทราย ต.กำแพง 
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด” AGRITEC ร่วมกับอาศรมพลังงานวิสาหกิจเพื่อสงัคม 
และ อบต. กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การเผาถ่านคุณภาพ และ การผลิตปุ๋ยถ่านไบโอชา จากเตาเผาอิวาเตะ ให้กับ
เกษตรกร จำนวน ๓๖ คน เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการปลูกต้นยูคา
ลิปตัสในพื้นที่ ได้นำไม้ยูคาลิปตัสที่มีมากในพื้นที่ มาเผาเป็นถ่าน และ ผลิต
ปุ๋ยไบโอชา เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศและบริหารจัดการเพาะกล้าไม้พื้นถิ่นแบบครบ
วงจร หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรกรสามารถผลิตและจำหน่ายถ่าน
คุณภาพจากต้นยูปคาลิปตัส ด้วยเตาคุณภาพด้วยเตาอิวา และเศษไม้ในพื้นที่
สาธารณะมาเผาถ่านด้วยเตา ๒๐๐ ลิตร  ซึ ่งในกระบวนการเผาถ่านจะเก็บ
น้ำส้มควันไว้สำหรับจำหน่ายด้วย และนอกจากน้ัน ยังใช้ถ่านท่ีคุณภาพดีมาผลติ
เป็นปุ๋ยไบโอชาปรับปรุงบำรุงดินบริเวณรอบ ๆ ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ ๔ ไร่ ปลูก
ต้นไม้หลายชนิดและพืชผักสวนครัว อาทิ ไผ่ มะกรูด มะนาว การนำปุ๋ยไบโอชา
มาทดสอบปรับปรุงบำรุงดินบริเวณศูนย์ พบว่าต้นไม้เจริญเตบิโตและสามารถให้
ผลผลิต และพืชผักในพื ้นที่ยังสามารถเก็บมาประกอบอาหารได้ และเมื่อ
ตรวจวัดคุณภาพความเป็นกรดด่างของดิน ก็พบว่าดินมีคุณภาพดินขึ้นมีความ
เป็นกรด-ด่างอยู่ที่ ๕-๖ เหมาะต่อการปลูกพืช นอกจากนั้นยังมีการผลิตถ่าน
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จำหน่ายในชุมชน ซึ่งในแต่ละเดือนสามารถผลิตถ่านได้เฉลี่ย ดังนี้ ๑) ผลิตถ่าน
บดไบโอชา เฉลี่ยเดือนละ ๔๕๐ กิโลกรัม จำหน่าย ๔๐ บาทต่อกิโลกรัม รายได้ 
๑๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน ๒) ผลิตถ่านเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้ม เฉลี่ยเดือนละ ๒๕ 
กระสอบ จำหน่าย ๑๓๐ บาทต่อกระสอบ รายได้ ๓,๒๕๐ บาทต่อเดือน ๓)  
ผลิตน้ำส้มควันไม้ เฉลี่ยเดือนละ ๔๐ ลิตร จำหน่าย ๕๐ บาทต่อลิตร รายได้ 
๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน ๔) ผลิตกล้าไม้พื้นถิ่นและพืชผักสวนครัว โดยใช้ปุ๋ยถ่าน
บดไบโอชามาผสมเป็นวัสดุปลูก เพื่อจำหน่าย รายได้เฉลี่ย ๓,๐๐๐ บาทต่อ
เดือน รวมรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ ๒๖,๒๕๐ บาท หรือ ๒๖๒,๕๐๐ บาท
ต่อ ๑๐ เดือน (ก.ย. ๒๕๖๓ – มิ.ย. ๒๕๖๔) มีรายได้ขึ้นร้อยละ ๑๐๐ 

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ในพื้นที่ บ้านห้วย
ทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม ่

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly, 
BSF) สำหรับใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์” AGRITEC ดำเนินการ
ถ่ายทอดเทคโลยีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยง BSF แบบครบวงจร 
จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สำหรับเป็นแหล่งโปรตีน
ทางเลือกในการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ตลอดจนพัฒนาชุมชนต้นแบบ BCG 
Economy Model เกิดการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ ลดการปล่อยมลพิษสู่
สิ่งแวดล้อม และเกิดการพึ่งพาตนเองหรือชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มผู้เลี้ยง
ไก่ไข่อินทรีย์ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ มีสมาชิกจำนวน ๑๐ ครอบครัว 
ก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยี เริ่มเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ เมื่อปี ๒๕๖๓ รวมไก่จำนวน 
๖๐๐ ตัว ต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ไก่กินอาหารเฉลี่ยวันละ ๑๐๐ 
กรัม/ตัว หรือประมาณ ๖๐ กก./วัน จึงมีต้นทุนค่าอาหารเดือนละ ๒๓,๔๐๐ 
บาท (หรือ ไก่ ๑ ตัว มีต้นทุนค่าอาหารประมาณ ๔๐ บาท/เดือน) ปัจจุบันมี
ผลผลิตไข่ไก่รวมประมาณ ๓๐๐ ฟอง/วัน จำหน่ายราคาฟองละ ๓-๕ บาท มี
รายได้จากการขายไข่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน (หรือ ไก่ ๑ 
ตัว ช่วยสร้างรายได้จากการขายไข่ประมาณ ๕๐-๖๐ บาท/เดือน) ซึ่งมีกำไรจาก
การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ไม่สูงนัก เฉลี่ยครอบครัวละประมาณ ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ 
บาท/เดือน หลังถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้สนับสนุนจาก อบต.แม่ทา ในการ
ก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงแมลงและหนอน มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท ในเดือนพ.ค. 
๒๕๖๔ และกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้เริ ่มเลี้ยงแมลงทหารดำในเดือน มิ.ย. 
๒๕๖๔ โดยในระยะแรกนี้ กลุ่มฯ สามารถผลิตหนอนแมลงทหารดำได้ประมาณ 
๑๐ กก./วัน เพียงพอสำหรับการใช้เลี้ยงไก่ไข่จำนวน ๒๐๐ ตัว (ตามสูตรการใช้
หนอนแมลงทหารดำทดแทนอาหารไก่ไข่ได้ ๕๐%) เบื้องต้นจึงช่วยกลุ ่มฯ 
ประหยัดต้นทุนค่าอาหารไก่ไข่ลงได้ ๔,๐๐๐ บาท/เดือน ภายใต้แนวคิด “ชุมชน
ต้นแบบ BCG แม่ทาโมเดล : ขยะแลกไข่” ในอนาคตกลุ่มฯ มีเป้าหมายเพิ่ม
กำลังการผลิตหนอนให้ได้มากกว่า ๓๐ กก./วัน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้เลี้ยง
ไก่ไข่ได้ทั้ง ๖๐๐ ตัว และคาดว่าไก่ท่ีได้บรโิภคหนอนแมลงทหารดำจะใหผ้ลผลติ
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ไข่ไก่เพิ ่มขึ ้นเป็น ๔๕๐ ฟอง/วัน ซึ ่งจะช่วยเพิ่มกำไรให้เกษตรกร ได้เฉลี่ย
ครอบครัวละ ๔,๒๐๐ บาท/เดือน 

กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ บ้าน
อมลอง ตำบลแม ่สาบ อำเภอสะเมิ ง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าหวาน สู่ระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย” AGRITEC ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าหวาน สู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยให้กับ
เกษตรกรจำนวน ๑๘ ราย จุดประสงค์เพื ่อพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมให้มีความรู้ สามารถผลิตสินค้าเกษตร และเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ 
ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้เพิ่มขึ้น สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปี ๒๕๖๒ มีเกษตรกรแกนนำที่ยื่น
สมัครขอตรวจรับรอง จำนวน ๑๐ ราย และประกาศผลในปี ๒๕๖๓ มีเกษตรกร
แกนนำที่ผ่านการตรวจ และได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ ๙๐๐๐ 
เล่ม ๑ - ๒๕๕๒ จำนวน ๕ ราย ต่อมามีการเปิดอบรมเทคโนโลยีรอบที่ ๒ มี
เกษตรกรเข้าอบรมจำนวน ๙ ราย และยื่นสมัครขอตรวจรับรองผ่านจำนวน ๕ 
ราย แบ่งเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย จำนวน ๓ แปลง และ มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ PGS จำนวน ๒ แปลง ผลการดำเนินงาน เกษตรกรสามารถผลิต
หญ้าหวานตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย สร้างรายได้ที่มีความมั่นคง
ทางด้านราคา สามารถจำหน่ายผลผลิตหญ้าหวานอินทรีย์ได้ในราคาที่เพิ่มขึ้น
จาก ๒๕๐-๓๐๐ บาท/กิโลกรัม เป็น ๔๕๐-๖๐๐ บาท/กิโลกรัม สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตในปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดอืน 
ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔ (๖ เดือน) พบว่า เกษตรกรจำนวน ๕ ราย ที่ตรวจ
รับรองฯ มีรายได้จากการปลูกหญ้าหวานเพื่อจำหน่าย ผลิตได้ ๑๐ กิโลกรัม/
ราย/เดือน ราคาขาย ๖๐๐ บาท/กิโลกรัม ดังนั้น รายได้ = ๖๐๐ บาท/กก. X 
๑๐ กก./เดือน x ๖ เดือน x ๕ ราย = ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

• สำนักงาน หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

• ประชาชนท่ัวไป 

“เครื ่องตรวจวัดสุขภาพเบื ้องต้นอัตโนมัติ” A-MED สวทช. ร่วมมือกับ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร พัฒนาและผลิตเครื่องวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรู้เท่าทันปัญหาด้านสุขภาพและตระหนักถึงการป้องกัน , ดูแล และ
สร้างเสริมสุขภาพของตน ข้อมูลความดันโลหิตและน้ำหนักเป็นข้อมูลสุขภาพ
เบื้องต้นที่สำคัญในการบ่งบอกถึงสุขภาพของผู้รับการตรวจ ทำให้สามารถ
คาดการณ์สภาวะการเกิดโรคของผู้รับการตรวจวัดซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำ
ให้เกิดความตระหนักแก่ประชาชนผู้รับการตรวจข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้น และ
เมื่อการผลิตเครื่องวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติเสร็จสิ้น ได้ทำการติดตั้งใช้งานที่
สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน ๘๕ เครื่อง 
และติดตั้งใช้งานที่สาขาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกจำนวน 
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๑๕ เครื ่อง โดยปัจจุบันมีผู ้ใช้บริการแล้ว ๒๙,๖๐๓ คน (ข้อมูลจากระบบ 
Support Kiosk) เป็นข้อมูลจากรายงานการประเมินผลโครงการฯ สปสช.  

• คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

• คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

“เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการผ่าตัดใบหน้า 
กะโหลกศ ีรษะ และขากรรไกร”  A-MED ร ่วมก ับคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓ มิติแบบ
เคลื ่อนย้ายได้ (Mobile CT) และซอฟแวร์ที ่ใช้ร ่วมกับเครื ่อง ภายใต้ช่ือ 
MobiiScan (โมบีสแกน) เครื่องโมบีสแกนสามารถแสดงผลภาพสามมิติผ่าน
ซอฟต์แวร์แสดงภาพท่ีสามารถดูภาพในมุมมองต่าง ๆ ทั้งสองมิติและสามมิติ ทำ
ให้การวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพิ่มคุณภาพ
และความปลอดภัยในการผ่าตัดรักษาได้อย่างมาก โดยเครื่องโมบีสแกนมีการ
ติดตั้งแล้ว ๓ แห่ง (รวมเครื่องแรกที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์) เพื ่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีผู้ป่วยใช้บริการไปแล้ว ๒๙ ราย เป็นจำนวนรวม 
๔๔ ครั้ง, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ป่วยใช้บริการไปแล้ว ๖๙๐ ราย เป็นจำนวนรวม 
๙๘๗ ครั้ง ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์/พาณิชย์ ๑) การให้ความช่วยเหลือเด็กที่
มีความผิดปกติให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้ มีรายได้ในการ เลี้ยง
ตนเองและครอบครัว ทำให้รัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้และ
ยังสามารถนำส่งภาษีและเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย ๒) เพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ไทยให้ได้มาตรฐานระบบ
การจัดการด้านคุณภาพระดับสากล ISO 13485 โดยเฉพาะในเครื่องมือ
การแพทย์ขั้นสูง ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม ๑) เป็นการเพิ่มโอกาสและ
คุณภาพชีวิตแก่ผู ้ป่วยให้มีโอกาสได้รับการบำบัดรักษาด้วยเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศไม่เป็นภาระของสังคมและประเทศชาติ ๒) เป็น
ตัวเชื ่อมให้เกิดสังคมแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมและการ
ประมวลผลภาพ (Image processing) ในประเทศไทยระหว่างแพทย์วิศวกร
นักวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์หรือความต้องการในการใช้งานภายในประเทศ 
ผลกระทบเชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร์ ๑) เป็นการสร้างความรู้ทางด้านการแพทย์
และด้านวิศวกรรมแก่แพทย์และวิศวกร เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ทั้งสองฝ่าย
ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาไทยต่อไปในอนาคต ๒) ในการทำงาน
ร่วมกับแพทย์แขนงต่าง ๆ สามารถทำให้เกิดเทคนิคการผ่าตัด ๆ แบบใหม่ ๆ 
และเกิดการผลิตเครื ่องมือต่างๆ ที่นำไปใช้ในการผ่าตัดผู ้ป่วย ๓) จากการ
ร่วมมือการดำเนินงานวิจัยระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง สามารถทำให้เกิด
การคิดค้นงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพได้ เนื่องจากทำให้เล็งเห็นปัญหาที่จะนำไปสู่
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งานวิจัยที่ครอบคลุมมากกว่าการคิดค้นงานวิจัยจากบุคคลที่มีความชำนาญ
เพียงด้านเดียว 

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา “เม็ดวัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซีแอปาไทต์สำหรับการปลูก
กระดูกเบ้าฟันและรักษาอาการปริทันต์อักเสบในผู้ป่วย” นักวิจัย MTEC 
ร่วมกับคณะทันตแพทย์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ในการ
ประยุกต์ใช้ไฮดรอกซีแอปาไทต์ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการนำส่งยาปฏิชีวนะที่ทาง
ศูนย์ฯ พัฒนาขึ้นทำการใส่ยาเมโทรนิดาโซล มาใช้งานในการรักษาการติดเช้ือ
และปลูกกระดูกเบ้าฟันในผู้ป่วย จากผลการศึกษาการใช้งานท่ีผ่านมาผู้ป่วยทุก
รายที่มีการใช้งานวัสดุดังกล่าวมีสุขภาพที่ดีหลังการผ่าตัด ไม่พบอาการแทรก
ซ้อน การใช้วัสดุนำส่งยาชนิดไฮดรอกซีแอปาไทต์ผสมกับยาปฏิชีวนะเข้มข้น 
อาจจะเป็นทางเลือกใหม่เพื่อใช้ในการรักษาการติดเชื้อที่เป็นผลมาจากปริทนัต์
อักเสบ ซึ่งจะมีข้อดีที่คือ สามารถนำส่งยาปฏิชีวนะความเข้มข้นสูงเพื่อการฆ่า
เชื้อแบคทีเรียและเป็นการปลูกกระดูกไปพร้อมกัน เนื่องจากวัสดุดังกล่าวจะทำ
หน้าท่ีเป็นกระดูกเทียมไปในตัวและถูกทดแทนด้วยกระดูกของผู้ป่วยจนรวมเปน็
เนื้อเดียวกัน ทีมวิจัยได้มีการปรับเปลี่ยนของขนาดเม็ดวัสดุไฮดรอกซีแอปาไทต์
ที่ใช้งานสำหรับการนำส่งยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซีแอปาไทต์ให้มีขนาดที่
เล็กลงจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗ มิลลิเมตร ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ ๑ มิลลิเมตร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในบริเวณกระดูก
เบ้าฟันซึ่งมีขนาดเล็ก จากนั้นทำการบรรจุยาปฏิชีวนะประเภท เมโทรนิดาโซล 
ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีความเหมาะสมกับเชื้อแบคทีเรียในช่องปากที่ก่อให้เกิด
โรคปริทันต์อักเสบและการตดิเช้ือ โดยจัดเตรียมวัสดุดงักล่าวในสภาพปลอดเช้ือ
ส่งให้นำไปใช้งานในการรักษาผู ้ป่วยที ่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรม ที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น ๒ ราย และปริมาณ
อนุภาคไฮดรอกซีแอปาไทต์ทั้งสิ้น ๔ ขวด ๆ ละ ๐.๕ กรัม ซึ่งในทุกรายพบว่า
อนุภาคไฮดรอกซีแอปาไทต์ที ่ใส่ยาเมโทรนิดาโซลที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวนั้น
สามารถใช้งานได้ดีในระหว่างการผ่าตัด มีขนาดที่เหมาะสม สามารถเกาะกันได้
ดี เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ทางการค้า ภายหลังการรักษาทำให้สามารถคงสภาพ
หรือแม้แต่เพิ่มขนาดของกระดูกเบ้าฟัน ทำการการใส่ฟันปลอมหรือการใส่ราก
เทียมภายหลังประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้งานฟันในการ
รับประทานอาหารได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
นำเข้ากระดูกเทียมจากต่างประเทศได้อีกด้วย จากราคาทั่วไปตามท้องตลาดอยู่
ที่ ๕,๒๐๐ บาท/กล่อง และราคาของ MTEC อยูท่ี่ ๒๐๐ บาท/กล่อง 

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา “อนุภาคไฮดรอกซีแอปาไทต์เสริมแรงด้วยพอลิคาโปรแลกโตนสำหรับการคง
สภาพกระดูกสันเหงือกและกระดูกบริเวณไซนัสในผู้ป่วย” นักวิจัย MTEC ได้
ถ่ายทอดวัสดุทดแทนกระดูกสันเหงือกและกระดูกบริเวณไซนัสที่ต้องนำเข้าจาก
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ต่างประเทศและมีราคาสูง โดยใช้เทคนิคการผลิตวัสดุนำส่งปฏิชีวนะยาชนิด 
ไฮดรอกซีแอปาไทต์ซึ่งได้รับการศึกษาทางคลินิกแล้วว่า มีความสามารถในการ
เชื่อมประสานเนื้อเยื่อกระดูก มาใช้ในการผลิตวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับการ
ใช้งานทางทันตกรรมเพื ่อการคงสภาพกระดูกสันเหงือก มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๗ มิลลิเมตร ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑.๕ มิลลิเมตร 
และเสริมแรงด้วยพอลิเมอร์ทางการแพทย์ในกลุ่มพอลิคาโปรแลกโตน เพื่อใหม้ี
ความเหมาะสมกับการใช้งานในบริเวณกระดูกสันเหงือกและกระดูกบริเวณ
ไซนัสซึ่งมีขนาดเล็ก โดยจัดเตรียมวัสดุดังกล่าวในสภาพปลอดเช้ือส่งให้นำไปใช้
งานในการรักษาผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม ที่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการรักษากับผู ้ป่วยจำนวน ๘ ราย ใช้ปริมาณ
อนุภาคไฮดรอกซีแอปาไทต์ทั้งสิ้น ๑๕ ขวด ๆ ละ ๐.๕ กรัม ซึ่งในทุกรายพบว่า
อนุภาคไฮดรอกซีแอปาไทต์เสริมแรงด้วยพอลิคาโปรแลกโตนที ่พัฒนาขึ้น
ดังกล่าวนั ้น สามารถใช้งานได้ดีในระหว่างการผ่าตัด มีขนาดที ่เหมาะสม 
สามารถเกาะกันได้ดี เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ทางการค้า และประสบความสำเรจ็
ในการคงสภาพบริเวณกระดูกสันเหงือกและกระดูกบริเวณไซนัส  ไม่มีการ
อักเสบติดเชื้อ ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ากระดูกเทียมจากต่างประเทศได้อีกด้วย 
จากราคาทั่วไปตามท้องตลาดอยู่ที่ ๕,๒๐๐ บาท/กล่อง และราคาของ MTEC 
อยู่ที่ ๒๐๐ บาท/กล่อง ซึ่ง ๑ กล่องมี ๑๐ เม็ด ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับขนาด
แผล 

เกษตรกรกลุ ่มธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่  
ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

“องค์ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่นและการปลูกป่าแบบประณตี” 
AGRTEC ร ่วมมือกับ อบต.กำแพง อ.เกษตรวิส ัย จ.ร ้อยเอ็ด  จ ัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เรื่อง การเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่นและการปลูกป่าแบบประณีต เพื่อ
นำองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อยา่ง
เหมาะสม มีหน่วยงานพันธมิตรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๔๕ คน โดย
หนึ่งในผู้อบรมทั้งหมด มีเกษตรกรกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่  ต.บ้านกง อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยแต่เดิมได้มีการปลูกป่าในพื้นที่ของตนเอง ซึ ่งใน
ปัจจุบันมีต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ต้น มกีารสร้างโรงเรือนเพาะชำ 
และซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเมล็ดพันธุ ์ในการเพาะพันธุ ์กล้าไม้พื ้นถิ่นเพื่อแจก
จำหน่ายในชุมชน และชุมชนบริเวณใกล้เคียง แต่ยังไม่มีการเพาะกล้าไม้เพื่อ
จำหน่าย และในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ในชุมชนยังขาดองค์ความรู้วิธีการเพาะ
กล้าและการดูแลกล้าไม้ให้มีคุณภาพ หลังการเข้าอบรม ได้นำองค์ความรู้มา 
ต่อยอดประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะกล้าให้ได้
คุณภาพ การเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้นแม่ที่สมบูรณ์ การใส่ เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา
เพื่อให้ช่วยอนุบาลและรักษาต้นกล้าให้แข็งแรง ก่อนส่งจำหน่ายให้กับลูกค้า 
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และนำกล้าไม้ที่เพาะไว้ในพ้ืนท่ีมาดูแลอนุบาลกล้าให้แข็งแรงและมีคุณภาพเพื่อ
จำหน่าย ซึ่งในช่วงเดือน ก.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๓ ได้มีการเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นที่เพื่อ
จำหน่าย ได้แก่ ยางนา ประดู่ ตะเคียน แดง พะยูง สัก มะฮอกกานี และอื่นๆ 
ฯลฯ จำหน่ายประมาณ ๓๐,๐๐๐ ต้น ซึ่งมีการจำหน่ายในราคาต้นละ ๕ – ๑๕ 
บาท ทำให้ในปี ๒๕๖๓ มีรายได้จากการจำหน่ายกล้าไม้กว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
และในปี ๒๕๖๔ มีการเพาะพันธุ์กล้าไม้จำหน่ายประมาณ ประมาณ ๒,๐๐๐ 
ต้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่ก็ยังสามารถจำหน่ายกล้าไม้และมีรายได้กว่า 
๕๐,๐๐๐ บาท และได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ดูแลสวนป่าของตน มีการกำจัด
วัชพืชแบบถูกวิธี การลิดกิ่ง และการปลูกพืชที่เป็นอาหารแซมในพ้ืนท่ีป่าอีกด้วย 
ร่วมถึงได้เข้าร่วมโครงการ T- VER โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction 
Program : T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และมี
การขายคาร์บอนเครดิต หมายถึง ผู้ให้การขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และ
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากโครงการ T-VER โดย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้  ซึ่งสามารถนำไปใช้รายงาน ใช้
ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร บุคคล การจัดงานอีเว้นท์ และ
จากการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ 

• ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่
• เทศบาลเมืองเชียงใหม่ 
• สำนักงานทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม ่
• สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

(ศรีสมาน) 
• องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

“การพัฒนาระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถและอัตลักษณ์ยานยนต์” ทีมวิจัยศูนย์
เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ได้
พัฒนาต้นแบบระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถและอัตลักษณ์ยานยนต์ โดยใช้เทคนิค 
Deep learning ซึ่งมีค่าความถูกต้องในการรู้จำป้ายทะเบียนรถ ๙๕%, รู้จำ
จังหวัด ๙๕%, การจำแนกยี่ห้อรถ ๙๖% (จำนวน ๑๙ ยี่ห้อ) และการจำแนก
ประเภทรถยนต์ ๗๔% (จำนวน ๗ ประเภท) เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื ่องการใช้
ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกินศักยภาพของคนที่จะเฝ้าดูเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากแหล่งข้อมูลภาพจำนวนมาก ปัจจุบันได้นำระบบรู้จำป้าย
ทะเบียนและอัตลักษณ์ยานยนต์ ไปถูกนำใช้งานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่จำนวน
กล้องทั้งหมด ๙๗ ตัว เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๔ และได้จัดอบรมผู้ใช้งานเมื่อ
วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔ และพื้นที่อาคารที ่พักของสำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (ศรีสมาน) ผลกระทบที่เกิดขึ้น ๑) ทำให้เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นข้อมูลรถ
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ๒) ทำให้เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือช่วยในการเฝ้าระวังเหตุมากขึ้น 
๓) ทำให้ประชาชนสามารถติดตามสภาพการจราจรไดง่้ายขึ้น ๔) ทำให้ผู้บริหาร
มีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ เพื่อการบริหารจัดการ 

• โรงเรียนบ้านบวกค้าง ตำบลบวกคา้ง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม ่

“โครงการเครื ่องกรองน้ำบำบัดฟลูออไรด์” นาโนเทค สวทช. และศูนย์
เครือข่ายภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั ้งเครื ่องกรองน้ำบำบัด
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• โรงเรียนบ้านห้วยไซ ตำบลห้วยยาบ 
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 

• โรงเรียนบ้านใหม่ในฝัน ตำบลสะเนียน 
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ฟลูออไรด์ ในโรงเรียน ๓ แห่ง เนื ่องจากพบว่า ปัจจุบันมีการปนเปื้อนของ
ฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำบาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคสูง
จะส่งผลทำให้ฟันตกกระ เป็นสภาวะที่เคลือบฟันมีลักษณะผิดปกติไป เพราะ
ฟันกำล ังสร ้างในช่วงต ั ้งแต ่เด ็กแรกเกิด - อายุ ๘ ปี โดยลักษณะของ 
ฟันตกกระจะเห็นผิวฟันมีสีขาวขุ่นเหมือนชอล์ก ในบางรายจะมีความรุนแรงจน
เป็นสีน้ำตาล เป็นหลุมหรือกะเทาะออก การดำเนินการโครงการนี้จะใช้วัสดุ
กรองถ่านกระดูกสัตว์ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือท้ิง มีราคาถูก และชุมชนสามารถพัฒนา
ว ัสด ุกรองได ้ เอง เพราะโครงสร ้างทางเคม ีของกระด ูกประกอบด ้วย  
ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เมื ่อผ่านกระบวนการเผาในสภาวะที ่เหมาะสมกำจัด
ฟลูออไรด์ได้ดี หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่าน้ำบาดสำหรับบริโภคได้
คุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระที่ฟันใน
เด็กได้ ช่วยลดต้นทุนในการจัดหาน้ำดื่มคุณภาพได้ เกิดมูลค่าผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจฯ ในปี ๒๕๖๔ ประมาณ ๕๙๙,๑๓๕ บาท 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล “โครงการบ้านรักษ์น้ำ : เครื ่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ” ในพื ้นที่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเพทภูเงิน จ.อุดรธานี เป็นพื้นที่ที่มีการใช้
ปุ๋ยเคมีจำนวนมาก ทำให้น้ำปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่าแมลง ทำให้โรงเรียน
จำเป็นต้องซื้อน้ำให้บุคลากรบริโภค และการสร้างถังเก็บน้ำเพื่อนำน้ำฝนมาใช้ก็
ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา เพราะน้ำที่ผ่านหลังคายังคงปนเปื้อนและไม่ปลอดภัย
สำหรับการบริโภค โดยมีประชากรในชุมชนประมาณ ๓๐ ครัวเรือน และจำนวน
นักเรียนต่ำกว่า ๑๐๐ คน นาโนเทค สวทช. จึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมการออกแบบของระบบกรองน้ำให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อนำ
แบบที่ได้ไปดำเนินการสร้างระบบกรองน้ำให้กับพื้นที่โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค
บริโภคได้สะดวกขึ ้น และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำสะอาด เกิดมูลค่า
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจฯ ปี ๒๕๖๔ ประมาณ ๙๙๕,๙๔๐ บาท 

ประชาชนท่ัวไปในพื้นที่ ตำบลดอนช้าง 
และตำบาลโคกสำราญ จ.ขอนแก่น 

“ชุดตรวจอัลบูมินในปัสสาวะเชิงปริมาณ” นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาชุดตรวจอัลบูมินในปัสสาวะเชิงปริมาณจำนวน 
๒๐๐ ชุด พร้อมเครื่องอ่านแบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรัง เนื่องด้วยปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังมากกว่า ๘ ล้านคน โดย 
๑% ของผู้ป่วยทั้งหมด เป็นผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับการฟอกเลือด
หรือล้างไตทางช่องท้อง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ ๑๕-๒๐ ต่อ
ปี การป่วยด้วยโรคไตเรื ้อรังเป็นการบั ่นทอนคุณภาพชีวิตและรัฐต้องใช้
ทรัพยากรบุคคลและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่ต่ำกว่าปีละ ๒๐,๐๐๐ ล้าน
บาท การถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้ในเชิง
การป้องกัน ชะลอ และติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และสามารถวางแผนการ
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ขยายผลเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในพื้นที่ชุมชน
ตำบลดอนช้าง และตำบาลโคกสำราญ จ.ขอนแก่น พบว่าคนที่มีอัลบูมินใน
ปัสสาวะ >๒๐ ug/mL อยู่ประมาณ ๕๐% ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 
๘๔ คน (พบคนที่เสี ่ยงต่อการเป็นโรคไตสูงมาก) ทั้งนี ้ ชุดตรวจอัลบูมินใน
ปัสสาวะเชิงปริมาณมีประโยชน์ในแง่การลดการตรวจในแล็ปซึ่ งมีค่าใช้จ่ายสูง
กว่า และใช้เวลาในการตรวจนานกว่า ๒๐ วัน ในขณะที่ชุดตรวจอัลบูมินใน
ปัสสาวะเชิงปริมาณสามารถตรวจและทราบผลภายใน ๑ วัน เท่านั้น เกิดมูลค่า
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจฯ ในปี ๒๕๖๓ ประมาณ ๗.๗๗ ล้านบาท 

โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณโุลก “แผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลแบบขอบสูงที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการ
พิมพ์สามมิติระบบเอฟดีเอ็ม สำหรับผู้ป่วยเท้าล้ม” MTEC สวทช. ได้ให้ความ
อนุเคราะห์การใช้งานแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลแบบขอบสูงที่ขึ้นรูปด้วย
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติระบบเอฟดีเอ็ม ในผู้ป่วยที่มีภาวะเท้ายืดหยุ่น
มากกว่าปกติ (เทา้ล้ม) เพื่อรักษาผู้ป่วยจำนวน ๓ คน ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.
พิษณุโลก ซึ่งผู้ป่วยจะมีลักษณะเท้าล้ม คืออาการเวลาลงน้ำหนักไม่ว่าจะเป็น
การวิ่ง หรือ การเดิน ข้อเท้าจะบิดเข้าด้านใน ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อการวิ่งทำให้ 
ทำให้ข้อเท้าบาดเจ็บ กล้ามเนื้อต้องทำงานหนักมากขึ้น  ซึ่งอาจจะทำให้มีผลต่อ
หลัง หน้าแข้ง และหัวเข่าด้วย หนึ่งในวิธีรักษาผู้ที่มีภาวะเท้าล้มคือการใส่แผ่น
รองในรองเท้า หลังถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ผู้ป่วยให้ความพึงพอใจมากต่ออุปกรณ์ 
เนื่องจากแผ่นรองในรองเท้าที่ทีมวิจัยเตรียมขึ้นมีความบางกว่าอุปกรณ์เดิมที่
ผู้ป่วยเคยใช้ (แผ่นรองในรองเท้าแบบโฟม) สามารถลดอาการปวดเท้า ช่วยปรับ
ลักษณะการเดินได้ดีส่งผลต่อคุณภาพการเดินท่ีดีและสามารถเดินได้ไกลขึ้น อีก
ทั้งยังสามารถปรับลักษณะช่วงส้นเท้าให้มีการบิดเข้าด้านในได้ใกล้เคียงกับ
ภาวะเท้าปกติ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ เทศบาล
เมืองบึงยี่โถ หมู่บ้านสถาพร 

“สถานีตรวจสุขภาพสำหรับผู ้สูงอายุ สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ” A-MED ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยมีความต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในศูนย์ฯ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุที ่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น 
เรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนผู้ดูแล หรือผู้ดูแลไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง  
โดยเมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ ได้ส่งมอบและติดตั้ง “สถานีตรวจสุขภาพสาหรบั
ผู้สูงอายุ (Health Check Up Kiosk )” ให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ หมู่บ้านสถาพร นอกจากน้ีอุปกรณ์ดังกล่าวยังถูกออกแบบ
ให้สามารถเครื่องย้ายได้สะดวก ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลสามารถนำไปตรวจกับผู้สูงอายุ
ที่อยู่ติดห้องหรือติดเตียงง่ายและข้อมูลการตรวจสุขภาพจจะถูกเก็บเป็นข้อมูล
ในฐานข้อมูลกลางโดยอัตโนมัติ ปัจจุบันมีการใช้งานไปแล้ว ๒๖๖ ครั้ง แบ่งเป็น
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ผู้ใช้งานผู้ชาย ๖๘ ครั้ง ผู้ใช้งานผู้หญิง ๕๗ ครั้ง ไม่ระบุ ๑๔๑ ครั้ง (ข้อมูล ณ 
วันท่ี ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔) 

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศริิ  
ตำบลเขาดินพัฒนา  
อำเภอเฉลมิพระเกียรติ  
จังหวัดสระบุร ี

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียอย่างมีคุณภาพและการ
ตรวจสอบคุณภาพเชื้อราบิวเวอเรีย” เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์
เพ็ญศิริ เป็นศูนย์ที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งขึ้น เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและพืชไร่ 
และศูนย์ฯ มีการผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้งานตลอดช่วงฤดูกาลผลิตพืชจำนวนมาก 
ได้แก่ ราไตรโคเดอร์มา ราบิวเวอเรีย และราเมตาไรเซียม แต่ด้วยกระบวนการ
ผลิตยังพบปัญหาการปนเปื้อนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถผลิตขยายชีวภัณฑ์
ได้มากพอกับความต้องการภายในศูนย์ฯ และต้องการกระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อลดการปนเปื้อน ทาง AGRITEC จึงร่วมกับนักวิจัย 
BIOTEC จัดถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื ่อง “การผลิตขยายราบิวเวอเรียอย่างมี
คุณภาพ” และ “การตรวจสอบคุณภาพเชื้อราบิวเวอเรีย” ให้กับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ โดยเน้นองค์ความรู้กระบวนการผลิตขยายราบิวเวอเรียอย่างมีคุณภาพ 
และลดปัญหาปนเปื้อน เทคนิคปลอดเชื้อ และกระบวนการตรวจสอบคณุภาพ 
การคำนวณหาความเข้มข้นของสปอร์ โดยเน้นย้ำว่าความเข้มข้นในแต่ละครั้ง
ต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐๙ สปอร์/กรัม หลังจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และติดตาม
ผลกการดำเนินงาน พบว่าศูนย์ฯ สามารถการผลิตราบิวเวอเรียมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ ้น สามารถลดการปนเปื้อน จากเดิมปนเปื้อน ๕.๙๘% ปัจจุบันพบการ
ปนเปื้อน ๐.๘๐% และความเข้มข้นของราบิวเวอเรียไม่ต่ำกว่า ๑๐๙ สปอร์/
กรัม จึงทำให้การผลิตราบิวเวอเรียนั้น เพียงพอต่อการใช้งานภายในศูนย์ฯ 
สำหรับพืชผักสวนครัว (๑๐ ไร่) มะม่วง (๑๕ ไร่) ฝรั่ง (๒ ไร่) มะนาว (๐.๕ ไร่) 
อีกทั้งศูนย์ฯ ยังสามารถผลิตเชื้อราฯ ได้เพิ่มขึ้น ๑๑,๑๑๕ ถุง (จากเดิมผลิตได้ 
๑๑,๘๘๓ ถุง ในปัจจุบันผลิตได้ ๒๒,๙๙๘ ถุง) หรือ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๓ 
ในช่วงเวลา ๘ เดือน หากนำไปจำหน่ายจะเกิดรายได้เพิ่มขึ้น ๒๒๒,๓๐๐ บาท 

สวนเนรมิตเกษตร   “การถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองโรงเรือนพลาสติกสำหรับปลูกพืชคุณภาพและ
การจัดการโรคและแมลงในโรงเรือนฯ” สวนเนรมิตเกษตรมีแนวคิดต้องการ
พัฒนาแดนเนรมิตเก่าที่มีพื้นที่ใจกลางเมืองรกร้างว่างเปล่า ให้เป็นสวนใจกลาง
เมืองของกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการทำเกษตรสมัยใหม่บน
พื้นที่จำกัดให้คนเมืองได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้  แต่ยังขาดความรู้ และต้องการที่
ปรึกษาให้คำแนะนำในการดำเนินงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านการเกษตร
และการบริหารจัดการฟาร์ม ทาง AGRITEC จึงถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการ
สร้างโรงเรือนพลาสติกคุณภาพและการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต การใช้
ระบบเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือน แนะแนวทางการจัดการ
โรคและแมลงในโรงเรือนฯ ให้คำแนะนำการออกแบบแพคเกจจิ้ง (Packaging) 
สำหรับผลผลิตจากฟาร์ม การทำการตลาดออนไลน์ ให้กับสมาชิกสวนเนรมิต
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เกษตร และนำสื่อองค์ความรู้ด้านการเกษตรของ AGRITEC อาทิ โปสเตอร์ 
แผ่นพับ หนังสือ คู่มือ สื่อวิดีโอ ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ได้ศึกษาหา
ความรู ้เพิ ่มเติม เป็นที ่ปร ึกษาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ช ิด และช่วย
ประสานงานเชื่อมโยงหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ มาร่วมดำเนินงานในพื้นที่เพื่อ
ผลักดันสวนเนรมิตเกษตรให้เป็นศูนย์การเรียนรู ้เกษตรมูลค่าสูงสมัยใหม่ 
(smart farming) ในเมืองหลวง หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตามผล
พบว่า สวนเนรมิตเกษตรได้ทำการสร้างโรงเรือนตามแบบแปลนพิมพ์เขียวของ 
สวทช. จำนวน ๒ โรงเรือนและโรงเรือนอัจฉริยะ จำนวน ๔ โรงเรือน มีการใช้
หลังคานำเข้าจากอิสราเอลที ่ช่วยลด UV ลงถึง ๕๐% และใช้มุ ้งสีแดงเพื่อ
ป้องกันเพลี้ยไฟ โรงเรือนดีไซน์แบบน็อคดาวน์ให้ถอดประกอบได้ ทำให้มีรายได้
จากการจำหน่ายผลผลิตในฟาร์ม อาทิ ผักสลัด มะเขือเทศ เมล่อน สตอร์เบอร์รี่ 
และมะม่วงน้ำดอกไม้  คงเหลือกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายเฉลี ่ยเดือนละ 
๙๑,๐๐๐ บาท 

เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลโละจดู อำเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

“เทคโนโลยีการผลิตอาหารเลี้ยงเป็ดจากส่วนผสมต้นสาคู” AGRITEC ได้จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงเป็ดเพื่อการอนุรักษ์ป่าคู  โดย
ใช้เศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนและแป้งสาคูควบคู่กับการให้อาหารสำเร็จรูป 
รวมทั้งนำวัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างกล้วยป่า บอนมาสับ ต้มเป็นอาหารเสริม และ
การทำวัดซีนในเป็ดและไก่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรค อาทิเช่น กาฬโรค 
อหิวาต์เป็ด-ไก่ และนิวคาสเซิล โดยวิทยากรจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม มีเกษตรกรผ่านการอบรมจำนวน ๒๔ ราย โดยก่อนถ่ายทอด
เทคโนโลยี เกษตรกรมีต้นทุนการอาหารเลี้ยงเป็ดเฉลี่ยรายละ ๘๗๗ บาท/เดือน 
หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้นสาคูที่เป็นทรัพยากรในท้องถิ่นถูกนำมาใช้เป็น
ส่วนผสมในอาหารเลี้ยงเป็ดทำให้เกษตรกรมตี้นทุนการผลิตลดลงเหลอืเฉลีย่ราย
ละ ๔๘๕ บาท/เดือน สามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้ ๓๙๒ บาท/เดือน 
สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมในพื้นที่ ต.โละจูด 
(จำนวน ๒๔ คน) ๑๑๒,๘๙๖ บาท/ป ี 

วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน 
บ้านกระอาน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 

“เทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในดิน และการปรับปรุงบำรุงดิน” 
เนื่องจากการทำเกษตรส่วนใหญ่มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง เช่น ต้นทุนการ
ซื ้อปุ ๋ย และความรู ้ในการใส่ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ ่งปัญหาของต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรเหล่านี้มีเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้ลดลงหรือเท่าเดิม ทำ
ให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ทาง AGRITEC จึงร่วมกบักรม
พัฒนาที่ดิน ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในดิน 
และการปรับปรุงบำรุงดิน ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๒๗ คน จุดประสงค์เพื่อให้
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการตรวจวิเคราะห์ดินและการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลติ 
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ก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรกรแกนนำ เดิมซื้อปุ๋ยในราคา ๘๐๐ บาท/ไร่ 
เพื่อใส่นาข้าวที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน ๒ ไร่ มีต้นทุนในการใช้ปุ๋ย ๑ ,๖๐๐ 
บาท หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ปี ๒๕๖๒ เมื่อใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
สามารถลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเหลือ ๓๒๐ บาท/ไร่/รอบการผลิต (ลดลง ๔๘๐ 
บาท/ไร่) ปี ๒๕๖๓ เช่นเดียวกับปี ๒๕๖๒ ดังนั้น เกษตรกรแกนนำสามารถลด
ต้นทุนค่าปุ๋ยทั้ง ๒ ฤดูกาลผลิตคิดเป็น ๑,๙๒๐ บาท สามารถขยายผลการใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน ๒๑ ราย ผลิตเมล็ดพันธ์ุ
จำนวน ๕๐ ไร่ สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยแก่วิสาหกิจชุมชนปีละ (๔๘๐ บาท x 
๕๐ ไร่) ๒๔,๐๐๐ บาท และขยายผลแปลงผลิตข้าวเปลอืก ๑๕๐ ไร่ สามารถลด
ต้นทุนแก่วิสาหกิจชุมชนปีละ (๔๘๐ บาท x ๑๕๐ ไร่) ๗๒,๐๐๐ บาท ร ว ม  ๒ 
ฤดูกาลผลิต (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) สามารถลดต้นทุนแก่สมาชิกวิสาหกจิชุมชน 
(๙๖,๐๐๐ บาท x ๒ ปี) ๑๙๒,๐๐๐ บาท 

วัดท่าโสมภูนาหลาว บ้านท่าโสม  ตำบลศรี
สำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

“แผ่นวัสดุชนิดแข็งพิเศษจากยางธรรมชาติสำหรับงานปูพ้ืนภายนอกอาคาร 
(Para-Walk)” การแปรรูปยางพาราดิบ หรือ ยางก้อนถ้วย ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ยางที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น แผ่นวัสดุชนิดแข็งพิเศษจากยางธรรมชาติสำหรับงานปู
พื้นภายนอกอาคาร ทางนักวิจัย MTEC ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึง การสร้างความตระหนักแก่ชุมชนถึง
ความสำคัญในการแปรรูปยางดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพารา โดยนำแผ่นวัสดุ
ชนิดแข็งพิเศษจากยางธรรมชาติสำหรับงานปูพื้นภายนอกอาคารไปใช้ในชมุชน 
จำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ แผ่น (แผ่นขนาด ๓๐×๓๐×๑.๒๕ ซม.) ซึ ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนในการผลิตและขนส่งจากกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูป
ยาง จำนวนประมาณ ๒๖๓,๐๐๐ บาท หลังจากนำแผ่นวัสดุชนิดแข็งพิเศษจาก
ยางธรรมชาติสำหรับงานปูพ้ืนภายนอกอาคารไปใช้แล้วพบว่ามีความต้องการใช้
งานจากโรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน ส่งผลให้สหกรณ์ฯ เล็งเห็นโอกาสในการเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ยางพาราดิบด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางได้ชัดเจนขึ้น 
ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์/พาณิชย์ จากการประเมินผลกระทบเบื้องต้นมูลค่า
การตลาดเมื่อทำการพัฒนาแผ่นวัสดุชนิดแข็งพิเศษจากยางธรรมชาติสำหรับ
งานปูพื้นภายนอกอาคาร หากมีการนำไปใช้แทนกระเบื้องหรือไม้เทียมเป็น
จำนวน ๑๐% จะทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ ๑,๒๐๐ 
ล้านบาทต่อปี รวมถึง การประเมินผลกระทบเบื้องต้นด้านสุขภาพคน/ผู้ใช้งาน 
เมื ่อใช้แผ่นวัสดุชนิดแข็งพิเศษจากยางธรรมชาติสำหรับงานปูพื ้นภายนอก
อาคาร หากทำให้อัตราการเกิดข้อเข่าเสื่อมและการบาดเจ็บจากการหกล้มของ
ผู้สูงอายุลดลงได้ ๑๐% จะทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเปน็มูลคา่ประมาณ 
๒๐๐ ล้านบาทต่อปี และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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มหาว ิทยาล ัยสหประชาชาต ิ (United 
Nations University) 

“การวิเคราะห์การใช้น้ำตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต” นักวิจัย TIIS ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเทคนิค
การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต รวมถึงถ่ายทอด Platform สำหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยมุ่งเน้นพัฒนาฐานข้อมูล LCI โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Economic Input-Output Analysis: EIOA) ใน
เทคนิคดังกล่าวได้พิจารณาจำนวนสาขาเศรษฐกิจทั้งหมด ๑๘๐ สาขา ซึ่งบัญชี
ที่พัฒนาขึ้นเป็นบัญชีผสมระหว่างบัญชีด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (Hybrid 
Account) เป็นการเชื ่อมโยงระหว่างบัญชีเศรษฐกิจ (National accounts) 
และบัญชีสิ่งแวดล้อม (Environmental accounts) เข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการ
อธิบายความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อ
สิ ่งแวดล้อมที ่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถ่ายทอดให้กับมหาวิทยาลัย
สหประชาชาติ ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและไม่มีองค์ความรู้มาก่อน 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำตลอดห่วงโซ่
อุปทานได้ โดยใช้เทคนิควิธี EIOA และพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนด้านน้ำระดับ
จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และนำตัวชี้วัดไปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเป้าหมายที่ ๖ คือ สร้างหลักประกันว่าจะมีการ
จัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และใน
ปัจจุบันทาง UNU อยู ่ระหว่างการประยุกต์ใช้เทคนิค EIOA ในการพัฒนา
ตัวชี้วัดความยั่งยืนด้านน้ำระดับจังหวัดในพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 
ประเทศไทย และกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “แนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการไฟฟ้าส่วน
ภูม ิภาค” น ักว ิจ ัย TIIS ได ้ถ ่ายทอดเทคนิคและวิธ ีการประเม ินตัวชี ้วัด
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ซึ่งการประเมินตัวชี้วัด Eco-Efficiency เป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ
ขององค์กร โดยพิจารณาจากสัดส่วนของการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 
(หรือบริการ) ต่อการลดการใช้ทรัพยากร และ/หรือการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร เพื่อสะท้อนไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นศึกษาและประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจาก
อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรในปีฐาน (ปีแรกที่เริ่มศึกษา) โดยตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจในการศึกษา คือ 
EBITDA และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมของ กฟภ. ผลการศึกษาสามารถบ่งชี้ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสูง และสามารถกำหนดแผนงานและแนวทางการปรับปรุงเพื่อลด
ผลกระทบได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรในอนาคตได้ 
จากผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กฟภ. ในปีฐาน คือ 
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หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนา (เทคโนโลยี) 

มูลค่า EBITDA ๑๘๔,๐๐๐ บาทต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๑ ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งจะถูกนำไปเป็นค่าเปรียบเทียบสำหรับการ
ปรับปรุงการดำเนินงานสำหรับปีต่อ ๆ ไป และมีการรายงานผลต่อผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียทั ้งหมดขององค์กร หลังถ่ายทอดเทคนิคและวิธีประเมินตัวชี ้วัด 
Eco-Efficiency สามารถติดตามผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จาก
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในรายงานความ
ยั่งยืนของ กฟภ. ประจำปี ๒๕๖๓ โดยจากการประเมินผลประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ กฟภ. พบว่า มีค่าประสิทธิภาพเชิงนเิวศ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ๑.๐๗ เท่า เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีฐาน ทำให้ กฟภ. 
สามารถดำเนินกิจกรรมการประเมินและปรับปรุง Eco-efficiency ด้วยตนเอง
ได้ดีขึ้น 

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

“ผลการประเมินจำนวนการใช้วัตถุดิบในประเทศ (Domestic Material 
Consumption: DMC) เพื ่อสนับสนุนแผนขับเคลื ่อนการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐” นักวิจัย TIIS ได้นำเสนอข้อมูลโครงการ
เกี่ยวกับแนวทางการเก็บข้อมูล การคำนวณผล และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินผลเป้าประสงค์ที่ ๑๒.๒ เรื่องบรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพภายในปี ๒๕๗๓ ประกอบด้วย ๔ 
กิจกรรมหลัก ได้แก่ การศึกษาวิธีการคำนวณตัวชี้วัดของ SDG12 ตามแนวทาง
ที่ UN กำหนด การจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกตัวช้ีวัดของ SDG๑๒ ที่ประเทศไทย
มีความเป็นไปได้และความพร้อมในการรายงานผล การจัดประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus group) ให้กับ สผ. เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และการจัดทำต้นแบบ 
(Prototype) ระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่ง
การประเมิน Material Flow สำหรับตัวช้ีวัด ๑๒.๒.๒ นี้ อ้างอิงวิธีการประเมิน 
DMC จะพิจารณา ๔ กลุ ่ม คือ ชีวมวล (Biomass) โลหะ (Metal) อโลหะ 
(Non-metal) และเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ผลจากการคำนวณตัวช้ีวดัที่ 
๑๒.๒.๒ ภายใต้โครงการ ทำให้ สผ. สามารถรายงานผลการดำเนินงานในเรื่อง 
SDGs สำหรับเป้าหมายที่ ๑๒ เรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ
ไทยได้แล้ว ยังสามารถนำมาใช้ขยายผลต่อยอดเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
กำหนดค่าเป้าหมายของแผนการดำเนินงานด้านการผลิต และการบริโภคที่
ยั่งยืน รวมทั้ง การติดตามประเมินผลในแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) และติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๘๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อีกด้วย (เอกสารประกอบ 
https://www.onep.go.th/ebook/spd/Final-SCP-Roadmap-2 0 1 7 -
2037.pdf) 
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๓.๒.๓ การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม   

สวทช. มุ่งพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระดับโลก บนความ
แข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีฐานมาจากการวิจัยและพัฒนา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น
พันธมิตรร่วมทางที่ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้จนเกิดการลงทุน เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนการ
เกษตรกรรม ผลการดำเนินงานในส่วนนี้พิจารณาจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมร่วมกับ สวทช. ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจด้านการ
ลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๒๕,๒๒๔ ล้านบาท และมุ่งมั่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ เกิด
จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลผลทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นกับผู้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของ สวทช. และ สวทช. สามารถสร้างผลลัพธ์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม ๗๓,๖๙๒ ล้านบาท แสดงดังรูปที่ ๔  

 

 

รูปที่ ๔ มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ของภาคการผลิตและบริการ 
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การลงทุนด้าน ว และ ท ของภาคการผลิตและบริการ

ปีงบประมาณ 

หน่วย: ล้านบาท 
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ตัวอย่างผลงานที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  

(๑) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (EPUB 3) 
เนื่องด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีคนพิการทางการมองเห็นจะรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์

หนังสือเบรลล์ เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงหนังสือเรียนหรือหนังสืออื่น  ๆ ได้ อีกทั้งการทำ
หนังสือเบรลล์แต่ละเล่มยังมีข้อจำกัด และไม่สามารถทำหนังสือทุกเล่มให้เป็นหนังสือเบรลล์ได้ ทำให้ หนังสือ
เบรลล์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สวทช. (A-MED) จึงได้จัดทำหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (EPUB3) ส่งผลให้คนพิการทางการมองเห็น หรือคนพิการ
ทางการได้ยิน ได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือได้หลากหลายประเภท และ A-MED ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้เฉพาะ
ทางในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการออกแบบเนื้อหา (Storyboard) เพื่อเพิ่มพูนและส่งเสริมทักษะให้กับนักศึกษา 
และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย อีกทั ้งอาจารย์ยังได้นำความรู ้จากการอบรม ไปบูรณาการกับหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยของตนเองอีกด้วย สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งาน ได้แก่ ๑) โรงเรียนสอนคนตาบอด สมาคมคน 
ตาบอดแห่งประเทศไทย และโรงเรียนร่วมต่าง ๆ ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และครูอาจารย์ นักศึกษาที่
ได้รับการอบรมการใช้งาน  ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์หนังสือเบรลล์ ตลอดจนอาจารย์นำ
ความรู้พัฒนาเป็นหลักสูตรการสอน คิดเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมทั้งสิ้น  ๙๒๗ ล้านบาท  
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(๒) โครงการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กฟภ.:  

 สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สวทช. ได้ดำเนินการศึกษาแนวทาง และ

กรอบการดำเนินงานในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เดิมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ยังไม่มีข้อมูลที่

สามารถนำมาใช้เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อสะท้อนไปสู่การพัฒนา

อย่างยั่งยืน (SD) ตามมาตรฐาน ISO 14045 ซึ่งภายหลังได้รับองค์ความรู้จากการศึกษาของทีมวิจัยส่งผลให้

เกิดการลงทุน และสามารถลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการดำเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๑) การปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นระบบ Inverter ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

๒) การลดการใช้กระดาษ Thermal สำหรับจัดพิมพ์ใบกำกับภาษี เปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์แทน ๓) การลด

การใช้กระดาษปอนด์สำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าและใบแจ้งหนี้ ช่วยลดค่าส่งไปรษณีย์เหลือเพียง ๑ 

รอบ และ ๔) การปรับเปลี่ยนและติดตั้งเครื่องกำเนิดฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดค่าน้ำมันดีเซล รวมเป็นคิด

เป็นมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ทั้งสิ้นเท่ากับ ๕๕ ล้านบาท ทั้งนี้ กฟภ. ยังลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 

คิดเป็นมูลค่าการลงทุน ทั้งสิ้นเท่ากับ ๔๔ ล้านบาท 
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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) ที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแบบ 
จ ั บ ต ้ อ ง ไ ด ้  ป ร ะกอบด ้ ว ย  (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 ผ่านกลไกการสนับสนุนและ
บริหารงานวิจัยของกลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) ภายใต้กรอบวิจัย ๕ ด้าน 
ได้แก่ (๑) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) ด้านพลังงาน (๓) ด้านสุขภาพและการแพทย์ (๔) ด้าน
อุตสาหกรรม และ (๕) ด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนาที่
สำคัญตามกรอบวิจัย ดังนี้ 
 

(๑) กรอบการวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 
“ยีสต์โพรไบโอติกสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารสัตว์” (ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 

Food & feed): ทีมวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ร่วมกับ บริษัท เอเชีย
สตาร์ เทรด จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยีสต์โพรไบโอติก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพ่ือ
ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากเกษตรกรมีการนำยาปฏิชีวนะมาใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่าง
กว้างขวาง ทำให้เกิดการปนเปื้อนและตกค้างของยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการกีดกันทางการค้าจากตลาดต่างประเทศ จึงมีการนำผลิตภัณฑ์
โพรไบโอติกยีสต์มาใช้ทดแทน แต่ในตลาดปัจจุบันส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาค่อนข้าง
สูง ดังนั้น ทีมนักวิจัย BIOTEC จึงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยีสต์โพรไบโอติกภายในประเทศ ให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมสินค้านำเข้าและเป็นไปตามมาตรฐานของการผลิตที่ดี จึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตว์ของประเทศ ที่จะช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการ



๙๑ 

 

แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งยกคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น นอกจากนี้โพรไบโอติกเป็น
จุลินทรีย์ที่มีชีวิต เมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งช่วยในการรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งช่วยต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) 
และต้านการอักเสบ ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์โพรไบโอติก จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการช่วยส่งเสริมสุขภาพ บรรเทาและรักษาโรค  

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมปศุสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์สารเสริมชีวนะใน
สัตว์แล้ว บริษัท เอเชียสตาร์ เทรด จำกัด ได้ผลิตและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกเสริมในอาหารไก่ 
ภายใต้แบนด์ SYMPRO PLUS SYMPRO STAR และ SYNMUNE GUARD สร้างรายได้จากการจำหน่ายและ
ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ มูลค่ามากกว่า ๓ ล้านบาทต่อปี คิดเป็นมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม ๑๒.๗ ล้านบาท และทำให้เกิดการลงทุนด้าน ว และ ท ๑๔.๖ ล้านบาท  

 
 
“ระบบอัตโนมัติสำหรับเพาะเลี ้ยงปลากะพงในระบบน้ำไหลเวียน”  (ภายใต้กลุ่ม

เทคโนโลยีเป้าหมาย Precision agriculture): ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) พัฒนา 
“ระบบอัตโนมัติสำหรับเพาะเลี้ยงปลากะพงในระบบน้ำไหลเวียน” เนื่องจากประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสัตว์
น้ำเป็นอาหารมากกว่าปีละร้อยล้านบาท แต่การทำประมงกลับยังไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงสำหรับคนไทย ที่สำคัญยัง
มีการทำประมงที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผิดกฎหมายอยู่มากอีกด้วย ดังนั้น ทีมนักวิจัย MTEC ร่วมกับ
บริษัท ท็อป อะควา เอเชีย เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด จึงพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับเพาะเลี้ยง
ปลากะพงในระบบน้ำไหลเวียน ซึ่งพัฒนาจากระบบการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียน (Recirculation Aquaculture 
System: RAS) เทคโนโลยีเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืนที่กำลังได้รับความนิยมจากฝั่งตะวันตก แต่ปรับปรุง
เทคโนโลยี RAS ให้เหมาะสมแก่ชาวประมงไทย เป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย ราคาจับต้องได้ และมีระบบการใช้
งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ โดยมีจุดเด่นของเทคโนโลยีอยู่ ๓ ส่วนหลัก คือ ๑) “ซอฟต์แวร์ราสแคล ( RAScal)” 
สามารถติดตามและประเมินระหว่างการเลี้ยงได้ ๒) “ระบบตรวจวัดและควบคุมอัตโนมัติ” เพื่อควบคุม
คุณภาพการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน สามารถลดการใช้น้ำเหลือเพียงร้อยละ ๖ ของการเลี้ยง เมื่อเปรียบเทียบกับ
รูปแบบบ่อดินหรือแบบกระชังที่ปริมาณผลผลิตเท่ากัน ที่สำคัญมีการปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมลดลง  
จนเกือบเป็นศูนย์ โดยระบบตรวจวัดและควบคุมอัตโนมัตินี้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการเลี้ยงและสั่งการ



๙๒ 

 

ทำงานได้ง่ายจากทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ และ ๓) “การออกแบบอุปกรณ์ให้สามารถผลิตได้
ในประเทศ” ซึ่งการเลี้ยงด้วยระบบนี้หากนำมาใช้เป็นโมเดลเลี้ยงปลากะพงที่ความหนาแน่น ๔๐ กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ใช้บ่อเลี้ยง ๖ บ่อ (พื้นที่ประมาณ ๑๒๐ ตารางเมตร) จะได้ผลผลิตปลากะพงที่ประมาณ ๓๔๐ 
กิโลกรัมต่อเดือน ใช้เงินลงทุนประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท คืนทุนในระยะ ๓.๔๓ ปี และได้ผลกำไรร้อยละ ๓๐  

ปัจจุบันมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ๒ แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชาวประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงนักเรียนนักศึกษา ให้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีและนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ และคาดว่าจะเริ่มถ่ายทอด
เทคโนโลยีได้ในปลายปี ๒๕๖๔ นี้ 

 
“พริกขี ้หนูผลใหญ่เกสรตัวผู้เป็นหมัน”ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Precision 

agriculture): สวทช. สนับสนุนการพัฒนาสายพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญเกสรตัวผูเปนหมัน สําหรับผลิตเมล็ดพันธุ
พริกลูกผสมของพริกขี้หนูผลใหญ่ เนื่องจากพริกพันธุ์ลูกผสมให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอกว่าพริกพันธุ์ผสม
เปิด ซึ่งมีลักษณะประจำพันธุ์ คุณภาพ และปริมาณผลผลิตไม่สม่ำเสมอ ผลผลิตต่อไร่ต่ำ อ่อนแอต่อโรค และใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมในอดีตทำโดยเกษตรกรใช้มือกำจัดเกสรตัวผู้ออกให้เหลือแต่เกสรตัวเมียสำหรับ
ผสมข้ามกับพันธุ์พ่อที่ต้องการ ดังนั้น สวทช. จึงสนับสนุนทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาสายพันธุ์
พริกขี้หนูผลใหญเกสรตัวผูเปนหมัน เป็นการนำลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมันในพริกมาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์
พริก ซึ่งเป็นการเพิ่มความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสม และเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์พริก
ลูกผสมที่มีคุณภาพ ภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากพันธุ์ดังกล่าวในเชิงการค้าได้รวดเร็วขึ้น ช่วยลดต้นทุน
แรงงานในขั้นตอนการตอนเกสรดอกตัวผู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม และได้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่มีความ
บริสุทธิ์ของสายพันธุ์  

ทีมวิจัยได้คัดเลือกพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่เกสรตัวผู้เป็นหมัน และขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
จำนวน ๒๒ สายพันธุ์และมีการถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมพริกให้กับบริษัทเอกชนเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์เชิงการค้า
จำนวน ๒๒ บริษัท สร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ๔๖๙ ล้านบาท 



๙๓ 

 

 
 

(๒) กรอบการวิจัยด้านพลังงาน 

“ชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานด้านความมั่นคง” (ภายใต้กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย Energy): ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ
และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ร่วมกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)  
พัฒนาชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานด้านความมั่นคง เนื่องจากปัจจุบันยุทโธปกรณ์
ที่ใช้ในหน่วยงานทางทหารต้องอาศัยแหล่งพลังงานเพ่ือให้วงจรสามารถทำงานได้คือแบตเตอรี่ เมื่อมีการชำรุด
และเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานยุทโธปกรณ์ได้หรือใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และต้อง
นำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง และใช้เวลานาน อีกทั้งสำหรับในบางกรณี แบตเตอรี่ที่ต้องการ
ได้มีการยกเลิกการผลิตทำให้ไม่สามารถจัดหาแบตเตอรี่มาทดแทนแบตเตอรี่ที่ชำรุดและหมดอายุแล้วได้ ดังนั้น
ทีมวิจัยฯ จึงได้พัฒนาชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานด้านความมั่นคง เป็นการพัฒนา
แพ็กแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและเครื่องชาร์จ โดยมีจุดเด่น คือ มีประสิทธิภาพความจุสูงกว่าเดิม ๓ เท่า 
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่ต้องชาร์จ พร้อมด้วยความสามารถในการชาร์จเร็ว ๓ -๔ 
ชั่วโมง มีความทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และสามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย ผ่านการทดสอบความ
ปลอดภัยในระดับเซลล์ และระดับแพ็กแล้ว สามารถลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบเดิม) พร้อมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการผลิตแพ็กแบตเตอรี่ในภาคอุตสาหกรรมไทยได้ 

ปัจจุบันผลงานนี้ได้ยกระดับการผลิตและการใช้งานจากระดับภาคสนามเป็นการผลิตและใช้
งานจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยได้ถ่ายทอดผลงานวิจัยให้บริษัทออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด เรียบร้อยแล้ว พร้อม
ทั้งได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการผลิตและ
ส่งมอบให้กับกองพันทหารปืนใหญ่ที่  ๓๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ (ป.๑ พัน.๓๑ รอ.) เพ่ือ
นำไปใช้งานจริงแล้ว และสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม มากกว่า ๑,๘๐๐ ล้านบาท 

 



๙๔ 

 

 
 

 
(๓) กรอบการวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ 

“วัคซีนป้องกันโรคโควิด -๑๙ แบบพ่นจมูก” (ภายใต้กลุ ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 
Biopharmaceutical): ทีมวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) พัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙  (โควิด-๑๙) แบบพ่นจมูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกัน
การติดเชื้อ ลดความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียง และสามารถพัฒนาเพื่อป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้ เนื่องจาก 
โรคโควิด-๑๙ เป็นโรคอุบัติใหม่ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและของโลก ท่ามกลางการระบาดของ
โรค การมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนใช้จึงเป็นความหวังของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันมี
วัคซีนที่ได้รับการอนุญาตและมีการฉีดให้แก่ประชาชนแล้วในหลายประเทศ แต่เนื่องจากวัคซีนที่พัฒนาขึ้นต้อง
ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองและมนุษย์ และมีกำลังการผลิตอยู่ค่อนข้างจำกัด ทำให้หลายประเทศมีโอกาส
เข้าถึงวัคซีนได้ช้าไม่ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาวัคซีน
ใหม่ ๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของไวรัส ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางวัคซีน ทีม
นักว ิจ ัย BIOTEC จึงพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -๑๙ แบบพ่นจมูก ชนิด Adenovirus-based และ 
Influenza-based ซึ่งผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองเรียบร้อยแล้ว พบว่า มีประสิทธิภาพ
ต่อการคุ้มโรคท่ีเกิดข้ึน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การผลักดันให้เป็นวัคซีนต้นแบบป้องกันโรคโควิด-๑๙ และนำไป
ทดสอบทางคลินิกในอาสาสมัครต่อไป  

ปัจจุบันวัคซีนชนิด Adenovirus อยู่ระหว่างทดสอบในเฟสที่ ๑-๒ การผลิตในระดับ GMP 
ร่วมมือกับบริษัท KinGen BioTech โดยจะทดสอบวัคซีนในอาสาสมัครมนุษย์ ในรูปแบบที่สร้างจากไวรัสสาย
พันธุ ์ เดลต้า และวัคซีนชนิด Influenza Virus ซึ ่งร ่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม อยู ่ระหว่างทดสอบ



๙๕ 

 

ประสิทธิภาพการคุ้มโรค และได้ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการของผลการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันในหนูทดลอง
แล้ว และมีแผนจะทดสอบความปลอดภัยต่อไป 

 

 
 

“ชุดตรวจ COVYD-19 Ab test kit (ELISA) สำหรับตรวจหาปริมาณภูมิคุ ้มกัน 
โควิด-๑๙” (ภายใต้กลุ ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Precision Medicine): ทีมวิจัยศูนย์พันธุว ิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) พัฒนาชุดตรวจ “COVYD-19 Ab test kit (ELISA)” เพื ่อตรวจวัด
ภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด๑๙ จากการติดเชื้อหรือได้รับวัคซีน เนื่องจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ประสบปัญหาโรค
ระบาดโควิด-๑๙ รวมทั้งปัจจุบันมีการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -๑๙ ให้แก่ประชาชน ดังนั้น ทีมนักวิจัย 
BIOTEC จึงนำองค์ความรู ้เกี ่ยวกับไวรัสโคโรนาของสุกรที ่เป็นความเชี ่ยวชาญเดิมของทีมวิจัยผนวกกับ
เทคโนโลยีที่เป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานคือ ELISA มาพัฒนาต่อยอดสำหรับตรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรค 
โควิด-๑๙ เชิงปริมาณ สามารถใช้ตรวจระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อหรือการได้รับวัคซีน และได้ร่วมกับ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.- AFRIMS) ทดสอบคุณภาพชุดตรวจแอนติบอดีต่อ SARS-
CoV-2 พบว่า มีความไวและความจำเพาะเทียบเท่ากับชุดตรวจแอนติบอดีทั่วไปในท้องตลาด รวมทั้งได้สอบ
เทียบชุดตรวจกับตัวอย่างซีรัมมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้สามารถอ่านค่าแอนติบอดีใน
หน่วยมาตรฐานของ WHO ได้ 

ปัจจุบันชุดตรวจ COVYD-19 Ab test kit (ELISA) อยู่ระหว่างการยื่นคำขอประเมินเทคโนโลยี
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งนำไปใช้งานในโครงการวิจัยระดับประชากรโดย
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อตรวจระดับภูมิคุ ้มกันโรคโควิด -๑๙ ในบุคลากร
สาธารณสุขมากกว่า ๑ ,๐๐๐ ตัวอย่าง และอยู่ระหว่างถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วต่อไป  
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“แอปพลิเคชันเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-
Care)” 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ถูกจัดเป็นโรคที่มีการระบาดกระจาย 

ทั่วโลก การระบาดดังกล่าวไม่เพียงส่งผลต่อความความมั่นคงด้านสาธารณสุข ยังมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยเฉพาะพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซ่ึงเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ดังนั้นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดทั้ง
ในพื้นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมการ
ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่ได้ดีที่สุด ด้วยเหตุนี้ทีมวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและ
เครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. จึงพัฒนาแอปพลิเคชันเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC-Care มาช่วยในการประสาน ติดตาม และส่งผู้ป่วยโควิด-๑๙ เข้าสู่การรักษา
อย่างทันการณ ์

EEC-Care เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-๑๙ ในโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื ้นที ่ EEC พนักงานโรงงานจะรายงานสถานะสุขภาพ (อุณหภูมิ อาการ ปัจจัยเสี ่ยง) ทุกวันผ่าน  
แอปพลิเคชัน EEC-Care โดยผู้ดูแลสถานประกอบการ (HR) จะประสานพนักงานในโรงงาน ตรวจสอบ ติดตาม 
ให้คำปรึกษา และนัดหมายการตรวจโควิดกับโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา รวมทั้งมอนิเตอร์สุขภาพของ
พนักงานจากการตอบคำถามสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยง เมื่อตอบคำถามแล้วจึงมีการประเมินความเสี่ยง
แบ่งเป็นสีต่าง ๆ พร้อมคำแนะนำให้ปฏิบัติตาม เช่น ถ้าประเมินแล้วเป็นผู้เสี่ยงสูง (สีส้ม) ก็สามารถกดรายงาน
เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีการประสานให้ได้รับการตรวจหาเชื้อ และถ้าพบว่าติดเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการส่ง
ตัวเพ่ือรักษาต่อไป 

ปัจจุบันนำร่องใช้งานในพ้ืนที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย
มีสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน ๖ บริษัท ซึ ่งระบบเชื ่อมต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที ่นำร่อง ได้แก่ 
โรงพยาบาลปลวกแดง และโรงพยาบาลระยอง ผลจากการใช้งาน EEC-Care พบว่าระบบสามารถใช้งานได้ใน
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ระดับดีและมีความเหมาะสมในการนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการพนังงานในบริษัท/โรงงานในช่วง
สถานการณ์โควิด-๑๙ 
 

 
 

 
 

(๔)  กรอบการวิจัยด้านอุตสาหกรรม 
 
“เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต” 
ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นตัวการที่สร้างผลกระทบกับชีวิต

และสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หลายพื้นที่จึง
ต้องการพ้ืนที่ปลอดฝุ่นละอองหรือเซฟตี้โซน ซึ่งพ้ืนที่ในอาคารขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีระบบบำบัดอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการกับทั้งฝุ ่นละอองขนาดเล็ก แก๊สอันตราย และแก๊สเรือนกระจก เพื่อช่วย
บรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ และสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่เหมาะสำหรับการใช้ชีวิต ซึ่งเครื่องกรองหรือ
ฟอกอากาศโดยทั่วไปไม่สามารถรองรับพ้ืนที่ที่มีปริมาตรขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ 

ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. 
จึงพัฒนาเครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิตขนาดใหญ่ (2-Stage ESP) หรือ IONFresh เพื่อแก้ปัญหา 
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ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยอาศัยเทคนิคการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ซึ่งเป็นการดักจับฝุ่นละออง
โดยใช้แรงไฟฟ้าสถิต ทำการปล่อยประจุให้ไปจับกับอนุภาคฝุ่นละออง จากนั้นจึงดึงดูดอนุภาคฝุ่นละออง
ที่มีประจุเข้าหาแผ่นที่มีขั้วตรงข้าม ข้อดี คือ สามารถดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กได้ มีการลดทอนของ
แรงลมต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แผ่นกรองอากาศที่ทำให้เกิดการลดทอนของแรงลม เครื่องกรอง
อากาศแบบไฟฟ้าสถิตจึงมีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธุ์ที่สูง และฝุ่นละอองที่ถูกดักจับไว้สามารถทำ  
ความสะอาดได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ 

เครื่อง IONFresh มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ ๑๐ ,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมี
ปริมาณโอโซนน้อยกว่า ๑๐๐ ppb (วัดเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง ในห้องโถงขนาด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร) โดย
นำไปติดตั้งใช้งานจริงที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี บริเวณโถงทางเข้า
อาคารและโรงอาหาร จำนวน ๒ เครื่อง ในพื้นที่ประมาณ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พบว่าสามารถดักจับ 
ฝุ่นละอองให้ลดลงจาก ๒,๐๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงเหลือ ๑๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(อัตราการกรอง ๙๙.๕ เปอร์เซ็นต์) ได้ภายใน ๑๐ นาที 

นอกจากนี้ ยังพัฒนาเครื ่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิตสำหรับพื ้นที ่เปิด หรือ Fresh One 
ร่วมกับบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้  ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ 
๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต  และนำไปติดตั้ง 
ใช้งานจริงที ่บริเวณด้านหน้าตึก Magnolias Ratchadamri Boulevard ราชดำริ กรุงเทพมหานคร 
จำนวน ๖ เครื่อง เพ่ือสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับบริเวณพ้ืนที่เมืองโดยรอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ต้นแบบการพัฒนาตัวส่งสัญญาณแบบเสาอากาศตัวนำเชิงแสงในย่านเทระเฮิรตซ์”: 
ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาต้นแบบการพัฒนาตัวส่ง
สัญญาณแบบเสาอากาศตัวนำเชิงแสงในย่านเทระเฮิรตซ์ เนื่องจากปัจจุบันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่ 
เทระเฮิรตซ์ได้รับความสนใจจากนักวิจัยในต่างประเทศเป็นอย่างมาก จากคุณลักษณะเฉพาะตัวของความถี่ใน

Fresh One 
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ย่านนี้ที ่ Non-Ionizing และสามารถทะลุผ่านสิ่งของที่เป็น Dielectric materials รวมถึงมีความไวในการ
ตรวจจับสารเคมีและสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ทำให้มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือนำความถ่ีในย่านนี้มาประยุกต์ใช้งาน
อย่างแพร่หลาย เช่น การประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรม การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive 
Testing: NDT) ด้านการแพทย์ Security scanning รวมถึงเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ดังนั้น เพื่อให้สามารถ
รองรับทั้งภารกิจและสร้างบุคลากรที่จะทำงานวิจัยในสาขานี้ ทีมนักวิจัย NECTEC จึงได้พัฒนาต้นแบบตัวส่ง
สัญญาณแบบเสาอากาศตัวนำเชิงแสงในย่านเทระเฮิรตซ์ โดยใช้เทคนิค E-beam irradiation เพื่อปรับปรุง
วัสดุกึ่งตัวนำและพัฒนาเป็นอุปกรณ์ Photoconductive antenna (PCA) เพ่ือสร้างสัญญาณ Terahertz โดย
จุดเด่นของผลงาน คือ ผ่านการทดสอบจาก บริษัท Daheng New Epoch Technology Inc ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ระบบ Terahertz TDS system และจัดจำหน่ายทั่วโลก ให้การยืนยันว่า PCA ที่ผลิตโดยเทคนิคนี้เป็นเทคนิค
ใหม่ที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อน มีประสิทธิภาพเหนือกว่า PCA ที่บริษัทจัดหาเพื่อใช้ผลิตระบบสำหรับจำหน่าย
อยู่ในปัจจุบัน และเทคนิคการผลิตยังสามารถรองรับการผลิตแบบ Mass production ได้ดีกว่าเทคนิคอื่นที่ใช้
กันอยู่ทั่วไปมาก 

ปัจจุบันผลงานอยู่ระหว่างยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ๑ เรื่อง “กระบวนการผลิตอุปกรณ์
กำเนิดและรับสัญญาณเทระเฮิรตซ์แบบเสาอากาศตัวนำเชิงแสงต้นทุนต่ำโดยการระดมยิงลำอิเล็กตรอน” และ
ได้ลงนามใน MOU ร่วมกับบริษัท Daheng New Epoch Technology (สาธารณรัฐประชาชนจีน)  

 

 
 

“ระบบทดสอบและติดตามสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลรถจักรขณะทำขบวน” (ภายใต้
กลุ ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย Mobility and Logistics) : สวทช. สนับสนุนการพัฒนาระบบการทดสอบและ
ติดตามสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลรถจักร เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถไฟมาจากหลายปัจจัย เช่น ความ
สมบูรณ์ของรถจักร สภาพรางและทาง การไม่เคารพกฎจราจร และความประมาทจากการใช้ทางร่วมที่จุดตัด
ราง ความพร้อมของรถจักรเป็นปัจจัยที่สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจติดตาม ที่ครอบคลุมถึงการเสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการใช้งานอย่างหนัก รถจักรที่ใช้งานในปัจจุบันประมาณ 
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๒๐๐ คัน มีอายุการใช้งานค่อนข้างสูง (๑๖-๔๗ ปี) จากมาตรการการตรวจสอบรถจักรของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) ที่ตรวจความพร้อมของรถจักรก่อนปล่อยรถจักรออกใช้งานทำขบวนรถ และทดสอบความ
พร้อมของสมรรถนะของรถจักรที่มีอายุ ๑ เดือน ๓ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี และ ๒ ปี เมื่อมีการเปลี่ยนอุปกรณ์
หลักให้กับรถจักร (เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ Engine Governor) หรือเมื่อรถจักรมีกำลังลากจูงต่ำผิดปกติ 
จึงต้องส่งไปตรวจวัดสมรรถนะ (Performance Curve Testing) ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ เฉลี่ย ๑๒๐ คันต่อ
ปี ดังนั้น สวทช. จึงสนับสนุนทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พัฒนาระบบการทดสอบและ
ติดตามสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลรถจักร สร้างระบบฐานข้อมูลสำหรับการวินิจฉัยเครื่องยนต์ดีเซลรถจักร โดย
ติดตั้งระบบทดสอบและติดตามฯ ให้รถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom หมายเลข ๔๒๒๐ เครื่องยนต์ Pielstick 
16PA4V185VG และรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI หมายเลข ๔๕๑๓ เครื่องยนต์ Cummins KTA 50 ทำให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงชอง รฟท. สามารถตรวจติดตามสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้า วางแผนซ่อมบำรุง
และเดินขบวนรถจักรเชิงป้องกันจากข้อมูลสมรรถนะของเครื่องยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสี ยหาย
ระหว่างการเดินขบวน ได้เป็นอย่างดี  

ปัจจุบันได้มีการส่งมอบระบบทดสอบและติดตามฯ ให้กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
เรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนการซื้อระบบดังกล่าวจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  

 
 

“ระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟอัจฉริยะแบบฝังตัวบนรถไฟฟ้า” (ภายใต้กลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมาย Mobility and Logistics) : สวทช. สนับสนุนการพัฒนาระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือน
ของรถไฟอัจฉริยะแบบฝังตัวบนรถไฟฟ้า เนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ กระทรวงคมนาคม ได้บูรณาการความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่ง เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง รวมทั้ง
สร้างโอกาสสำหรับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อให้รถไฟเป็นทางเลือกใหม่ของ
การเดินทาง และการขนส่งสาธารณะมีระยะทางรวมกันกว่า ๗ ,๐๐๐ กิโลเมตร การให้บริการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยต้องยึดหลัก RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) และจากข้อมูล
การเกิดอุบัติเหตุทางรางที่เก็บรวบรวมโดย FRA (Federal of Railway Association) พบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิด
อุบัติเหตุทางรางประมาณร้อยละ ๔๕ มีสาเหตุมาจากความผิดปกติที่เกิดจากทางรถไฟและอุปกรณ์ต่าง  ๆ บน
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รถไฟ ซึ่งสามารถลดลงได้ด้วยการตรวจวัด ( Inspection) และการวางแผนซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
สวทช. จึงสนับสนุนทีมวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบตรวจวัดค่าทางพลศาสตร์ของรถไฟฟ้าแบบไร้
สายแบบฝังตัวบนรถให้บริการ ด้วยการตรวจวัด และประเมินผลด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ
ค่าความผิดปกติของทางวิ่ง จนได้ระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟอัจฉริยะแบบฝังตัวบนรถไฟฟ้า 
ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจวัดแบบไร้สาย ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบประมวลผลและการจัดเก็บ 
และการจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์ ที่ผ่านการสอบเทียบและทดสอบในห้องปฏิบัติการ ทดสอบติดตั้งใน
สภาพแวดล้อมจริงที่โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงค์ ผลการทดสอบ พบว่า สามารถจัดเก็บและประมวลผลได้
ตามมาตรฐาน UIC 518 และ ISO 2631 นำข้อมูลการสั่นสะเทือนที่ได้มาประมาณหาค่าความผิดปกติของทาง
วิ่งในรูปแบบดัชนีความขรุขระของทางวิ่ง (Track Irregularity Index) และรายงานผลได้ทั้งจากชุดควบคุมบน
รถหรือจากระบบคลาวด์  

 ปัจจุบันได้มีการส่งมอบระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนฯ ให้กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 
จำกัด เรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

 
(๕) กรอบการวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

“การสร้างรากฐานเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักจั่นทะเลและผักลิ้นห่าน 
จังหวัดภูเก็ต” สวทช. สนับสนุนการวิจัยแปรรูปเพิ่มมูลค่าเปลือกจักจั่นทะเลสู่อาหารเลี้ยงปลาช่อนทะเล โดย
ชุมชนบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่ที ่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยเฉพาะ “จักจั่นทะเล” ซึ่ง
ชาวบ้านนิยมนำไปประกอบอาหาร โดยขายสดหรือนำไปนึ่งสุก และจะแกะส่วนของกระดองหรือเปลือกทิ้ง ทำ
ให้มีเปลือกจักจั่นเหลือทิ้งจำนวนมาก ขณะเดียวกันในพ้ืนที่มี “ผักลิ้นห่าน” ผักพ้ืนเมืองหายาก พบตามชายฝั่ง 
เป็นพืชอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีรสชาติอร่อย โดยเมื่อเก็บขายจะเหลือเศษผักจากการตัดแต่งเกือบครึ่งหนึ่ง 
ประกอบกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลพบปัญหาต้นทุนอาหารปลาที่มีราคาแพง ทีมวิจัยจึงต้องการหาวิธีลด
ค่าอาหารปลาช่อนทะเลโดยเชื่อมโยงทรัพยากรที่มีในชุมชนมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น สวทช. จึงสนับสนุน
ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาสูตรอาหารปลาช่อนทะเล ด้วยการใช้ผักลิ้นห่านบดแทนหญ้า 
เนเปียร์ และนำเครื่องในปลามาผสมกับรำที่สีจากแกลบหมักทิ้งไว้ ๑ อาทิตย์ เพื่อให้เกิดกลิ่นดึงดูดปลาแทน
ปลาป่น จากนั้นนำมาผสมกับเปลือกจักจั่นทะเลบดแห้ง และส่วนผสมอื่น ๆ ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม
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ในสูตรอาหารมีคุณสมบัติที่ช่วยสร้างอาหารเม็ดลอยน้ำ มีคุณค่าทางสารอาหารสูง โดยผักลิ้นห่านมีวิตามินเอ 
โอเมก้า ๓ โอเมก้า ๖ วิตามินบี ๓ และวิตามินบี ๙ ส่วนเปลือกจักจั่นทะเลมีคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าส่วน
ที่เป็นตัวของจักจั่นที่ใช้รับประทาน โดยเฉพาะมีไขมันสูง รวมทั้งแคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส เหล็ก และ
สารอาหารอื่น ๆ โดยอาหารปลาที่นำของเหลือใช้ในชุมชนมาบดผสมเป็นอาหารเม็ดมีต้นทุน ๗ บาทต่อ
กิโลกรัม ในขณะที่สูตรทั่วไปมีต้นทุน ๑๒ บาทต่อกิโลกรัม  

ปัจจุบันมีการนำอาหารปลาจากเปลือกจักจั่นทะเลและผักลิ้นห่านไปเลี้ยงปลาช่อนทะเลที่
ชุมชนบ้านแหลมทราย จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเลี้ยงปลาดุกที่ชุมชนไม้ขาว ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงพัฒนาสูตร
อาหารเพิ่มเติม เพื่อให้ได้อัตราแลกเนื้อของปลาที่เหมาะสมมากขึ้นต่อไป การนำทรัพยากรเหลือทิ้งมาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลาให้แก่เกษตรกร แต่ยังช่วยลดปริมาณขยะ  และ
สร้างโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้เพ่ิมให้แก่ชุมชน โดยสามารถสร้างรายได้ ๑๐๘,๐๐๐-๑๔๔,๐๐๐ บาท
ต่อคนต่อปี 
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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 และเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างการดำเนินงาน ดังนี้ 

• การเก็บรักษาพืชระยะยาวในธนาคารพืช (Plant Bank) เช่น จัดเก็บเมล็ดพืชในธนาคาร 
เมล็ดพันธุ์ ๖๒๕ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๔๐๐ ตัวอย่าง) จัดเก็บพืชในธนาคารพืชระบบปลอด
เชื้อ ๑๗๒ ชนิด (เป้าหมาย ๑๕๐ ตัวอย่าง) และจัดเก็บตัวอย่างแห้งของพืชซึ่งไม่มีชีวิตใน
พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งพืช ๒๘๖ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๒๕๐ ตัวอย่าง) 

• การเก็บรักษาจุลินทรีย์ระยะยาวในธนาคารจุลินทรีย์ (Microbe Bank) เช่น จัดเก็บรักษา
จุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ ๒ ,๘๖๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง) จัดทำข้อมูล
เครื่องหมายพันธุกรรม (DNA barcode) จากตัวอย่างแห้งเพ่ือประกอบการจำแนกชนิดสำหรับ
พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งเห็ดรา ๓,๒๙๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง) และศึกษาข้อมูล
ด้านศักยภาพในการใช้ประโยชน์เบื้องต้นของจุลินทรีย์ที่อยู่ในคลังแล้วเสร็จ ๙๕๖ สายพันธุ์ 
(เป้าหมาย ๓๐๐ สายพันธุ์) 

• การเก็บรักษาข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลพันธุกรรม (Data Bank) ได้แก่ ข้อมูลพืช 
เช่น ข้อมูลสารพันธุกรรมพืช ๔๔๔ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๔๐๐ ตัวอย่าง) ข้อมูลจุลินทรีย์ เช่น 
ข้อมูลสารพันธุกรรมจุลินทรีย์ ๔ ,๖๐๒ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง) และข้อมูล
เครื่องหมายพันธุกรรม (DNA barcode) ของจุลินทรีย์และตัวอย่างแห้ง ๓,๓๘๐ ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง) และข้อมูลมนุษย์ เช่น ข้อมูลลำดับเบสทั้งจีโนม เอ็กซ์โซม และ 
สนิปส์จีโนไทป์ของคนไทย ๒,๔๒๓ ราย (เป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย) 

• การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ระบบนิเวศ และพันธุกรรมมนุษย์ในรูปแบบ
ออนไลน์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ (Specimen 
management system) เพื่อการประมวลผลพันธุกรรมขนาดใหญ่ แล้วเสร็จและพร้อมใช้
งาน จำนวน ๖ ระบบ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพเข้าธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพ จำนวน ๔ ระบบ และระบบสารสนเทศสนับสนุนประมวลผลข้อมูล
พันธุกรรมขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ระบบ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ ๓ ฐานข้อมูล 
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ได้แก่ (๑) ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลายของพืชที่พบในประเทศไทย โดยอยู่ระหว่างการ
ทดสอบการทำงาน (๒) ฐานข้อมูลแสดงความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย 
ซึ่งพัฒนาเสร็จแล้วพร้อมใช้งาน สามารถ ค้นหาข้อมูลได้ แสดงข้อมูลได้ ค้นหาข้อมูลแบบ
แอดวานด์ได้ และ (๓) ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ โดยมี
ความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ ๙๕ 

• การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลแบบองค์รวม พัฒนาระบบ
สารสนเทศและแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลฯ แล้วเสร็จ ๔ แพลตฟอร์ม ได้แก่ 
(๑) แพลตฟอร์มการแสดงผลข้อมูลระบาดวิทยาของไวรัส โดยดำเนินการนำข้อมูลเข้าระบบ
แล้ว ๓๐,๐๐๐ ราย (๒) แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และติดตามความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเชื้อไวรัส PRRSV (Porcine reproductive and respiratory disease virus) 
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและเครื่องมือสำหรับนักวิจัย สัตวแพทย์ หน่วยงานควบคุมและป้องกัน
โรค รวมถึงอุตสาหกรรมสุกร ในการศึกษาวิวัฒนาการและความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของ PRRSV และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของ 
PRRSV (๓) แพลตฟอร์มสำหรับลงทะเบียนอาสาสมัครเข้าร ่วมโครงการ Genomics 
Thailand เพื ่อใช้เป็นฐานข้อมูลของผู ้เข้าร่วมโคงการและนำข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์มา
ประยุกต์ใช้ทางการรักษาและการวิจัยทางการแพทย์ โดยมีอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ
ลงทะเบียนในระบบแล้ว ๒,๑๓๔ ราย และ (๔) แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บฟีโนทัยป์และ
ข้อมูลทางคลินิกสำหรับโครงการ Genomics Thailand ดำเนินการพัฒนาระบบติดตาม
สถานะตัวอย่างในโครงการ Genomics Thailand (SMS) แล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่าง
พัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลฯ อีก ๒ แพลตฟอร์ม ได้แก่ (๑) แพลตฟอร์ม
การวิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบสและสร้างแผนภูมิวิวัฒนาการ ปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานและ
แสดงผลได้ อยู ่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง และทดสอบเพิ ่มเติม และ (๒) 
แพลตฟอร์มการทำนายชาติพันธุ์ของมนุษย์โดยใช้ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรม
แบบสนิป โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวมร้อยละ ๙๘ 
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นอกจากนี้ NBT ยังร่วมเดินทางกับ
อุทยานธรณีสตูล มหาวิทยาลัยมหิดล และ
กรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการสํารวจ เก็บ
ตัวอย่างและจัดจําแนกชนิดของจุลินทรียที่
พบภายในถ้ำในอุทยานธรณีสตูล ซึ ่งเป็น
อุทยานธรณีโลกแห่งแรกในไทย โดยยูเนสโก 
(UNESCO Global Geoparks) จํานวน ๒ ถํ้า 
ได้แก่ ถ้ำเลเสตโกดอน ที่มุ่งเน้นศึกษาความ
หลากหลายของรา และถ้ำภูผาเพชรมุ่งเน้น

ศึกษาความหลากหลายของราและแบคทีเรีย โดยทำการเลือกสุ่มเก็บตัวอย่าง เช่น หิน อากาศ น้ำ ดินหรือ
ตะกอน หรืออินทรียวัตถุ จากนั้นจัดจำแนกชนิดของจุลินทรีย์ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีวโมเลกุ ล และ
อนุกรมวิธานเชิงเคมี พร้อมทั้งวิเคราะห์ลักษณะ ชนิด และประเภทของหินจากถ้ำเลเสตโกดอนและถ้ำภูผา
เพชร โดยผลการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพต่าง ๆ จะเก็บรักษาไว้ที่ธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติในระยะยาว เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป  

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

ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์ ที่ได้มาตรฐานวิชาการ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  
โดยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างการดำเนินงาน ดังนี้ 

• การตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ ์ของพันธุ ์พืช สัตว์ เชื ้อรา แบคทีเรี ย โดยใช้
เครื่องหมายโมเลกุลสนิป (Single nucleotide polymorphism: SNP) เพื่อตรวจสอบความ
บริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์/จุลินทรีย์ในสายพันธุ์รุ่นลูก (F1) ได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ได้ ๙๐ ,๐๐๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๙๐,๐๐๐ ตัวอย่าง) 
และการจําแนกเชื้อแบคทีเรียในระดับสปีชีส์ได้ ๔๐๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๔๐๐ ตัวอย่าง) 

• การพัฒนา High-throughput protocols เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตว์ โดย
ใช้เทคนิค Real-time PCR ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว รวมถึงสามารถดำเนินการได้ครั้งละหลายตัวอย่าง ปัจจุบันตรวจวินิจฉัยโรคในพืชไป
แล้ว ๕๐๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๕๐๐ ตัวอย่าง) และตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ไปแล้ว ๕๐๐ 
ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๕๐๐ ตัวอย่าง) 

• การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ด้วยแผนภูมิต้นไม้ (Phylogenetic tree) เพื่ออธิบาย
วิวัฒนาการจากความใกล้ชิดทางพันธุกรรม ปัจจุบันมีผลข้อมูลความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่
ระดับ DNA แล้ว ๑๐๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑๐๐ ตัวอย่าง) 



๑๐๖ 

 

• การวิเคราะห์หายีนที่เกี ่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจ จากฐานข้อมูลยีนเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ (เป้าหมาย ๕ ตำแหน่ง) ปัจจุบันดำเนินการทดสอบเครื่องหมายโมเลกุลที่
นำไปใช้คัดเลือกกุ ้งกุลาดำเพศเมีย ๕ ตำแหน่ง ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สาร
พันธุกรรมชั้นสูง (MassArray) พบว่าสามารถนำไปใช้จริงได้ ๑ ตำแหน่ง พร้อมทั้งยื ่นจด 
อนุสิทธิบัตรแล้ว ๑ เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ 

• การค้นหาเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive peptide) จากจุลินทรีย์ พืชที่สำคัญ
ทางเศรษฐกิจ และสมุนไพร (เป้าหมาย ๑ เปปไทด์) ค้นพบเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มี
คุณสมบัติต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) จากเมล็ดงา ๑ เปปไทด์ พร้อมทั้งมีการ
เผยแพร่บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน ๑ บทความ ความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ 

• การพัฒนาวิธีการสร้างรายละเอียดของเมตาโบไลต์ (Metabolite profile) ของพืช
เศรษฐกิจและสมุนไพร (เป้าหมาย ๓ ชนิด) สกัดสารจากสมุนไพร ๔ ชนิด ได้แก่ บัวบก ว่าน
เพชรหึง ฟ้าทะลายโจร และกระชายดำ ด้วยวิธี Solid Phase Extraction (SPE) และสกัดด้วย
ตัวทำละลาย (Solvent extraction) โดยนำสารสกัดที ่ได้ไปวิเคราะห์การออกฤทธิ ์ต ้าน
เบาหวาน และวิเคราะห์สารเคมีองค์ประกอบด้วยเทคนิคแมสสเปคโตรเมทรี (Mass 
Spectrometry: MS) ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ 
 

นอกจากนี้ NOC ยังมีส่วนร่วมกู้วิกฤติจากการ
แพร ่ ร ะบ าด ข อ ง เ ช ื ้ อ โ ค ว ิ ด - ๑ ๙  โ ดย ร ่ ว ม กั บ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้าน
จีโนมิกส์พัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอ (RNA) ของเชื้อไวรัส
จากตัวอย่างแบบง่าย ซึ ่งปัจจุบันมีการผลิตชุดสกัด 
อาร์เอ็นเอเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-๑๙ ที่ผลิตได้เอง
ในประเทศ มีประสิทธิภาพเทียบเคียง Commercial kit 
จากต่างประเทศ แล้วจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อดำเนินการส่งมอบชุด
สกัด RNA ที่พัฒนาให้กับผู้ใช้ เช่น โรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาวิธีการสกัดเพ่ือใช้ร่วมกับเครื่องสกัดอัตโนมัติ 
สำหรับการวินิจฉัยด้วยเทคนิค Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) และเทคนิค
แลมป์ หรือ Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการ
ตรวจเชื้อโควิด-๑๙ ให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และรองรับการตรวจในปริมาณที่มากขึ้นได้ เพื่อตอบโจทย์ความ
มั่นคงทางสาธารณสุขของประเทศ ในการมีชุดสกัด RNA ทีจ่ะใช้กับเครื่อง RT-PCR ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังถือ



๑๐๗ 

 

เป็นการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนเพื่อการผลิตในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วย
ยกระดับความสามารถของธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการนำเข้าเป็นผู้ผลิต ซึ่ง
เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 
(๓) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื ่อการคำนวณขั ้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: 

ThaiSC) เป็นศูนย์บริการด้านการคำนวณประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศที่
ต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำสูง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

• ให้บริการทรัพยากรการคำนวณ ๓๑.๔๗ ล้านชั่วโมงคำนวณ (เป้าหมาย ≥ ๒๕ ล้านชั่วโมง
คำนวณ) ประกอบด้วย ระบบ Thailand’s Advanced Research Accelerator (TARA) 
๒๔.๔๔ ล้านชั่วโมงคำนวณ และ e-Science ๗.๐๓ ล้านชั่วโมงคำนวณ และมีโครงการมาใช้
บริการทรัพยากรการคำนวณระบบ TARA ๑๐๒ โครงการ (เป้าหมาย ≥ ๕๐ โครงการ) และ 
e-Science ๗๑ โครงการ โดยมีการบริหารจัดการการใช้งานทรัพยากรในการดำเนินงาน 
(Utilization) ร้อยละ ๖๘.๒๓ (เป้าหมายร้อยละ ๗๐) ซึ่งการให้บริการทั้งหมดเทียบเท่ากับ
การทดแทนการใช้งานระบบ HPC Cloud จากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า ๑๕๔ ล้านบาท 
(ประเมินจากหลักการประเมินผลกระทบจากการทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ) 

• เป็นตัวแทนของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดงาน EU-ASEAN High-Performance 
Computing (HPC) Virtual School 2021 : System Design and Applications  
ครั ้งที ่ ๑ เมื ่อวันที ่ ๕ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้ร ับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. 
นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) และ Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าร่วมงาน 
โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ใน
ฐานะประธานร่วมของ ASEAN HPC Task Force รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อม
ทั้งร่วมหารือแนวทางการพัฒนากำลังคนด้าน HPC ของภูมิภาคอาเซียน และสร้างองค์ความรู้
เกี ่ยวกับพื ้นฐานการออกแบบระบบ HPC และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ทำให้
ประเทศไทย มีสถานภาพในกลุ่มผู้นำของภูมิภาค ASEAN และเป็นที่สนใจและยอมรับของ
ต่างประเทศ ในด้าน HPC และสร้างโอกาสของความร่วมมือระยะยาวในระดับนานาชาติ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้กับภูมิภาค ASEAN และกับ
ประเทศไทย 
 



๑๐๘ 

 

 
 

• ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “ความร่วมมือด้านการคาดการณ์คุณภาพอากาศ และ
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง” ระยะเวลา ๓ ปี ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ และ สวทช. 
เมื ่อวันที ่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายเพื ่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารและจัดการ
คุณภาพอากาศ พร้อมทั ้งพัฒนาขีด
ความสามารถในการคาดการณ์มลพิษ
ทางอากาศ โดย ใช ้ แบบจำลอง
คณิตศาสตร์บนระบบคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง ความคาดหวังจากความ
ร่วมมือนี้จะเกิดการพัฒนาแบบจำลอง
มลพิษทางอากาศที่สามารถทำนาย
ค ุณภาพอากาศล ่วงหน ้าได ้อย่ าง
แม ่นยำท ี ่ ครอบคล ุมพ ื ้นท ี ่ ให ้ทั่ ว
ประเทศ เพื่อที่กรมควบคุมมลพิษจะ
สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันต่อ
สถานการณ์ และยังสามารถนำผล
คาดการณ ์ เหล ่ าน ี ้ ไป ใช ้ ใ นภาค
การศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัยต่อไปได้
ในอนาคต ความร่วมมือนี้เป็นผลงานที่แสดงถึงการใช้ประโยชน์จากบริการระบบคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงที่มีผลกระทบต่อสังคมและประชาชนโดยทั่วไป และเป็นกรณีตัวอย่างของการ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ของ ThaiSC กับหน่วยงานภาครัฐที่ดี ต่อการขยายบริการ
ของ ThaiSC แก่ภาคการศึกษา วิจัย ภาครัฐ และ เอกชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศได้ต่อไป  



๑๐๙ 

 

• นำระบบ Supercomputer ช่วยสนับสนุนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
งานวิจัยของกลุ่มพันธมิตร COVID-19 Network Investigations (CONI)  https://coni.team/ 
ที่เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากต่างประเทศและในประเทศ เช่ น MORU 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบัน Wellcome Sanger Insititute เป็นต้น ใน
งานถอดรหัสจีโนมสายพันธุ์ไวรัส SARS-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโรค COVID-19 ผลจากการวิเคราะห์
ลำดับพันธุกรรมไวรัสจากผู้ติดเชื้อจำนวนมากในประเทศ สามารถทำได้รวดเร็ว ทำให้สามารถ
ติดตามหาจุดแพร่กระจายเชื้อได้ทันสถานการณ์ สามารถสืบสวนสายพันธุ์ และป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อ รวมถึงการติดตามการกลายพันธุ์ของไวรัสเพื่อประเมินลักษณะการกลายพันธ์ุได้
ต่อไป การสนับสนุนในครั้งนี้ช่วยให้ทีมสืบสวนของ CONI สามารถเผยแพร่ผลที่ได้นี้บนฐานข้อมูล
กลางระดับนานาชาติ https://gisaid.org ได้อย่างรวดเร็วเป็นประเทศแรก ๆ ของทวีปเอเชีย 
ผ ล ง า น น ี ้ แ ส ด ง ถึ ง
ประโยชน์ในการใช้บริการ
ร ะ บ บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร์
สมรรถนะสูงกับงานวิจัยที่
สำคัญต่อวิกฤติการณ์ของ
โลกและแสดงให้เห็นขีด
ความสามารถของทีมวิจัย
ไทยในการร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ 

 
(๔) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Technology and Informatics 

Institute for Sustainability: TIIS) จัดทำข้อมูลและการประเมินวัฏจักรชีวิต เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) การเติบโตอย่างยั่งยืน และการแข่งขันในระดับสากล โดยมีตัวอย่างผลการดำเนินงาน  
ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

• การพัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การจัดทำแนวทางรายงาน SDG 
Index and Dashboard ที่เหมาะสมกับบริบทไทย (เป้าหมาย ๑ แนวทาง) ได้แนวทางการ
รายงาน SDG Index and Dashboard จากการศึกษาแนวทางการคำนวณ SDG Index and 
Dashboard ตามแนวทาง Sustainable Development Solutions Network (SDSN) และ
ดำเนินการประเมินตัวชี้วัดภายใต้ SDG12 โดยศึกษาระเบียบวิธีของ ๖ ตัวชี้วัด (สำหรับ
ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มประเทศ OECD) แล้วเสร็จ (ความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐) และการจัดทำ
ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต หรือ National Life Cycle Inventory (LCI) Database (เป้าหมาย ๕ 
ฐานข้อมูล) ดำเนินการทบทวนข้อกำหนดและรูปแบบคำอธิบายชุดข้อมูล (Documentation) 
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพชุดข้อมูล (Data quality) ของชุดข้อมูลกลุ ่มน้ำประปา 

https://coni.team/
https://gisaid.org/
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กลุ่มการจัดการน้ำเสีย และกลุ่มเยื่อและกระดาษ (กลุ่มกระดาษอนามัย) โดยอยู่ระหว่าง
ทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก (External reviewer) ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้งยังอยู่
ระหว่างพัฒนา/ปรับปรุงชุดข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (ความก้าวหน้าร้อยละ ๗๕) 

• การพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัด เช่น การพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัดการประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย ๑ กลุ่มผลกระทบ) ดำเนินการพัฒนาตัวชี้วัดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ PM2.5 ที่ได้จากสถานี
ตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับฐานข้อมูลจากดาวเทียม MERRA-2 รวมทั้งวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโรคกับการเปลี่ยนแปลงมลพิษทางอากาศ เพื่อนำไปคำนวณค่า 
Effect factor และค่า Damage factor สำหรับตัวชี้วัดผลกระทบสุขภาพเนื่องจากมลพิษทาง
อากาศ เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศไทย (ความก้าวหน้าร้อยละ 
๙๐) และการพัฒนาตัวชี ้ว ัดฟุตพรินต์ว ัสดุ (Material Footprint: MF) ของประเทศไทย 
(เป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด) ดำเนินการพัฒนา MF ของประเทศไทยปี ๒๕๖๑ ซึ่ง MF เป็นตัวชี้วัด
ปริมาณการใช้วัสดุเสมือนจริงที่สนองความต้องการขั้นสุดท้ายภายในประเทศ ทำให้เห็นถึงการ
ไหลเวียนวัสดุตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยรวบรวมข้อมูลการผลิตภายในประเทศ (Domestic 
Extraction: DE) ของชีวมวล เชื้อเพลิงฟอสซิล แร่โลหะ และแร่อโลหะ และจัดทำตารางปัจจัย
การผลิต (IO) เพื ่อประกอบการคำนวณค่า MF ต่อหัวประชากร และคำนวณค่า MF ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งอยู่ระหว่างทวนสอบความถูกต้องของผลการคำนวณ
ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ (ความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐) 

• บริการเทคนิค วิเคราะห์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐและเอกชน
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น การประเมินศักยภาพ
ด้านการจัดทำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้าน CE ของหน่วยงาน  
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco efficiency) ให้กับการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.) องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อประเมินสมรรถนะด้านความยั่งยืนขององค์กร สำหรับนำไปวิเคราะห์
ปัญหาที่สำคัญ (Hotspot analysis) ขององค์กร และนำไปจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ด้านความยั่งยืนให้กับหน่วยงาน นอกจากนี้ยังนำเทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต (Life 
cycle assessment) มาใช้กับการประเมินที่นอนที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่พักในประเทศไทย เพ่ือ
พัฒนาโมเดลธุรกิจให้กับสตาร์ทอัพในประเทศ โดยเปลี่ยนจากธุรกิจการซื้อเป็นการให้บริการ
เช่า และจัดการของเสียหลังการให้บริการ 

• ประยุกต์ใช้ชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการ (Integrated informatics dataset) เพื่อ
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เช่น ส่งเสริมให้องค์กร/หน่วยงานนำค่าประสิทธิภาพของ
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ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) และโมเดลไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตและบริโภค 
สำหรับภาคการเกษตรได้พัฒนาโมเดลการจัดสรรพื้นที่เพื่อพิจารณารูปแบบการปลูกพืชที่
เหมาะสม และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์กรอิสระด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ (World 
Wide Fund for Nature: WWF) สำหรับภาคอุตสาหกรรมได้พัฒนาแนวทางที่เหมาะสมใน
การหาค่าการหมุนเวียน (Circularity potential) ของวัสดุก่อสร้าง เพื ่อติดตามค่าการ
หมุนเวียนวัสดุของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยอยู่ระหว่างนำค่าการหมุนเวียนวัสดุและค่าที่มีผล
ต่อความยั ่งยืนของการผลิตและการบริโภคไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมากขึ้น 

 
นอกจากนี้ยังจัดทำค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์  จากฐานข้อมูล 

วัฏจักรชีวิตของไทย ให้กับผู ้ประกอบการใช้ประโยชน์สำหรับขอการรับรองฉลากลดคาร์บอน (Carbon 
Reduction Label) ด้วยการปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์ให้เป็นปัจจุบันในทุก ๆ ปี ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่สำคัญ
และจำเป็นต่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนและอยู่ระหว่างการ
อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากลดคาร์บอน จำนวน ๑๙๐ ผลิตภัณฑ์ จาก ๓๖ บริษัท ใน ๕ กลุ่มอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มผลิตภัณฑ์จากยาง กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม และกลุ่ม
อาหารและเครื่องดื่ม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีจำนวน ๑๗ ผลิตภัณฑ์ จาก ๕ บริษัท อาทิ คอนกรีตมวลเบา สี
น้ำและสีน้ำมัน กระเบื้องหลังคาคอนกรีต และฉนวนกันความร้อนใยหิน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลาก  
ลดคาร์บอนบ่งบอกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์
ชนิดเดียวกัน เป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้
พลังงาน หากผู ้ผลิตรายใดได้ร ับฉลากดังกล่าวย่อมแสดงถึงบทบาทของผู ้ผลิตสินค้าที ่ตระหนักและมี  
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสิ่งแวดล้อมและคนในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๕ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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(๕) ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center: TMEC) มุ่งเน้น 

การพัฒนาเซนเซอร์ข ั ้นส ูง Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Platform และพัฒนา Ion-
Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) Platform รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) 
ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์จากอุปก รณ์เซนเซอร์อย่าง
ยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงานในไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

o สามารถผลิตเวเฟอร์ระดับ Small volume ที่ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานทั้งหมด 
พร้อมส่งมอบ โดยได้ดำเนินการพัฒนาเซนเซอร์รูปแบบใหม่ร่วมกับ บริษัทสตาร์ทอัพ ทางด้าน
อุตสาหกรรมเซนเซอร์ MEMS จาก สิงคโปร์ จีน นอร์เวย์ และเกาหลีใต้ ทางด้าน Silicon-
Based Microelectromechanical Systems (Si MEMs) โดยผลิตได้ ๗๐ แผ่น ในปีที่ผ่านมา 
เพื ่อพัฒนาต้นแบบสินค้า นำไปสู่การผลิตต ้นแบบเช ิงพาณิชย์  ๒ ต้นแบบ ต้นแบบ
ห้องปฎิบัติการ ๑ ต้นแบบ สิทธิบัตร ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๕ ได้วางแผนเพื่อขยายขีดจำกัด
ความสามารถในดำเนินการผลิตสู่ความสามารถในการผลิต Small volume ๓๐๐ แผ่นต่อปี 
 

 
 

o ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาจากโครงการทุนสถาบันบันฑิตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไทย (TGIST) พร้อมทั ้งร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งเน้นการดำเนินงานพัฒนา
เซนเซอร์ร่วมกัน อีกทั้งดำเนินการร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านการออกแบบเซนเซอร์สำหรับการศึกษาด้านดาราศาสตร์ และ
ขยายขอบข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดจากเซนเซอร์ต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงได้ร่วม
ดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการการผลิตตัวต้นแบบของแหล่งกำเนิดเสียงของ
ลำโพงโคมเสียง ด้วยการออกแบบพัฒนาระบบกำเนิดเสียง ผ่านการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยี
เซนเซอร์ นอกจากนี้ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมร่วมกับสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute: ITRI) ประเทศ



๑๑๓ 

 

ไต้หวัน สถาบัน Fraunhofer ประเทศเยอรมัน และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ระบบนิเวศ
ของเทคโนโลยีเซนเซอร์ในอีกหลายประเทศ ในด้านการพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยี
เซนเซอร์ขั้นสูง ภายใต้การดูแลร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมนาชาติสิรินธรไทย-
เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปัจจุบัน TMEC 
ได้เริ่มดำเนินการออกแบบต้นแบบเซนเซอร์เพ่ือการใช้งานเฉพาะด้านด้วยระบบ ANSYS เพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์เพื ่อใช้ในการตรวจวัดความดัน โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพในการวัดความดันให้สูงขึ้น ด้วยการดัดแปลงและปรับโครงสร้างของเซนเซอร์ที่ใช้ใน
การวัด นอกจากนี้ยังได้จัดทำบทความเผยแพร่เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนา
ระบบนิเวศของเทคโนโลยีเซนเซอร์ทางด้านเกษตรสำหรับโรงงานผลิตพืชที่ใช้แสงประดิษฐ์ 
(Plant Factory With Artificial Lighting: PFAL) การพัฒนาเทคโนโลยีทางด ้านพื ้นผิว 
เทคโนโลยีทางด้านแล็บบนชิปและแล็บบนแผ่นดิสก์ นำไปสู่การผลิตต้นแบบภาคสนาม ๑ 
รายการ ต้นแบบห้องปฏิบัติการ ๕ รายการ จำนวนวารสารที่สามารถสร้างผลกระทบใน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ๙ บทความ และสิทธิบัตร ๒ คำขอ 

  



๑๑๔ 

 

๓.๓.๓ โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) 
สวทช. ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน  
ระดับสากล ณ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล 
จำนวน ๔,๙๓๗ รายการ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ๗๗๐ หน่วยงาน/ราย นอกจากนี้ยังให้บริการเชิง
เทคนิคและให้คำปรึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๒๒ โครงการ ผ่านหน่วยบริการวิเคราะห์
และทดสอบของ สวทช. โดยให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานวิจัยและสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ มีตัวอย่างบริการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้ 

(๑) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เป็นศูนย์ทดสอบ สอบเทียบ 
ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการขออนุญาตินำผลิตภัณฑ์เข้าจำหน่าย
ในประเทศ และเพื่อการส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ PTEC ดำเนินงานให้บริการทดสอบ ตรวจโรงงานผลิต 
และออกเครื่องหมายรับรองสินค้า เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ยานยนต์และ
เครื่องมือแพทย์ ให้สามารถดำเนินงานอย่างถูกกฎหมายและลดต้นทุนการผลิตสินค้า เพื่อการแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศ 

โดยป ัจจ ุบ ันได ้ร ับการร ับรองระบบค ุณภาพ  ISO/ IEC 17025 ระบบ ISO/IEC17020 และ 
ISO/IEC17065 จากสำน ักงานมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ์อ ุตสาหกรรม (สมอ .) นอกจากน ี ้  PTEC ย ังเป็น
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สมอ. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย .) สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ให้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตามกฏหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุม  
ในประเทศ 

สำหรับการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์
ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินโครงการดังนี้ 

• ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ .) เพื ่อพัฒนาการทดสอบสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า  
(EV Charging Station) โดยได้ดำเนินการร่วมพัฒนาและทดสอบเครื ่องประจุไฟฟ้าสำหรับ 
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) แบบ AC normal charge ตามมาตรฐาน IEC 61851 เพ่ือบังคับใช้
กับผู้ผลิตเครื่องประจุไฟฟ้าและเชื่อมต่อเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้า  (On grid) ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สำหรับสถานีประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ประเภท DC quick charge ที ่ใช้ชาร์จสำหรับ 
รถบัสโดยสาร เรือ รถบรรทุก รวมถึงได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือ
พัฒนาระบบทดสอบขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือรองรับข้อกำหนดมาตรฐานด้วย  

• ร่วมกับห้องปฏิบัติการชั้นนำหลายแห่งของประเทศ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทำการ
ผลักดันมาตรฐานการทดสอบตู้แช่สำหรับวัคซีนโควิด-๑๙ ในระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold chain) 



๑๑๕ 

 

เพื่อการเก็บรักษาและขนส่งวัคซีนก่อนฉีดให้แก่ประชาชน และได้สนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์และนักวิจัยเพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามหลายรายการ เช่น 
เครื่องช่วยหายใจ เตียงความดันลบ อุปกรณ์ UVC ฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล  

 
 

• ดำเนินการประสานงานเพื ่อพัฒนาศักยภาพด้านการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สวทช. โดยการสร้างกลยุทธ์ Co-branding เพื่อสร้างเสริม
ประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงานทดสอบในประเทศ เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมในประเทศให้มี
ความได้เปรียบด้านการลดต้นทุน และพัฒนาผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนด้านการวิเคราะห์
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามกฎ ข้อบังคับในประเทศ และตามมาตรฐานสากล โดยได้ดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายใน สวทช. เช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) 
และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เป็นต้น โดยได้ทำการกำหนดเกณฑ 
ในการทดสอบกอกน้ำและสุขภัณฑประเภทอิเล็กทรอนิกส์ โดรนที่ใช้งานด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์
ด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ผลิตภัณฑ์รถเข็นรักษ์โลกสตรีทฟู้ด 
(Street food mobile) และจัดทําหลักสูตรอบรมเพ่ือใหขอมูลแก่ภาคอุตสาหกรรม จัดทําขั้นตอน
การรับงาน การรายงานผล และการรับรองผลิตภัณฑด้วยเครื่องหมายรับรองเฉพาะของหน่วยงาน
ที ่ได้ร ับการยอมรับจากหน่วยงานควบคุม (Regulator) สำหรับหน่วยงานภายนอก สวทช .  
เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น PTEC ได้สร้างกลยุทธ์การใช้งานเครื่องหมาย
รับรองแบบร่วม (Co-brand) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แต่ละหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์
ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานข้างต้น เช่น แบตเตอรี่ สถานีประจุไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า และ
เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น  

 



๑๑๖ 

 

(๒) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้ในบ้านและ
เซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล 
ภายใต้การรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอก . 
17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) และได้ร ับการรับรอง
จาก Lucideon Ltd. ประเทศอ ังกฤษ  ในการให ้บร ิการ
วิเคราะห์ทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
ภาชนะเคร ื ่องใช ้บนโต ๊ะอาหาร และกระเบ ื ้องเซราม ิก ได ้ร ับการแต ่งจากสำน ักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เป็นหน่วยทดสอบกระเบื้องเซรามิก เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก และก๊อกน้ำ
สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์และฝักบัวอาบน้ำ นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้างบางประเภท เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในเวทีสากล ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการรับรองเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจาก 
สมอ. โดยได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในด้าน 
การวิเคราะห์เมลามีนตามมาตรฐาน มอก. ๒๙๒๑ – ๒๕๖๒: ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน -ฟอร์แมลดีไฮด์  
ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร: เฉพาะด้านความปลอดภัย และ
สามารถให้บริการการวิเคราะห์หาโลหะหนักในพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ ๑๑ ธาตุหลักได้อย่างเต็ม
รูปแบบ สอดคล้องตามมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๘๘-๒๕๖๒ เพื่อใช้รับรองความสามารถในการย่อยสลายตัวได้ 
ของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการไทย  
 

(๓) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เป็นศูนย์เครื่องมือกลางของ สวทช. ให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่าง ๆ สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาและส่งเสริมบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
สวทช. แบบ One stop service ด้วยนโยบายที่พร้อมให้บริการตลอด ๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อส่งมอบบริการ
และผลงานที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย มีตัวอย่างการดำเนินงานเพ่ือ
ขยายความสามารถการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น 

• สนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพและการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ อาทิ ชีวเภสัชภัณฑ์ 
และสารสกัดจากสมุนไพร ภายใต้การดำเนินการของศูนย์วิเคราะห์ทดสอบด้านกัญชา กัญชง 
สารสกัด ผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง (Cannabis Analytical Testing Center: CATC) ซึ่ง
จัดตั ้งขึ ้นโดยศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช . CATC ดำเนินการภายใต้ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 เพ่ือมุ่งเน้นบริการวิเคราะห์ทดสอบ ได้แก่ การทดสอบหาปริมาณ
สารสำคัญ การทดสอบหาสารเทอร์ปีนเชิงคุณภาพ การทดสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 



๑๑๗ 

 

การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน และการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือขั้นสูงเพื่อศึกษาดู
การกระจายตัวและระบุชนิดของสารสำคัญอื่นๆ ในกัญชา CATC ได้ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
มากกว่า 30 หน่วยงาน ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปร
รูปบุก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว และวิสาหกิจชุมชนอโรคยาภูมิปัญญาสมุนไพร
พบพระ เป็นต้น รวมทั้งให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับธุรกิจด้านกัญชา ได้แก่ สมุนไพร 
เกษตรและอาหาร เครื ่องสำอาง ยาและการแพทย์ นอกจากนี ้ย ังมีการพัฒนาและยื ่นขอ  
การรับรอง ISO/IEC 17025 เพื่อขยายการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางกายภาพและ
สมบัติเกี่ยวกับเส้นใยกัญชงและคอมพอสิต จำนวน ๓  ขอบข่าย ได้แก่ การหาปริมาณความชื้น
เส้นใยกัญชง การหาค่า Linear density ของเส้นใยกัญชง และการหาค่า Breaking tenacity 
ของเส้นใยกัญชงอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(๔) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา  

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาต้นแบบ เครื่องจักร และซอฟต์แวร์ ที่เกี ่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรม เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการดำเนินงาน เช่น การพัฒนานวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด โดยร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
ดำเนินโครงการสนับสนุนเรื่องการจัดระเบียบผู้ค้า
หาบเร่แผงลอย ด้วยการค้าขายอาหารริมทางให้
ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยน้ำเสีย ไม่ส่งกลิ่น ควัน 
ลดมลพิษ และสร้างสิ ่งแวดล้อมที่น ่าอยู ่ ให้
ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 
ได้นำรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกมาใช้ เพ่ือเป็นการ



๑๑๘ 

 

ยกระดับสตรีทฟู้ดให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการ
ผลิตเพื่อส่งมอบแก่ธนาคารออมสิน จำนวน ๗๗ คัน เพื่อนําไปใชกับผูประกอบการอาหารริมทาง บริเวณ
ถนนเยาวราชและถนนขาวหลาม รวมทั้งได้ทำการส่งมอบรถเข็นรักษ์โลกเพื่อผู้ประกอบการแฟรนไชส์
ไฮโซหมูปิ้ง จำนวน ๓ คัน ชาไข่มุก JLD Dragon จำนวน ๒ คัน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ 
ส่งมอบรถเข็นรักษ์โลกให้แก่บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด จำนวน ๒๙ คัน เมื ่อวันที ่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  
โดยได้ออกแบบและตกแต่งตามความต้องการ และการใช้งานของผู้ประกอบการแต่ละราย 
 

  
 

(๕) ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (TBES) เป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบด้านพิษวิทยา 
และการประเมินทางชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ และเคมี
อุตสาหกรรม ด้วยระบบคุณภาพหลักปฏิบัติที่ดีทางห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice: GLP) ของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and 
Development: OECD) และมาตรฐานสากล ISO, OECD และมาตรฐานอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมของไทย ไปสู่การข้ึนทะเบียนและส่งออกไปยังต่างประเทศ เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย
ในเวทีโลก สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่างผลการดำเนินงาน เช่น การให้บริการทดสอบด้าน
ความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ ให้บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพด้วยมาตรฐาน ISO 10993 
series ได้แก่ ความเป็นพิษต่อเซลล์ (ISO 10993-5) และการระคายเคืองต่อผิวหนัง (ISO 10993-23) รวมถึง
ให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามแนวทางปฏิบัติของ  OECD ด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ใช้
สัตว์ทดลอง เช่น การทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง (OECD TG 439) การทดสอบการระคายเคืองต่อ
ดวงตา (OECD TG 492) และการทดสอบความไวต่อการกระตุ ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง (OECD TG 442E)  



๑๑๙ 

 

เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนในขั้นตอนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ Microneedles หรือ
เข็มขนาดไมโครเมตรที ่บรรจุว ิตามินซีที ่ม ีความเสถียรสูงสำหรับการนำส่งทางผิวหนัง ให้แก่ ศูนย์ 
นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย TBES มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถในการเจาะทะลุผิวหนังและพัฒนา
วิธีทดสอบผลข้างเคียงด้านการระคายเคืองต่อผิวจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตามหลักวิทยาศาสตร์และ
มาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปพัฒนา  
ต่อยอด และปรับใช้กับเครื่องมือแพทย์ หรืองานวิจัยภายใต้กรอบวิจัย BCG ในลักษณะเดียวกันได้ 
 ในด้านการให้บริการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื ่องสำอางและสมุนไพร  
ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ทางผิวหนังตามแนวทางปฏิบัติของ  OECD 
และศึกษาและพัฒนาวิธีการทดสอบใหม่ ๆ โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสมุนไพรไทย ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับ
มาตรฐานในระดับสากล รวมทั ้งเป็นการแนะนำงานบริการทดสอบของ TBES ให้แก่ผ ู ้ประกอบการ
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเอกสารเชิงระบบคุณภาพ
มาตรฐานการทดสอบให้มีความเท่าเทียมกับข้อกำหนดสากล และได้เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลทางวิชาการและ
ศักยภาพในการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านพิษวิทยาใน
กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ (CTDC11, 2021) เพ่ือแบ่งปันข้อมูลและร่วมกันพัฒนามาตรฐาน
การทดสอบด้านพิษวิทยาของประเทศไทยด้วยความร่วมมือในระดับสากล มีตัวอย่างการให้บริการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องสำอางและสมุนไพรที่ใช้ทางผิวหนัง ดังนี้ การทดสอบความเป็นพิษ 
และทดสอบการระคายเคืองของสารสกัด รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด เช่น การทดสอบการ
ยับยั้งการทำงานของเม็ดสี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น  

นอกจากนี้ทีมนักวิจัยของ TBES ยังได้เข้าร่วมการศึกษาประเมินความใช้ได้ของเนื้อเยื่อผิวหนังสามมิติ
ที่พัฒนาโดยทีมมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ในวิธีทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังตามแนว
ปฏิบัติของ OECD  
 

 

 
 



๑๒๐ 

 

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 และนวัตกรร มนี้ 
ยังดำเนินการควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ การพัฒนาโจทย์  
ขนาดใหญ่ร่วมกับเอกชน การส่งเสริมทุนวิจัยแกนนำ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และการพัฒนา
คุณภาพการวิจ ัยและจริยธรรมการวิจัย ณ สิ ้นไตรมาสที ่ ๔ 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 ๔ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ได้ดำเนินงานที ่เก ี ่ยวข้องกับการผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรม ตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ดังนี้ 

• การจัดทำเอกสาร/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการภายใต้ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ  ประกอบด้วย แนวทาง 
การดำเนินงาน เรื ่อง “การพิจารณาคัดเลือกโครงการ” “การขึ ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ”  
“การติดตามและประเมินผลโครงการ” “เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและติดตามประเมินผลโครงการ” และ 
“แนวทางการตั้งงบประมาณดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐ” และ เผยแพร่บนเว็บไซต์การพัฒนา
นวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (https://www.nstda.or.th/gd/) รวมทั้ง นำแนวทางการดำเนินงาน 
เรื่อง “การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ” เข้าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2005 ของ สวทช. 
และประกาศใช้เอกสารเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้ส่งเอกสารการประเมินความพึงพอใจของ
กระบวนการขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ ให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผล นอกจากนี้ 
จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง “แนวทางการประเมินผลหน่วยงานที่รับทำโครงการ ผู้เข้าร่วม
โครงการ และผู้บริหารโครงการ ที่ดำเนินงานภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ” เพื่อให้หน่วยงานรัฐเจ้าของ
โครงการใช้ประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์   

• การผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ โดยสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
และประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เชื่อมโยงกลไกการสนับสนุนวิจัย
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พัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ผลักดันการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน รวมทั้งลดปัญหาอุปสรรคใน 
การดำเนินโครงการ จำนวน ๒๑ 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 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย สสส. มีโจทย์วิจัยที่อาจดำเนินการ
ภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ นี้ได้ นอกจากนี้มีความเห็นว่าหากมีตัวอย่างหน่วยงานนำร่องที่ดำเนินโครงการ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบผลงานและปิดโครงการ จะทำให้หน่วยงานรัฐมีความมั่นใจที่จะดำเนินโครงการมากข้ึน 
๕) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ
เจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย กฟน. เห็นว่าอาจดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ นี้ได้  
หากกลไกนี้ทำให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนามีประสิทธิภาพคล่องตัวมากขึ้น และสอดคล้องกับระเบียบและ
ข้อบังคับภายในของ กฟน. ๖) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่ง มธ. ได้ยกตัวอย่างโจทย์ความ
ต้องการที่อาจเข้าขอบเขต เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นให้หน่วยงานภายในหารือโจทย์วิจัยของบประมาณประจำปี 
รวมทั้งจะพิจารณาดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการต่อไป ๗) สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (สวก.) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย สวก. มีแผนของบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับดำเนินงานตามโจทย์ความ
ต้องการของหน่วยงาน และเห็นว่าระเบียบสำนักนายกฯ นี้ช่วยส่งเสริมการวิจัยพัฒนา โดยเฉพาะนวัตกรรมที่
เป็นความต้องการของภาครัฐที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง ๘) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู ้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่



๑๒๒ 

 

เกีย่วข้อง เข้าร่วมประชุม โดย วว. จะดำเนินการพิจารณาเพ่ือขอยื่นขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการ 

และจะมีการนำส่งเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและพิจารณาจัดทำแผนและคำของบประมาณประจำปี
ต่อไป ๙) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรองอธิการบดี ผู้บริหารระดับ
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย มข. จะดำเนินการขอขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการ และจะนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณากำหนดโจทย์วิจัย
และเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งคำของบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ต่อไป ๑๐) กรมวิชาการเกษตร 
(กวก.) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี ่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย กวก. จะดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการ และจะ
ประสานหน่วยงานภายในหารือโจทย์วิจัยสำหรับการส่งคำของบประมาณประจำปีต่อไป และ ๑๑) กรม
ประมง (กปม.) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  โดยมีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้ากลุ่ม
งาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย กปม. เห็นว่าการดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ นี้ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาภายในหน่วยงานได้ ทั้งนี้อาจพิจารณาจัดทำคำของบประมาณประจำปี 
๒๕๖๖ ต่อไป ๑๒) สำนักสถิติแห่งชาติ (สสช.) เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกอง
สถิติสังคม กองสถิติเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยในปี ๒๕๖๕ สสช. มีโจทย์ความ
ต้องการที่เข้าขอบเขต และได้จัดทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอใช้งบประมาณประจำปีที่ได้รับมา
ดำเนินโครงการและขอความชัดเจนเกี่ยวกับหมวดงบประมาณที่จะส่งคำขอในปีงบประมาณต่อไป ๑๓) สำนัก
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีรองเลขาธิการ 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดย มกอช. เห็นว่าระเบียบสำนักนายกฯ เป็นทางเลือกให้หน่วยงาน
สามารถพัฒนานวัตกรรมที่เป็นความต้องการประยุกต์ใช้จริง มีกระบวนการที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว ดังนั้นจึงจะ
ดำเนินการหารือโจทย์ความต้องการภายในและจัดทำคำของบประมาณปีต่อไป ๑๔) กรมชลประทาน เม่ือ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  โดยมีเจ้าหน้าที่กองแผนงานและงบประมาณ และสำนักวิจัยและพัฒนาเข้าร่วม
ประชุม โดยกรมชลประทานได้ขอความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของโจทย์ความต้องการ กระบวนการดำเนิน
โครงการ และอาจส่งคำของบประมาณประจำปีต่อไป ๑๕) กรมการข้าว (กข.) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม โดย กข. 
ได้ขอความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของโจทย์ความต้องการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เพื่อจัดทำคำ
ของบประมาณประจำปีต่อไป  ๑๖) การประปานครหลวง (กปน.) เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  โดยมี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุม โดย กปน. ได้ขอความชัดเจนเกี่ยวกับ
ขอบเขตของโจทย์ความต้องการ กระบวนการดำเนินโครงการและขอเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะ
ดำเนินการโครงการภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ นี้ได้ หากกลไกนี้ทำให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนามี
ประสิทธิภาพคล่องตัวมากขึ้น  ๑๗) กรมหม่อนไหม เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีรองอธิบดี และ
เจ้าหน้าที ่ท ี ่ เก ี ่ยวข้อง เข้าร ่วมประชุม โดยกรมหม่อนไหม ได้ขอความชัดเจนเกี ่ยวกับขอบเขตของ 
โจทย์ความต้องการ และจะนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปีต่อไป  



๑๒๓ 

 

๑๘) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้างานกลุ่มแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยกรมโรงงานฯ ได้ขอความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของโจทย์ความต้องการ และ  
ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณประจำปี ๑๙) กรมธุรกิจพลังงาน เมื่อวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 
โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้ขอความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของโจทย์ความต้องการ กระบวนการดำเนิน
โครงการ แหล่งงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการ และอาจจัดทำคำของบประมาณประจำปีต่อไป   
๒๐)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔   โดยมีเจ้าหน้าที่ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยกรมฯ ได้ขอความชัดเจน
เกี่ยวกับขอบเขตของโจทย์ความต้องการ  ตัวอย่างโจทย์ความต้องการที่มี กระบวนการดำเนินโครงการ และ
แหล่งงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณประจำปี เช่น งบประมาณจากกองทุนต่างๆ   ๒๑) กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร (กษ.) เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔  โดยมีรองอธิบดี  ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง
เข้าร่วมประชุม โดย กษ. ได้ขอความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของโจทย์ความต้องการ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจ
จัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจำปี (๒๕๖๕) มาดำเนินการโครงการได้ และจัดทำคำของบประมาณปี ๒๕๖๖ 
ต่อไป   นอกจากนี้ สวทช. ได้พัฒนาโจทย์ความต้องการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการทรัพยากร
และระบบจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและระบบ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
หรือข้อจำกัดบางประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณ โดยปัจจุบัน สวทช.             
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณช่วงปลายเดื อนตุลาคม  
ดำเนินกระบวนการคัดเลือกโครงการประมาณเดือนธันวาคม และเริ่มดำเนินการพัฒนานวัตกรรมต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที ่มีความต้องการใช้กลไกการพัฒนานวัตกรรมตาม 
ความต้องการภาครัฐ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)          



๑๒๔ 

 

ในโครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยส่วนต่อขยายระบบรับส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล
ทุติยภูมิไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิ” โดยได้ประสานให้คำปรึกษาและดำเนินการในขั ้นตอนการประกาศ  
รับข้อเสนอโครงการและขั้นตอนการประกาศผลการคัดเลือกโครงการ โดย สปสช. เตรียมดำเนินการเพ่ือจัดทำ
บันทึกข้อตกลง และเริ่มโครงการในลำดับต่อไป ๒) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) มีโจทย์ความต้องการที่จะ
ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ กำหนดแผนการดำเนินกระบวนการไว้ในเบื้องต้น และได้จัดทำหนังสือถึง 
สำนักงบประมาณเพ่ือขอใช้งบประมาณประจำปีที่ได้รับมาดำเนินโครงการ 

• การรับดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในโครงการ ได้แก่ ๑) โครงการตามโจทย์วิจัยของ 
กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ที่ต้องการพัฒนา 
ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหามลภาวะ ซึ่ง สวทช. รับเป็นผู้บริหารโครงการ และร่วมดำเนินการเชื่อมโยง
กลไกบริหารโครงการที ่เกี ่ยวข้อง ตั ้งแต่กระบวนการรับข้อเสนอโครงการ ประเมินข้อเสนอโครงการ  
จนพิจารณาคัดเลือกโครงการเสร็จสิ้น ปัจจุบัน กมอ. ดำเนินการขอมอบอำนาจภายในหน่วยงาน ในการอนุมัติ
งบประมาณโครงการทั้ง ๒ ส่วนที ่ผ่านกระบวนการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว คือ ข้อเสนอโครงการวิจัย  
“การพัฒนาผิวเคลือบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดพอร์ซเลนที ่ม ีค ุณสมบัติทำความสะอาดตัวเอง” โดย  
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และข้อเสนอบริหารโครงการ ปัจจุบันจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง
ดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้บริหารโครงการ เรียบร้อยแล้ว  โดยคาดว่าดำเนินการลงนามแล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเริ่มดำเนินการพัฒนาในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ๒) โครงการตาม
โจทย์วิจัยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในโครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” โดย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ปัจจุบันปิดโครงการโดยสมบูรณ์แล้ว และ  
สวทช. ประสานให้ สปสช. ดำเนินการประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบสำนักนายกฯ เรียบร้อยแล้ว   

 
 
 
 
 
 
 
 

• การสื ่อสาร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนหน่วยงานรับทำโครงการ โดยส่งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ เอกสารระเบียบสำนักนายกฯ ประกาศกระทรวงฯ และแบบฟอร์มที ่เกี ่ยวข้อง ไปยัง
หน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษารวม ๘๗ หน่วยงาน โดยทำให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยยื่นขอรับขึ้น
ทะเบียนหน่วยงานรับทำโครงการและผ่านเว็บไซต์ (https://www.nstda.or.th/gd/) ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศ



๑๒๕ 

 

รายชื่อหน่วยงานรับทำโครงการบนเว็บไซต์แล้วรวมทั้งสิ้น ๓๕ หน่วยงาน เช่น สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงใหม่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นต้น โดยมีรายชื่อหน่วยงานย่อยภายใต้สถาบันการศึกษา/หน่วยวิจัยที่ได้รับการประกาศแล้ว
ทั้งสิ้น ๒๙๖ หน่วยงาน 

  
 
 
 
 

 

 

๓.๔.๒ การร่วมมือวิจัยและพัฒนากับภาครัฐและเอกชน   

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศ  
ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร 
รวมทั ้งความร่วมมือวิจัยทั ้งภาครัฐและเอกชน โดยการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาคเอกชนที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัท
ข้ามชาติ ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น (deep tech) ที่จะขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้  ส่วนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้สำเร็จและผลักดัน
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม สามารถลดการนำเข้าทางเทคโนโลยีในระยะยาว  
นำไปสู่การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี รวมถึงเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ  
ของประเทศ โดยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สวทช. มีผลการดำเนินงานซึ่งเป็นความร่วมมือ  
วิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสรุป ดังนี้  

การร่วมมือวิจัยกับภาครัฐ มีการจัดระบบบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา โดยจัดกระบวนการ
พิจารณา ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยตามแนวทางและระยะเวลาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO   
มีการศึกษาสถานภาพ และแนวทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยจัดทำเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต



๑๒๖ 

 

อัตโนมัติชั ้นสูง สำหรับยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู ่อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยมีข้อเสนอแนะทั้งสิ ้น ๕ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม ด้านการวิจัย พัฒนา และนวั ตกรรม 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
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. 
เพื่อพัฒนายาชนิดใหม่ และโครงสร้างพื้นฐานในการทดสอบยาระดับคลินิกสำหรับโรคไข้เลือดออก  โดยมี
ระยะเวลาดำเนินการภายใต้ความร่วมมือ ๕ ปี ระหว่าง ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๘ 

การร่วมมือวิจัยกับภาคเอกชน มีการหารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชน 
จำนวน ๕ บริษัท ได้แก่ ๑) กลุ่มบริษัทมิตรผล เพื่อร่วมดำเนินงานและหาแนวทางการวิจัยและพัฒนาโจทย์
วิจัยร่วมกัน เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาโมเดลการจัดการเกษตรแปลงใหญ
สําหรับคาดการณ์ผลผลิต และความหวานของอ้อย การประเมินความเสี่ยงโรคจากแมลงศัตรูพืช เครื่องหมาย
โมเลกุลที่สัมพันธกับลักษณะผลผลิตน้ำตาลในอ้อย และเทคโนโลยีฐานเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับพัฒนาพนัธุ
ออย เป็นต้น ๒) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี เพื่อร่วมพัฒนาโครงการวิจัย และ
รูปแบบความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน เช่น เทคโนโลยีด้าน Exoskeleton, Autonomous driving 
truck สำหรับงานด้านก่อสร้าง ๓) บริษัทไบโอเวลธ์ จำกัด เพื่อร่วมดำเนินการในโครงการ “การประเมินการ
ใช้กรดไขมันสายยาวไม่อิ่มตัวสูงชนิดโอเมก้า-๓ จากจุลินทรีย์เสริมในอาหารสัตว์” เพื่อทดสอบสูตรอาหารที่
เสร ิมด ้วยจ ุล ินทร ีย ์ ท ี ่ม ีค ุณสมบัต ิสะสมกรดไขมันสายยาวไม่อ ิ ่มต ัวส ูงกล ุ ่มโอเมก้า ๓ สายพันธุ์  



๑๒๗ 

 

Aurantiochytrium limacinum BCC 52274 ต่อผลผลิตไข่ไก่ เนื ้อกุ ้ง คุณภาพเนื ้อโค และน้ำนมโค ๔) 
บริษัทแพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด เพื่อร่วมดำเนินการ “การพัฒนาชุดประมวลผลสัญญาณเซนเซอร์และ
ควบคุมรถขนส่งอัตโนมัตินำทางโดยเลเซอร์เพื่อใช้งานระดับอุตสาหกรรม” เพื่อพัฒนาระดับภาคสนามชุด
ประมวลผลสัญญาณเซนเซอร์และควบคุมรถขนส่งอัตโนมัตินำทาง ระดับภาคสนาม และ ๕) บริษัทวิชาญ 
แมชชินเนอร์รี่ เพ่ือร่วมดำเนินงานในโครงการ “การพัฒนาระบบปรับชุดหัวเกี่ยวแบบอัตโนมัติของเครื่องเกี่ยว
นวดข้าว” เพ่ือพัฒนาต้นแบบระดับภาคสนามชุดหัวเกี่ยวปรับระดับแบบอัตโนมัติตามความสูงของต้นข้าวโดย
ใช้เทคโนโลยีไลดาร์ (LiDAR) และชุดเซนเซอร์แสง 

 
๓.๔.๓ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ 

สวทช. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื ่อการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื ่อให้เกิดบริการและอุตสาหกรรมการแพทย์ชั ้นนำขึ้น 
ในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของคนไทย ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ สามารถส่งออก
ไปจำหน่ายต่างประเทศ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ เครื่ อง
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติสำหรับชิ้นเนื้อ (MiniiScan) ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยขอบเขตรอยโรคใน
ชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านมได้ทันทีในระหว่างการผ่าตัด ช่วยให้ผลการผ่าตัด และผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น โดยอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่อง MiniiScan รุ่นที่ ๒ ให้มีคุณสมบัติแยกรอยโรค ก้อนเนื้องอก (mass) 
และ จุดหินปูน (calcification) ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันเครื่องต้นแบบได้ผ่านการทดสอบปัจจัยที่สำคัญใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น ความแม่นยำของหลอดกำเนิดรังสี คุณภาพของภาพตัดขวาง การทดสอบปริมาณรังสี
รั่วไหล และการทดสอบกับตัวอย่างเต้านมเทียม เป็นต้น อีกท้ังยังผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทาง
รังสี จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จาก PTEC 
แล้ว จากนี้ระหว่างปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบทางคลินิกกับชิ้นเนื้อจริงต่อ ไป โดย
ได้รับการพิจารณาอนุมัติด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แล้ว 

 

 
 



๑๒๘ 

 

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) โดยมีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า 
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างคว ามมั่นคง
ทางด้านพลังงานของประเทศ รวมถึงศึกษานโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีตัวอย่างการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) การ
วิจัยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ได้แก่ พัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอด
ระดับภาคสนามร่วมกับสถานประกอบการผู้ผลิตน้ำแข็งหลอด โดยพัฒนาระบบการให้ความเย็นแก่น้ำป้อน
ก่อนเข้าเครื่องผลิตและการพัฒนาระบบการควบคุมการทำงานของระบบให้ความเย็นแก่น้ำป้อนให้สามารถ
ทำงานอย่างสอดคล้องกับระบบการผลิตเดิม ผลการทดสอบ พบว่า สามารถช่วยประหยัดพลังงานในการผลิต
ได้ร้อยละ ๓๒.๕ (๑๘.๕ กิโลวัตต์ชั่วโมง) ระยะเวลาในการผลิตลดลงร้อยละ ๕๐ (๒๑ นาทีต่อรอบ) และระบบ
ให้ความเย็นแก่น้ำป้อนสามารถทำงานสัมพันธ์กับการทำงานของเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป
ได้ทุกรุ่น ทุกขนาด และมีจุดคุ้มทุนประมาณ ๑๑ เดือน การพัฒนาเครื่องสูบน้ำพญานาคประสิทธิภาพสูง
สำหรับการเกษตรและการระบายน้ำ รวมถึงการพัฒนาชุดทดสอบสมรรถนะการทำงานของท่อสูบน้ำพญานาค
ให้ได้มาตรฐาน ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตและพันธมิตรการวิจัย เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสูบน้ำของไทย
ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวล และขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตหม้อน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศ 
สอดรับนโยบายโรงไฟฟ้าชีวมวล/ชุมชนของประเทศ เพื่อช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการ
ออกแบบหม้อน้ำในเชิง Conceptual Design ที่มีความเหมาะสมต่อชนิดชีวมวลในประเทศ ซึ่งเดิมเป็นการ
ดำเนินการโดยบริษัทผู้ออกแบบจากต่างประเทศท่ีมีการออกแบบเป็น Universal Design และช่วยให้โรงไฟฟ้า
สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงก้าวหน้า การวางแผนและเงื่อนไขการเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เกิดเครือข่ายความร่วมมือวิจัย กรณีศึกษาของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย การหาค่า
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของหม้อน้ำ ซึ่งเดิมข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนความร้อนถูกเก็บ
รวบรวมไว้โดยบริษัทผู้ออกแบบหม้อน้ำ ซึ่งบริษัทในกลุ่มนี้มีกรณีศึกษาจากหม้อน้ำที่มีการติดตั้งอยู่ทั่วโลกและ
เป็นข้อมลูที่ไม่เปิดเผย (trade secret)  การหาปัจจัยและความสัมพันธ์การเกิดการสึกกร่อนและกัดกร่อนของ
หม้อน้ำ สำหรับการวางแผนการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน ลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (๓) การพัฒนาระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการใช้งานสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการ
ผลิตไฟฟ้า อาทิ การพัฒนาระบบวิเคราะห์สภาพและตรวจติดตามเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับการทำงานและการ
บำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไอโอที ( IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยออกแบบ
และพัฒนาแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) สำหรับระบบการทำงานและการ
บำรุงรักษา (O&M) และอุปกรณ์ตรวจติดตามอัจฉริยะ (Smart Monitoring Device) เพื่อยกระดับระบบฯ 
เป็นระดับ Class A ซึ่งมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดความเสื่อมสภาพของระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์ และต้นทุนต่ำกว่า เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีและ/หรือระบบสำเร็จรูปแบบจำเพาะ 
(Proprietary Software) จากต่างประเทศ โดยมีความร่วมมือการทดสอบการใช้งานกับโรงไฟฟ้าพลังงาน



๑๒๙ 

 

แสงอาทิตย์ทับสะแก (กฟผ.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ได้ดำเนินการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ทำความ
สะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด ลดการนำเข้าหุ่นยนต์จาก
ต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันหุ่นยนต์ที่สามารถทำความสะอาดแผงโซล่าร์เซลล์จะเน้นไปที่แผงแบบบนพ้ืนดิน
และบนหลังคา โดยการพัฒนาออกแบบจะมุ่งเน้นการลดข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการทำ
ความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ เช่น สามารถเคลื่อนที่ข้ามแผงที่ห่างกันมากกว่า ๑๕ เซ็นติเมตร 
การข้ามแผงที่ไม่นิ่ง เอียง และมีระนาบต่างกัน น้ำหนักเบา และการขับเคลื่อนไปตามแนวแผงโดยไม่ตกจาก
แผง โดยพัฒนาต้นแบบฯ ๒ แบบ ได้แก่ ๑) แปรงทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกึ่งอัตโนมัติ และ 
๒) หุ่นยนต์สำหรับทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงต้นแบบฯ 
เพ่ือนำไปทดสอบการใช้งานกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (กฟผ.) ที่เข่ือนสิริธร เพ่ือนำข้อมูลไปปรับปรุง
ต้นแบบฯ เพ่ิมเติมต่อไป  

๓.๔.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สวทช. มุ่งสร้างความเข้มแข็งกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อพัฒนา วทน. โดยเน้นกลุ่มประเทศ
เป้าหมาย ๕ ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
สหราชอาณาจักร และ 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 ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. สร้างความเข้มแข็งกับพันธมิตรต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา วทน. โดยส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมทุนวิจัยต่างประเทศ จำนวน ๙ โครงการ เกิด เครือข่าย
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 สนับสนุนการบุกเบิกหนทางในการเข้าถึงทุน
วิจัยต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรมแบบออนไลน์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัย (Grant Info Day) จำนวน ๖ ครั้ง 
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักวิจัย จำนวน ๓ ครั้ง และส่งเสริมให้เกิดการเสนอโครงการ
ขอทุนวิจัยต่างประเทศ จำนวน ๑๖ โครงการ อีกทั้ง เกิดการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ 
ได้แก่ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) หรือข้อตกลงการร่วมมือวิจัย 
(agreement) และทุนที่ได้รับในระดับนานาชาติ รวม ๑๘ รายการ โดยมีตัวอย่างกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 

• สวทช. และ  Forschungszentrum Jülich เยอรม ัน ร ่วมก ันจ ัด Webinar เร ื ่อง 
“Microbiome Supporting Regenerative Agriculture”  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ UN Food System 



๑๓๐ 

 

Summit 2021 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านระบบอาหารในรูปแบบออนไลน์ โดยงานนี้ได้เปิดโอกาส
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมย่อย (Side Event) ในระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง สวทช. 
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาในหัวข้อ “Microbiome Supporting Regenerative Agriculture” ในวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ งานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสำคัญของ Microbiome ในการ
สนับสนุนภาคการเกษตร อาทิ การปรับปรุงคุณภาพดิน ปรับปรุงแหล่งน้ำ ความสามารถในการดักจับคาร์บอน
ของดิน รวมถึงประโยชน์ของ Microbiome ในการผลิตอาหาร และประโยชน์ที่มีต่อร่างกาย ซึ่งมีผู้สนใจทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ ๒๐๐ คน  

 

• สวทช. ร ่วมมือก ับ  Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) หร ือ สภาว ิจัย
แห่งชาต ิสหพันธ ์สาธารณร ัฐเยอรมน ี ในการจ ัด DFG-PMU-B -NSTDA Online Workshop on 
Arboviruses และจัดทำกลไกการเปิดรับข้อเสนอโครงการร่วมระหว่าง DFG, PMU-B และ สวทช โดย 
DFG เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก คือ การสนับสนุนการให้ทุนวิจัยในเยอรมนี โดยครอบคลุมงานวิจัยทั้งใน
สาขาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ DFG ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น นโยบายของ 
DFG นอกเหนือจากสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศแล้ว ยังสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้วย โดยทำงานในลักษณะร่วมทุนวิจัยและการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ทั้งนี้ DFG มีความสนใจทำ
ความร่วมมือกับประเทศไทย ผ่านกลไกการสนับสนุนการให้ทุนทำวิจัยร่วมกัน เพ่ือตอบโจทย์ในการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งงาน DFG-PMU-B -NSTDA Online Workshop on 
Arboviruses จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดย 
สวทช. ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พ ั ฒ น า ก ำ ล ั ง ค น  แ ล ะ ท ุ น ด ้ า น ก า ร พ ั ฒ น า
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
(PMU-B) และ DFG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย
ด้าน Arbovirus ของประเทศไทยและเยอรมนีได้มี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย และหารือ
ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน เปิดโอกาส
ให้นักวิจัยทั ้งสองฝั ่งนำเสนอผลงานของแต่และฝ่าย 
เพ่ือให้นักวิจัยได้หารือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานวิจัยที่สนใจร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือวิจัยในอนาคต ทั้งนี้มี



๑๓๑ 

 

ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๗๐ คน โดยต่อมา DFG-NSTDA-PMU-B มีการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ด้าน 
Arbovirus ระหว่างนักวิจัยไทยและเยอรมัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

• สวทช จัด Webinar เรื่อง “ANSO International 
Forum on Green Technology” ด้วย สวทช. โดย ผพว. ได้เข้าร่วม
เป็นหนึ่งใน Governing Board ของ The Alliance of International 
Science Organizations (ANSO) ซึ ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที ่มี
สมาชิกเป็นหน่วยงานด้าน S&T กว่า ๓๗ ประเทศทั่วโลก และมีความ
ร ่วมม ือก ันอย ่างต ่อเน ื ่ องก ับ  สวทช.  ซ ึ ่ ง  ANSO (โดย Chinese 
Academy of Sciences, CAS) และ สวทช. ได้เห็นชอบในการร่วมกัน
จัด ANSO International Forum on Green Technology ซึ่งเป็นการ
ประชุมหนึ่งในงาน The 14th China Bioindustry Convention เมื่อ
ว ันที ่ ๑๑ มิถ ุนายน ๒๕๖๔ โดยทางไทยและจีนมีการร่วมกันจัด
โปรแกรมและเสนอตัวแทนซึ ่งมีความเชี ่ยวชาญในหัวข้อ Circular 
economy for green environment, Clean energy for low carbon 
society, Biotechnology for green environment และ International collaboration for green society 
ที่เก่ียวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน 

• สวทช. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น (HLJC) ครั้งที ่๕ และพิธี
ลงนามบันทึกความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระหว่าง สวทช. กับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEDO) เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านงานวิจัย และการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ที่ตอบโจทย์ตามนโยบาย Green Growth Strategy ของประเทศญี่ปุ่น โดยให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ภายใต้โมเดล BCG 
Economy ของประเทศไทย เพื่อทั้งสองฝ่ายจะสามารถใช้ประโยชน์ในการสอดประสานรวมทั้งผลักดันความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หลังพิธีลงนามได้มีการหารือแนวทางการดำเนินความ
ร่วมมือกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว โดยทั้งสองฝ่ายควรเน้นด้านเทคโนโลยีด้าน
ชีวภาพ เกษตรและอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ นาโน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะเป็นความ
ร่วมมือทีส่นับสนุนความสามารถในการปรับเปลี่ยนวงจร
และโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ อันจะนำไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของการลดก๊าซคาร์บอนให้เหลือ
ศูนย์ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 



๑๓๒ 

 

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 ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่าง
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 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 

• แนวทางการมีชื่อในผลงานวิจัย และหน่วยงาน
รับคำปรึกษา เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์มีชื่อในผลงานวิจัยเป็นไปตามหลัก
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 ในผลง านว ิ 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) 

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


๑๓๓ 

 

ของบทความวิจัยของ สวทช. นอกจากนี ้ได้ดำเนินงานภายใต้ศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (Professional Authorship 
Center: PAC) เพื ่อให้คำปรึกษา ตรวจแก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื ่อตีพิมพ์  
ในวารสารนานาชาติ การเข ียนข้อเสนอโครงการเพื ่อขอทุนต่างประเทศ ดำเน ินกิจกรรมส่งเสริม  
การเขียนบทความ/นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

• แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันของผลประโยชน์ เพื ่อไม่ให้เกิด 
การทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมหรือองค์กร ที่อาจส่งผลต่อวัตถุประสงค์  
การดำเนินงานวิจัย โดยจัดทำขั ้นตอนและแบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลเพื ่อพิจารณาผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในโครงการวิจัยสำหรับหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย เพื่อนำเข้าระบบระบบบริหารและติดตามโครงการ 
สวทช. (myProject) ต่อไป และอยู ่ระหว่างจัดทำแนวทางการบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้ง 
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 

• 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
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 



๑๓๔ 

 

(๓) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (๔) ความปลอดภัยทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และ (๕) 
จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ ยังดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านจริยธรรม 
การวิจัย โดยในไตรมาสที่ ๔ 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) โดยประกาศใช้ 
เมื ่อวันที ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ฉบับ สำหรับผู ้เช ี ่ยวชาญประเมินโครงการ คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการวิจัย อีกทั้ง ได้จัดทำคู่มือการใช้งาน
แบบฟอร์ม COI พร้อมทั้งคำถามที่พบบ่อย ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 
ของ สวทช. นอกจากนี้ ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. และบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้มีความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม” โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และ
โปรแกรม CopyCatch เพื่อเป็นการป้องปราม มิให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของ
บุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาของความร่วมมือ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๗๐  

• งานด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  จัดทำและปรับแก้แบบฟอร์ม
รายงานการใช้สัตว์ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการ
พิจารณาโครงการวิจัยแบบ Expedited review, Routine research protocol และกระบวนการพิจารณา
แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ มีการสำรวจหน่วยงานที่จะขอจดแจ้ง/ปรับแก้ข้อมูล สถานที่
ดำเนินการกับสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้ง ยื่นเรื่องจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯ ของศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) อีกทั้งจดแจ้งสัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการ ไปยังสถาบันพัฒนาการ
ดำเนินการต่อสัตว์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย
ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

• จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการ
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ สวทช. (NSTDA-IRB) เพื่อให้คณะกรรมการฯ 



๑๓๕ 

 

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้ปรับปรุงแบบทบทวนโครงการวิจัยใหม่ และมีการจัดทำแบบทบทวนรายงานความก้าวหน้าโครงการและ
รายงานฉบับสมบูรณ์ เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นอกจากนี้ ได้จัดทำเกณฑ์
และขั้นตอนในการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ ของ สวทช. เพิ่มเติมอีก ๒ รูปแบบ ได้แก่ แบบเร่งด่วน 
(expedited review) สำหรับโครงการวิจัยที่เข้าข่ายมีความเสี ่ยงต่ำสุด (minimal risk) และแบบยกเว้น 
(exemption review) สำหรับโครงการวิจัยที่ไม่มีประเด็นจริยธรรมการวิจัย มีความเสี่ยงต่ำมาก สามารถ  
ขอยกเว้นการรับรองได้ รวมทั้งแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการฯ 

• ความปลอดภ ัยทางช ีวภาพและเทคโนโลย ีช ีวภาพสม ัยใหม่  จ ัดทำแนวปฏ ิบ ัติ  
เพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ ของ สวทช. ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 
ของ สวทช. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทดลองหรือการวิจัยที่ใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิต
ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม รวมทั้งใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณารับรองโครงการ รวมถึงการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ ของ สวทช. และหน่วยงานในพื้นที่เช่าของอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยประกาศใช้ เมื่อ
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ได้ดำเนินการยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ ให้แก่ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) และห้องปฏิบัติการของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (MTEC) อีกทั้ง สำรวจสถานที่ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ของหน่วยงานที่อยู่ภายในการกำกับ
ดูแล และเตรียมดำเนินการยื่นขอจดแจ้งเพิ่มเติมต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป 

• ด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ จัดทำนโยบายจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ของ สวทช. 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้กำกับ
ดูแลงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการโดยบุคลากร สวทช. ผู้ที่ร่วมวิจัยหรือรับทุนวิจัยของ สวทช. ภาคเอกชนที่ใช้
พื้นที่ภายใน สวทช. และผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดำเนินงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการด้าน
จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นสากล คำนึงถึงบริบททางสังคมและกฎหมาย นอกจากนี้  ได้จัดทำ (ร่าง) แนว
ปฏิบัติด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ของ สวทช. โดยมีการจัดประชาพิจารณ์สาธารณะและให้แสดงความเห็น
ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์ ของ สวทช. ต่อไป  
 
 

 
 

 



๑๓๖ 

 

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 ่ ๔ 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  



๑๓๗ 

 

๔) บริษัทบิ ๊กโก อนาไลติกส์ จำกัด (จดทะเบียนบริษัทในไตรมาส ๔) 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 ๒๕๖๔ และ
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ (๗) ได้รับการอนุมัติโครงการ NSTDA Startup ใหม่ เพิ่มเติม ๑ โครงการ ได้แก่ 
โครงการ แคนนาบี ไบโอเทค (CANNABI BIOTECH) ของทีมนักวิจัย BIOTEC ทุนจดทะเบียน ๕ ล้านบาท เมื่อ
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นธุรกิจด้าน Biotechnology โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง Platform ใหม่ในการ
ผลิตและจำหน่ายสารออกฤทธิ์ลอกเลียนแบบธรรมชาติจากการแปรรูปสารชีวมวล เช่น CBD (Cannabidiol) 
และจากกัญชงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและอาหาร ซึ่งวางเป้าหมายในการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนั้นยังสามารถผลักดันให้มีการอนุมัติยืมตัวบุคลากร สวทช. ไปทำงานเสริมความสามารถ
ให้กับบริษัท NSTDA Startup (บจ.BGIC) จำนวน ๑ ราย เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ (๘) ดำเนินการ 
ถอดบทเรียนการทำงาน NSTDA Startup และนำเสนอจนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา 
NSTDA Startup  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งในไตรมาสที่ ๔ ได้มีการสื่อสารผู้เกี่ยวข้องภายใน 
สวทช. (๙ ) พัฒนาโครงการ “Alternative Battery Pilot Plant” (๑๐ ) เช ื ่อมโยงและให ้คำปร ึกษา 
บริษัทเบรนนี ่ฟิต ให้ได้รับทุนวิจัย TED Fund (กองทุนพัฒนาผู ้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ที่สนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ในเชิงพาณิชย์) 

 

 
 
 



๑๓๘ 

 

๓.๕.๒ การผลักดันผลงานวิจัยสู่การจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยี 

สวทช. ใช้กลไกการร่วมทุนในการผลักดันการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ของ สวทช.ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialization) ตามพันธกิจของ สวทช. รวมทั้งทำหน้าที่บริหารจัดการการ
ลงทุน กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการลงทุนของ สวทช. อย่างไรก็ตาม การร่วมลงทุนตามนโยบายการ
ลงทุนของ สวทช. ที ่ผ่านมา ยังขาดความคล่องตัวและมีข้อจำกัดในการรับความเสี ่ยงในเชิงธุรกิจ 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
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะต้องเป็นกิจการที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ สอดคล ้องก ับแผนย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ๒๐ ป ี  เช ่น 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 และได้จดทะ เบียน
เพ่ิมทุนเป็น ๑๐๐ ล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ สิ้นไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด มีผลการดำเนินงานที่
สำคัญ ดังนี้ (๑) ประกาศนโยบายการลงทุน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ (๒) จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น ๑๐๐ 
ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔  (๔) อนุมัติการลงทุนแล้ว ๑ กิจการ คือ บริษัท เวลโนเวชั่นส์ จำกัด และ (๕) อนุมัติการทำ Due 
Diligence แล้ว ๑ กิจการ คือ บริษัท โมริน่า โซลูชั่น จำกัด นอกจากนั้น สวทช. ยังมีกลไกผลักดันให้เกิดการ
ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สวทช. ได้ร่วมลงทุนกันธนาคารกรุงไทย และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 
๑ (กองทรัสต์ฯ) โดยมีวงเงินลงทุน ๑,๑๓๕ ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาส ๔ 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 และมี
การอนุมัติการทำ Due Diligence แล้ว ๔ กิจการ คือ (๑) บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด (๒) บริษัท จับจ่าย คอร์
ปอเรชั่น จำกัด (๓) บริษัท เทลสกอร์ จำกัด และ (๔) บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด 
  



๑๓๙ 

 

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 ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีความก้าวหน้า  

ในกลไกต่าง ๆ ดังนี้  

(๑)  กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (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 ต่อเนื่องในปี ๒๔๖๔ - ๒๕๖๕ มีการจัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้กับผู้ประกอบการเรื่อง 

“เข้าใจจุดเปลี่ยนผู้บริโภคเพื่อปรับตัวให้ธุรกิจอยู่รอดในแบบฉบับของคุณ” เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มี

ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ๔๗ คน โดยขณะนี้มีบริษัทได้รับการสนับสนุนแล้ว ๗ ราย (โครงการ)  

(๒) กลไกการยกระดับขีดความสามารถในการวิจัย (Research Capability Development) 

ด้วยกลไกการสร้างเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม 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 ิทย าลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้ดำเนินการร่วมจัดทำหลักสูตรมาตรฐานของคณะให้มีระบบพัฒนากำลังคนร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม โดยดำเนินการ ๑) วิเคราะห์โจทย์จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ  

เข้าวินิจฉัยปัญหา ๒) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และ ๓) ให้คำปรึกษาและนักศึกษาเข้าปฏิบัติการ 

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

มีบริษัทเข้าร่วมโครงการ ๒๕ บริษัท และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ สำหรับ

การศ ึกษาในป ีท ี ่  ๒ ของน ักศ ึกษาระด ับปร ิญญาโท  โดยสามารถด ูข ้อม ูลเพ ิ ่มเต ิมได ้ท ี ่ เว ็บไซต์  

www.hifi.sc.chula.ac.th 

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


๑๔๐ 

 

 (๓) กลไกการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และสุขภาพ (Food & Health 

Industry) ร่วมกับพันธมิตรหลายราย ซึ่งประกอบด้วย 

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 ปัจจุบันโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

๓.๓) SU-Food Innovation Hub การพัฒนาธุรกิจอาหาร SMEs และอุตสาหกรรมอาหารด้วย

นวัตกรรมเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยร่วมดำเนินการกับศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง

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

รวม จำนวน ๔๙ โครงการ อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลโครงการ 

๓.๔) Innovative House สวทช. ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน 

ภายใต้โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหาร และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนแล้ว และอยู่

ระหว่างการดำเนินโครงการ จำนวน ๗๕ โครงการ (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 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลร่วมกับ สอวช. 

 
 

 



๑๔๑ 

 

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

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทย (Thailand Technology Rating 
Support and Service Development; TTRD) สังกัดศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) สวทช. มีพันธกิจ
หลักคือ ให้บริการประเมินศักยภาพและจัดอันดับเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และพัฒนาจากระบบการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีกลุ่มผู้ประกอบการไทย 
โดย TTRS Model เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และประมวลผลศักยภาพในการประกอบธุรกิจ เพื่อนำไปสู่โอกาส
ในการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน (Financial Model) และมิใช่การเงิน (Non-Financial Model) โดยใน
ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีผลการดำเนินงานโดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

(๑) โครงการบูรณาการความร่วมมือ MMOU TTRS (KOTEC-NSTDA-OSMEP-TCG) เพ่ือ
พัฒนาความร่วมมือระหว่าง TTRD สวทช. ร่วมกับ Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. หรือ OSMEP) และบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย. หรือ TCG) ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติในการสนับสนุนและส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาTech-Startups และ SMEs ผ่าน
กลไกการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการโดย TTRS Model อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – 
๒๕๖๘) และในไตรมาส ๔ ได้ร่วมจัดสัมมนานานาชาติออนไลน์ร่วมกันในกิจกรรม “ Insightful Webinar - 
Technology Finance for Sustainable Innovation” วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก ผพว. 
ร่วมเป็นผู้แทนหน่วยงานจากประเทศไทยกล่าว Congratulatory Remark ผศจ.ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ 
“TTRS: Thailand Technology Rating System” และ TTRD ร่วมตอบข้อซักถามในงานสัมมนาดังกล่าว 

 
 



๑๔๒ 

 

(๒) โครงการ Innobiz-TTRS (ต่อเนื ่อง) โดยได้ดำเนินงานร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารภาครัฐและเอกชน เพื ่อสนับสนุนการค้ำประกันสินเช ื ่อแก่
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการประเมินศักยภาพโดย TTRS Model และยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์
พันธมิตรในวงเงินค้ำประกันตามมาตรการและกลไกช่วยเหลือผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจนวัตกรรม 

 

 
 

(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.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
(ธสน.) เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการและจัดทำมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการสมาชิก สอท. 
โดยล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินจาก TTRD สวทช. 
ครอบคลุม ๓ กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Start-Up Business, Small & Medium Business และ Large Business & 
Project Company  

(๕) โครงการบูรณาการความร่วมมือ MOU ระหว่าง สวทช. ร ่วมกับธนาคารออมสิน  
(TTRS – GSB SMEs Startup) สำหรับผู ้ประกอบการ SMEs และ Startup โดยล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์
สินเชื่อพิเศษสำหรับสินเชื่อวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๑๐ ปี เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

(๖) โครงการ SME-GP การพัฒนาระบบขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย
ความร่วมมือของ สวทช. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และศูนย์อิเล็กทรอนิกส์



๑๔๓ 

 

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสว.ในการดำเนินโครงการจำนวน ๑๒ 
ล้านบาท ระยะเวลา ๕ เดือน โดย ครม. ได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และ
ได้ออกเป็นกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าหรือบริการจาก SMEs ที่ได้ขึ ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับ สสว. ซึ่งจะเน้นให้ SMEs             
มีโอกาสเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะ SMEs โดย สสว. และ สวทช. ได้ลงนาม MOU เพ่ือ
ดำเนินโครงการฯ ร่วมกันแล้วเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(๗) โครงการ SME Scoring & Big Data เพื่อประเมินและจัดลำดับขีดความสามารถของ 
SMEs ไทย โดยความร่วมมือของ สวทช. และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสว. ในการดำเนินโครงการจำนวน ๑๘ ล้านบาท ระยะเวลา ๘ เดือน 
โดยได้ลงนามในสัญญาร่วมฯ แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตาม
แผนงาน 

(๘) โครงการเพื่อนคู่คิด สวทช. - ธนาคารกรุงเทพ โดย TTRD จะคัดเลือกผลงานวิจัย/ผลงาน
ของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของ สวทช. ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดและประสานส่งข้อมูลไปให้กับ
ธนาคารเพ่ือพิจารณาคัดเลือกโดยนำไปผลิตออกอากาศในรายการเพื่อนคู่คิด และ/หรือ ช่องทางของ Bangkok 
Bank SME ซึ่งรายการ“เพ่ือนคู่คิด” เป็นรายการสั้น ความยาว 3 นาที เน้นการนำเสนอประเด็นโลกธุรกิจที่ทัน
ยุคสมัยและทันต่อเหตุการณ์ เน้นการสร้างแรงบันดาลใจ และการแบ่งปันแนวคิดการทำธุรกิจหรือการผลิต
สินค้าและบริการที่สร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของผู้รับชมในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ ตอบโจทย์กลุ่มผู้ชม ทำให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศในรายการสามารถ
นำวีดิโอดังกล่าวไปเผยแพร่ซ้ำตามช่องทาง หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้ในวงกว้างและ
หลากหลายสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน โดยได้รับการออกอากาศไปแล้ว ๑๘ ผลิตภัณฑ์  

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
ไทยในการวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
 AI & Big Data Management Model เป ็นปัจจ ัยหลักในการประเม ินศักยภาพและสน ับสนุนข ้อมูล 
ให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

 
 



๑๔๔ 

 

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 ๓๒ 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 ๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดฝึกอบรมแล้วทั้งสิ้น ๑๗๖ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม ๔,๔๐๕ คน 
(คิดเป็น ๗,๒๖๓ คน-วัน) โดยมีตัวอย่างหลักสูตรจัดฝึกอบรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 

(๑) หลักสูตร “แนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ” วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เรียนรู้
แนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีและโดยรอบ
สถานี เห็นตัวอย่างการออกแบบสถานีรถไฟที่ดีทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นการให้ความรู้และประสบการณ์
ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้จริง  จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
อบรมทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวม ๑๔ คน 

 



๑๔๕ 

 

(๒) หลักสูตร “Service Design Thinking Series 2021” วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือสร้างให้

เกิดความเข้าใจหลักการ Service Design Thinking เพื่อต่อยอดสร้างความคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการ

สร้างแนวคิดสินค้าและบริการที่แตกต่างและโดนใจผู้บริโภคด้วยการประยุกต์ใช้ Service Design Thinking 

Process พัฒนาข้อกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำให้ผู ้ใช้งานพึงพอใจ โดยการประยุกต์ใช้  

 Service Design Thinking Toolkits ลงมือฝึกปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนของการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์และ

บริการที่แตกต่างและสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้งาน ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และเครื่องมือด้าน Service 

Design Thinking สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการที่เพิ่มศั กยภาพในการ

แข่งขันได ้ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Gather & Miro มีผู้เข้าร่วมอบรม

รวม ๒๑ คน 

 

 
(๓) หลักสูตร “การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell 

Installation and Maintenance: SCI)” วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื ่อสร้างพื ้นฐานในการ Reskill 
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสู่อาชีพช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบฯ ที่มีความต้องการสูง 
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ เรียนรู้หลักการทางเทคโนโลยีและ
ฝึกทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความเป็นมืออาชีพในการติดตั้ งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานอย่างปลอดภัย เตรียมความพร้อมสู่การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (TPQI) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  มี
ผู้เข้าร่วมอบรมรวม ๑๖ คน 



๑๔๖ 

 

   
 

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 ๓๕ หลักสูตร และแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ๓๑ หลักสูตร ซึ่งมีตัวอย่างหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น NPV ไวรัส
กําจัดศัตรูพืช ENZease จากแล็บสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชุดตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์  
รถเข็นรักษ์โลกสร้างอาชีพ สู้ Covid-19 และ Handy Sense ระบบเกษตรแม่นยํา ฟาร์มอัจฉริยะ เป็นต้น 

  
๓.๕.๖ บัญชีนวัตกรรมไทย 

รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการวิจ ัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม 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 

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยจะมีระยะเวลาสูงสุด ๘ ปี หน่วยงานรัฐ

สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 



๑๔๗ 

 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการดำเนินงาน (สะสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุนั) 

ดังนี้ มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคำขอฯ มายัง สวทช. รวมแล้วทั้งสิ้น ๑ ,๐๗๖ ผลงาน ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการฯ แล้ว จำนวน ๕๕๖ ผลงาน สำนักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๕๑๔ 

ผลงาน ประกอบด้วย ด้านการแพทย์ ๒๘๗  ผลงาน ด้านการเกษตร ๓๗ ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์ ๑๐ ผลงาน 

ด้านก่อสร้าง ๕๖ ผลงาน ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคง ๑๒ ผลงาน ด้านการศึกษา ๑ ผลงาน  ด้าน

สำนักงาน ๓ ผลงาน ด้านโฆษณาและเผยแพร่ ๑ ผลงาน ด้านโรงงาน ๔ ผลงาน ด้านยานพาหนะและขนส่ง 

๑๑ ผลงาน ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ๕๐ ผลงาน และด้านอ่ืน ๆ ๔๒ ผลงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคำ

ขอฯ มายัง สวทช. จำนวน ๒๑๔ ผลงาน ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้วจำนวน ๘๘ ผลงาน และ 

สำนักงบประมาณประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ๗๕ ผลงาน โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยที่ สวทช. มีส่วน

ร่วม และช่วยสนับสนุน ซึ่งสามารถข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้สำเร็จ มีตัวอย่าง ดังนี้ 

(๑) ชื่อผลงาน สเปรย์ดับเพลิง ของ บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด 

รายละเอียดผลงาน และความช่วยเหลือจาก สวทช. 

ผลงาน สเปรย์ดับเพลิง ในชื่อทางการค้า เฟลมเมกซ์ (FLAMEX) เป็นผลิตภัณฑ์

ดับเพลิงขั้นต้น มีสารดับเพลิงบรรจุอยู่ในกระป๋องที่มีสารขับดันเป็นก๊าซหรือก๊าซ

เหลวเป็นตัวช่วยให้มีกำลังฉีดพ่นออกมาเป็นละออง ในปัจจุบันมีการนำเข้าสเปรย์

ดับเพลิงเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย แต่สามารถดับเพลิงได้เพียง ๓ ประเภท 

คือ ประเภท A (เพลิงที ่เกิดจากเชื ้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง 

พลาสติก) ประเภท B (เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ ก๊าซ ไข และน้ำมันต่างๆ) 

และ ประเภท K (เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงน้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช น้ำมันจากสัตว์

และไขมัน) ไม่สามารถดับเพลิงประเภท C (เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า) ได้ 

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดับเพลิงที่ผลิตจากสารเคมีที่มีก๊าซฮาโลตรอน (Halotron) เป็นส่วนประกอบ เหมาะกับ

การดับเพลิงประเภทต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามสารเหล่านี้ได้ถูกควบคุมและลดการผลิตลงทำให้มีราคาแพง และ

ถูกอัดภายใต้ความดันสูงทำให้ถังดับเพลิงที่ใช้บรรจุแก๊สเหล่านี้ค่อนข้างหนัก ไม่สะดวกในการนำมาใช้งาน ไม่

สามารถบรรจุเป็นขนาดพกพาเพื ่อใช้ในยานพาหนะได้ ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมวิจัยกับทางสาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัย

จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( ITAP) ในโครงการ “การพัฒนาสูตรน้ำยา

ดับเพลิงสูตรน้ำ” ทำการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรน้ำยาดับเพลิงและการบรรจุน้ำยาดับเพลิงด้วยภาชนะ



๑๔๘ 

 

ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดับเพลิงประเภท C ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่มีกระแสไฟฟ้าด้วยได้ 

ส่งผลให้สเปรย์ดับเพลิงที่วิจัยและพัฒนาขึ้นนี้ มีคุณสมบัติสามารถดับเพลิงได้ถึง ๔ ประเภท และได้ยื่ นขอรับ

อนุสิทธิบัตรในชื่อ “สูตรส่วนผสมน้ำยาดับเพลิงสูตรน้ำ FLAMEX, Nasa Fire Low Pressure Water Mist 

สำหรับดับเพลิงประเภท A B C และ K” เลขที่คำขอ ๒๑๐๓๐๐๑๗๖๓ ผู้ขอรับสิทธิบัตร คือ บริษัท นาซ่าไฟร์

โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ในด้านระเบียบและมาตรฐาน ผลงานนี้ไม่มีมาตรฐานบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผลิตภัณฑ์

สเปรย์ดับเพลิง ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส มาตรฐานเลขที่ มอก.เอส ๘๓ -๒๕๖๓ จาก 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รวมถึงมีผลการทดสอบประสิทธิภาพ คุณภาพ และความ

ปลอดภัย ผ่านตามข้อกำหนดของมาตรฐานดังกล่าวแล้ว ซึ่ง มอก.เอส นี้ เป็นมาตรฐานที่ สมอ. จัดทำขึ้นเพ่ือ

ยกระดับ SMEs ไทย โดยใช้มาตรฐานดังกล่าวเป็นตัวขับเคลื่อน 

(๒) ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน (GAIT REHABILITATION ROBOTS) ของ บริษัท ทีเอ็มจีไอ 

จำกัด 

รายละเอียดผลงาน และความช่วยเหลือจาก สวทช. 

ผลงาน ห ุ ่นยนต ์ฟ ื ้นฟ ูการเด ิน (GAIT REHABILITATION 

ROBOTS ) หรือในชื ่อทางการค้า  SENSIBLESTEP  เป็นหุ ่นยนต์ฝึก 

การเดินในลักษณะ End-Effector Gait Robot เพื่อฟื้นฟูความสามารถ

ในการเดินและการทรงตัวสำหรับผู ้ป่วยที ่มีอาการรุนแรงไม่สามารถ 

รับน้ำหนักตัวเองระหว่างการเดิน  ซึ ่งผ ู ้ป ่วยอาจเกิดจากอาการ  

โรคหลอดเลือดในสมองนี ้ สามารถฟื้นฟูกายภาพบำบัดได้โดยอาศัย 

การพยุงประคองโดยบุคคลอื่นให้น้อยที่สุด  โดยการวิจัยพัฒนาผลงานนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดแทนการนำเข้าและสามารถสร้างหุ่นยนต์ฟ้ืนฟูฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงราคาประหยัด 

และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยได้ศึกษาจากต้นแบบที่ได้มีการศึกษาในต่างประเทศ คือ เครื่อง Gait 

Trainer GT1 ของประเทศ Germany ซึ่งเป็นเครื่องฟ้ืนฟูการเดินแบบ End-Effector ที่ได้รับการยอมรับและ

มีความนิยมสูงสุด ในการศึกษาวิจัยสาขานี้ และผลการศึกษาในต่างประเทศชี้ว่าช่วยเพ่ิมความสามารถการเดิน

แบบอิสระและลดความผิดปกติที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ช่วยให้ความเร็วในการเดินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และ

ชัดเจนว่าช่วยลดข้อจำกัดของนักกายภาพบำบัดจากเดิม ๒ คน ที่คนหนึ่งต้องนั่งยกเท้าผู้ป่วยเพื่อฝึก  และอีก

คนหนึ่งประคองผู้ป่วยไว้เพื่อความปลอดภัย ให้เหลือเพียง ๑ คน เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยโดยรวมและ

ควบคุมเครื่องเท่านั้น ซึ่งการที่ประเทศไทยสามารถเข้าถึงเครื่องมือลักษณะนี้ได้จากการผลิตและจำหน่าย  



๑๔๙ 

 

ในประเทศ จะทำให้กระจายนักกายภาพได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสการเข้าขึ้ นการรักษาของผู้มีรายได้น้อย  โดย

การวิจัยต่อยอดพัฒนาต้นแบบ GT1 เชิงพาณิชย์ ในประเทศไทยนั้นเป็นผลการพัฒนาของ บริษัท ทีเอ็มจีไอ 

จำกัด เดิมที่ได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ ๑๗๐๓๐๐๑๗๑๒ ชื่อ “ระบบและอุปกรณ์สำหรับฟ้ืนฟูการเดิน” 

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ และได้มีการร่วมวิจัยพัฒนาต่อยอดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (มจธ.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) โดยปัจจุบันได้มีการ

แก้ไขผู้ขอรับอนุสิทธิ ร่วมกันทั้ง ๓ หน่วยงาน กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และต้นแบบเชิงพาณิชย์

ดังกล่าวได้รับ ใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ในด้านกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ผลงานหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดินนี้ จัดเป็นเครื่องมือแพทย์

ตามมาตรา ๔  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

เครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทที่ ๑ เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ 

เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลังที่ใช้ในการรักษา (active therapeutic device) และเป็นเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์

ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับใบรับแจ้ง

รายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ เลขที่ จผ. ๔๐๙/๒๕๖๓ และบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ได้รับใบจดทะเบียน

สถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ใบจดทะเบียนที่ สผ. ๑๗๑/๒๕๕๔ จากสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485 : 2016  ใน

ขอบข่าย Manufacturing of Robotic Device for Rehabilitation โดย TUV NORD 

ในด้านการทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัย หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน SENSIBLESTEP ได้รับ

การวิเคราะห์ทดสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์  ตามมาตรฐาน IEC60601-1 : 

2012 (Safety) และ IEC60601-2 : 2012 (EMC) โดย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(PTEC)  และมีการประเมิน Clinical Evaluation Report for SensibleSTEP Device  อ้างอิง MDD 

(93/42/EEC) Directive แถลงใน Technical File  ISO13485  ผลการประเมินระบุว่า SensibleSTEP 

เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็น ความเสี่ยงที่มีอยู่อยู่ในระดับต่ำ มีข้อมูลที่เพียงพอในการสนับสนุนความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพ ของการฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดกึ่งเฉียบพลัน

ที่ไม่ใช่แบบใช้เครื่องช่วยหายใจ 

(๓) ชื่อผลงาน รถโดยสารอลูมิเนียม ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ ขนาด  

๗ เมตร ของบริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด 



๑๕๐ 

 

รายละเอียดผลงาน และความช่วยเหลือจาก 

สวทช. 

ผลงาน รถโดยสารอลูมิเนียม ผลิตจากการ

ปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ ขนาด ๗ เมตร 

ห ร ื อ  “ SAKUN.C Mini Bus” เ ป ็ น ร ถ โ ดย ส า ร

เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๒ เพลา ๖ ล้อ ที่นำโครงสร้าง

รถแชสซี (Chassis) และ เครื่องยนต์ (Engine) ยี่ห้อ 

Hino มาเปลี ่ยนแปลงสภาพเสริมโครงรถ (Body) เป็นรถโดยสารขนาด ๗ เมตร สูง ๒.๘ เมตร โดยการ

ดัดแปลงโครงสร้างเป็นอลูมิเนียม (ของเดิมทำจากเหล็ก) ที่ผลิตด้วยการใช้แม่พิมพ์ปั๊ม (Pressing) ร่วมกับการ

ฉีด (Extrude) เป็นโครงรถ ด้วยการนำอลูมิเนียมเกรด ๕๐๘๓ ที่มีความแข็งแรงทำให้รถโดยสารที่มีอายุการใช้

งานยาวนาน และทนทานต่อสภาพแวดล้อม ขณะที่มีน้ำหนักที่เบาลง อีกทั้งยังสามารถ recycle ซากที่เหลือ

ได้ โดยการออกแบบและการวิเคราะห์แบบจำลองสามมิติของโครงสร้างตัวถังอลูมิเนียมแบบ Static ด้วย

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite element Method) เพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังที่จะ

ผลิตขึ้น  ซึ่งเป็นผลจากการจ้างวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใน “โครงการการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ความ

แข็งแรงของโครงสร้างรถโดยสารตัวถังอลูมิเนียม”  

ในด้านมาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลงานนี้เป็นรถโดยสาร ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการ “จด

ทะเบียน” ตามพระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหากได้เปลี่ยนแปลงตัวรถจำเป็นต้อง

นำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน โดยการจดทะเบียนและตรวจสภาพอยู่ในการกำกับดูแลของ กรมการ

ขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ่งบริษัทฯได้นำส่งตัวอย่าง เอกสาร “ใบคู่มือจดทะเบียน” และ “แบบ

บันทึกการตรวจรับรองสภาพรถ” รถโดยสาร ส่วนบุคคล ลักษณะมาตรฐาน ม.๒ (จ) เลขทะเบียน ๔๐-๐๑๑๗ 

เลขตัวรถ PLHYCL 1H903202507 ผู้ประกอบการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้จด

ทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เมื่อ วันจดทะเบียน ๘ เมษายน ๒๕๖๔  

สำหรับในด้านการทดสอบนั้น ด้วยผลงานนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพรถ ลักษณะมาตรฐาน ม.๒ 

(จ) โดยยังอยู่ในกรอบลักษณะมาตรฐานตามแบบบันทึกการตรวจรับรองสภาพรถที่นายทะเบียนให้การรับรอง 

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดเกณฑ์การทรงตัวของรถในการขนส่งผู้โดยสาร ความ

สูงตั้งแต่ ๓.๖๐ เมตรขึ้นไป ต้องทดสอบการลาดเอียง และต่อมาได้ยกเลิกไป ปัจจุบันจึงไม่ใช่หัวข้อที่จำเป็นต่อ

การจดทะเบียนรถกับกรมการขนส่ง และไม่มีการออกรายงานการทดสอบให้กับบริษัทเอกชน   



๑๕๑ 

 

อย่างไรก็ดี บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ได้ดำเนินการการวิเคราะห์การพลิกคว่ำโครงสร้าง
ตัวถังอลูมิเนียมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ภายใต้เงื่อนไขการพลิกคว่ำ UN ECE R66 เพิ่มเติม กับ 
MTEC สวทช. และได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบพลิกคว่ำ (Rollover test) ซึ่งสำนัก
วิศวกรรมยายนต์ กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมสังเกตการณ์ในการทดสอบโครงสร้างรถโดยสารดังกล่าว 
พบว่าสอดคล้องตามข้อกำหนด และผลการทดสอบไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของรถหรือโครงสร้างล้ำเข้ามา
ภายในพื้นที่ปลอดภัยในขณะทำการทดสอบหรือเสร็จสิ้นการทดสอบ 

 
 
๓.๕.๗ การรับรองงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  
กระทรวงการคลังได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

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 มีความปลอดภัย ในการจัดเก็บข้อมูล 
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



๑๕๒ 

 

ตนเองสำหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาทได้ โดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นรายโครงการ แล้ว  
ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการภาษี (วิธีการ self-declaration) ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวนโครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่ดำเนินการทั้งหมด ๕๘๓ โครงการ รวมมูลค่าโครงการ ๒ ,๒๑๗.๖๔ ล้านบาท (เป็นโครงการใหม่ 
๔๕๐ โครงการ และมีโครงการที ่ยกยอดจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓๓ โครงการ) จาก
ผู้ประกอบการทั้งสิ้น ๙๗ ราย (ผู้ประกอบการรายเดิม ๗๙ ราย และรายใหม่ ๑๘ ราย) ทั้งนี้ มีโครงการที่ได้รับ
การรับรองแล้ว จำนวน ๓๕๕ โครงการ มูลค่าโครงการ ๑ ,๑๒๓.๐๔ ล้านบาท ทั้งนี้ ประเภทอุตสาหกรรมที่มี
การยื่นจำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ขอรับการรับรองจาก สวทช. มากที่สุด ๓ 
ลำดับแรกได้แก่ เกษตร, ยาและเคมีภัณฑ์ และ การก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง 

ในส่วนของการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(RDIMS) นั้น มีผู้ประกอบการยื่นแบบคำขอให้ สวทช. ตรวจประเมินและรับรองระบบ จำนวน ๙  ราย โดย 
สวทช. ให้การรับรองระบบฯ แล้ว จำนวน ๔ ราย คงค้างการพิจารณารับรองระบบฯ จำนวน ๕ ราย ซึ่งจะ
ดำเนินการพิจารณาต่อจนแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป  

จากข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในหลากหลายด้าน ดังนี้ (๑) 
ผลการประเมินด้านเศรษฐกิจของโครงการ มีผลการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการทั้งหมด ๓๔ บริษัท จำนวน 
๔๖ โครงการ พบว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น ๔๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด 
บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ๓๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๖๙.๖ ของจำนวนโครงการทั้งหมด และ (๑.๓) บริษั ทมี
ต้นทุนลดลง ๒๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๕.๗ ของจำนวนโครงการทั้งหมด (๒) ผลการประเมินในด้าน
ผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
โครงการภายใต้มาตรการ ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการระหว่ างปี ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๑ เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ (คิดผลประโยชน์รวม ๔ ปี) NPV มีค่าเป็นบวก และ 
B/C ratio เท่ากับ ๒๐ (๓) ผลการประเมินในด้านการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนหรือความคุ ้มทุนของ
กรมสรรพากร จากผลการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าโครงการที่มีช่วงระยะเวลาคืนทุน น้อยกว่า ๔ ปี มีจำนวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖ ของโครงการทั้งหมด ขณะที่โครงการที่มีช่วงระยะเวลาคืนทุนมากกว่า ๔ ปี คิด
เป็นร้อยละ ๑๗.๔ สรุปผลการวิเคราะห์จากทุกด้านดังกล่าวนี้ ทำให้สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่า มาตรการนี้
มีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง และพบว่ามาตรการนี้เป็นส่วนสำคัญที่จูงใจให้บริษัททำการวิจัยและพัฒนาในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ระดับ ๔.๔ (จากระดับคะแนน มากที่สุด = ๕, มาก = ๔, ปานกลาง = ๓, น้อย 
= ๒, น้อยที่สุด= ๑) และเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนทำให้งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจำนวน ๒๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔ 

และเพื่อให้มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ยังคงเป็นกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของ
ภาคเอกชนและของประเทศ ดังนั้น ทาง สวทช. จึงได้จัดทำข้อเสนอให้แก่กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร 



๑๕๓ 

 

(หนังสือกระทรวง อว. เลขท่ี อว ๖๐๐๑/๒๔๒๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) พิจารณาดำเนินการขยายเวลา
มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙ และ
ให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นเสนอทุกโครงการ โดยไม่จำกัดมูลค่าโครงการที่ ๓ ล้านบาท สำหรับวิธีการ Self-
Declaration  

ทั ้งนี ้ในช่วงที ่ผ ่านมา มีการประชุมติดตามผลการพิจารณาระหว่างผู ้บร ิหารระดับสูงของ
กรมสรรพากร และ สวทช. เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำบทสรุปนโยบายภาษีและร่างกฎหมายอีกหลายครั้ง 
(ในช่วงกันยายน ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔) ซึ่งกรมสรรพากรได้รับทราบถึงข้อมูลสรุปผลดำเนินงานของ 
สวทช. ในช่วงมาตรการยกเว้นภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ (ระยะที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ที่เพิ่มสูงขึ้น (เมื่อ
เทียบกับผลดำเนินงานในช่วงมาตรการยกเว้นภาษี ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์) ทั้งในมิติจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับรอง 
หรือมูลค่าโครงการที่ยื่นขอ รับรอง (เพิ่มขึ้น ๓ เท่า) และจำนวนบริษัทที่ยื่นโครงการ หรือจำนวนผู้รับทำการ
วิจัยฯ ว.พ.๐๑ (เพ่ิมข้ึน ๑.๕ เท่า) โดยเป็นผลอันเนื่องมาจากมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ และรับทราบถึง
โครงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ สำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ระยะที่ ๒ ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการวิจัยฯ รวมทั้งมีความคุ้มค่าในการลงทุน
ของภาครัฐ โดยการขยายระยะเวลามาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ควรให้ต่อเนื่องจากระยะเวลาของ
มาตรการเดิม (ท่ีสิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) เพ่ือไม่ให้การใช้สิทธิของภาคเอกชนได้รับผลกระทบ
หรือขาดความต่อเนื่อง และสำหรับการใช้สิทธิด้วยวิธีการ Self-Declaration เห็นว่ายังควรให้มีต่อไป โดย
มูลค่าโครงการที่ใช้สิทธิที่เหมาะสมจะพิจารณาทบทวนอีกครั้งในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรขอให้ สวทช. จัดทำหนังสือเรียนถึงอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อเสนอ
พิจารณาทบทวนและขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์มาตรการภาษี ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตามรายละเอียดที่
ได้หารือกันข้างต้น ทาง สวทช. จึงได้จัดทำหนังสือเรียนถึงอธิบดีกรมสรรพากร (หนังสือ สวทช. ที่ อว ๖๐๐๑/
๔๘๔๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) โดย สวทช. มีข้อเสนอเพื่อพิจารณาทบทวนและขยายระยะเวลาการให้
สิทธิประโยชน์มาตรการภาษี ๓๐๐% เพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ระยะที่ ๒) ออกไป โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย ๕ ปี เนื่องจากเป็นมาตรการสำคัญอันจะเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงช่วยยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ ทั้งนี้ ข้อเสนอข้างต้น ยังอยู่ในระหว่างทางกรมสรรพากรพิจารณา 

 
 
๓.๕.๘ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย  

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และคู่แข่งสามารถ

เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีผู ้ประกอบการไทยจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและนำ 

องค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้

สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี 



๑๕๔ 

 

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 

สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ และสนับสนุน  

ค่าใช้จ่ายความคืบหน้าผลการดำเนินงาน 

โดยในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ITAP สวทช. ได้วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและให้

คำปรึกษาเบื ้องต้นไปแล้ว ๑ ,๑๒๖ ราย และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู ้ประกอบการ SMEs อย่าง

ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน ๑,๑๕๙ โครงการ (ใหม่) คิดเป็นมูลค่าโครงการ ๙๙๖.๖๕ ล้านบาท 

และคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อภาครัฐ ๗๓ : ๒๗ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

กระบวนการผลิต (ร้อยละ ๔๔) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๒๕) และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

(ร้อยละ ๑๔) ซึ่งเมื่อจำแนกตามรายอุตสาหกรรมแล้ว อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ ITAP ให้การ

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด (ร้อยละ ๓๓.๑) ลำดับถัดไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ 

๑๖.๖) และเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ ๖.๐) ซึ่ง ITAP สวทช. ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับ

ผู้ประกอบการ SMEs เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๑,๙๗๓ โครงการ โดยมีตัวอย่างผลการดำเนินงานที่ ITAP สวทช. 

เข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้ผู้ประกอบการ และช่วยสนับสนุนเทคโนโลยี ดังนี้ 

  



๑๕๕ 

 

(๑) บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรภายใต้แบรนด์ แอนตาเวียร์ 

ผู ้ประกอบการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน แต่
ยังมีความต้องการทดสอบฤทธิ์ในการ
ย ับย ั ้ ง ไ ว ร ั ส โค โ รนา  ท ี ่ ไ ด ้ จ าก
ผล ิตภ ัณฑ์สม ุนไพร ๒ ชนิดของ
บ ร ิ ษ ั ท  Antavir แ ล ะ  Antavir 
Pandura ถ ึงประสิทธ ิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนา 

ITAP ช่วยสนับสนุนด้านการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งไวรัสโคโรนาของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Antavir 
และ Antavir Pandula แสดงให้เห็นว่าตัวสารสกัดสามารถยับยั้งการติดเชื้อไวรัสได้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาดได้อย่างมั่นใจ 

• ผู ้ประกอบการได้เริ ่มทำการจำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ปัจ จุบัน 
แอนตาเวียร์ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว มีราคาขายเบื้องต้นอยู่ที่ 
๓๐๐ บาทต่อแผง 

• บริษัทมีแนวความคิดในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบสเปรย์ เพื่อให้สะดวกกับการใช้งานและ  
ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้น 
 

(๒) AR Application สำหรับเลือกของแต่งบ้านเสมือนจริง 

บริษัทเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ครบวงจรด้านวัสดุก่อสร้างและการตกแต่ง  โดยบริษัทมี
แนวคิดในการนำ AR Application มาช่วยผู้ใช้งาน ทั้งกลุ่มสถาปนิกและบุคคลทั่วไปที่อยากตกแต่งบ้าน แต่ไม่
สามารถจินตนาการให้เห็นภาพได้ชัดเจน โดยเทคโนโลยี AR ที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกเปลี่ยนวัสดุ
เพื่อจำลองบรรยากาศเสมือนจริงได้ตามต้องการ ทำให้ผู้ใช้ง่ายและสะดวกในการเลือกวัสดุตกแต่งก่อนการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุจริง จึงช่วยลดเวลาและความเสี่ยงในการแก้ไขหลังตกแต่ง ซึ่งเดิมหากมีการแก้ไข จะเกิด
ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ๑๐ - ๓๐% ของมูลค่างาน คือต้องสูญเสียค่าแก้ไขไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาทต่อโครงการ 

ITAP สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา AR Application โดยใช้เทคโนโลยี AR กับการตลาดในยุค 
New normal สามารถทำต้นแบบให้ลูกค้าได้โดยไม่ต้องเสียวัสดุจริง ลูกค้าสามารถเปลี่ยน texture และสีสัน
ของวัสดุตกแต่งได้เอง ซึ ่งการออกแบบ UX/UI ที ่พัฒนาขึ ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ได้ดี  

 



๑๕๖ 

 

ซึ่งผลที่ได้รับ คือ 

- บริษัทสามารถบริหารจัดการ customer experience ได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิด customer 
loyalty ที่ด ี

- เกิดแพลตฟอร์มกลางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้า รวมทั้งเป็นช่องทางขายวัสดุแบบ AR 
Catalogue 

- ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า ๒ ล้านบาท ทันทีที่จบโครงการ 

 

 

 

 

(๓) การยกระดับเทคโนโลยีงานไม้ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ ด้วยการพัฒนาระบบอบแห้ง

แบบใช ้Hot oil เป็นตัวนำความร้อนสำหรับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

ผู้ประกอบการมีเตาอบไม้แบบใช้ boiler ใช้อยู่แล้ว แต่ยังประสบปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพ
ของไม้ ระยะเวลาการอบ และความคุ้มค่าในการอบ มีการรอคิวในการอบทำให้ใช้เวลานาน ส่งผลกระทบกับ
กระบวนการผลิต ผู้ประกอบการจึงต้องการเตาอบที่มีขนาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้บริหาร
จัดการได้ดีขึ้น 

ITAP ได้ช่วยจัดหาผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยความพร้อม ศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีและความ
คุ ้มค่าที ่จะนำเทคโนโลยีมาใช้งาน รวมทั ้งให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบอบแห้งแบบใหม่นี ้ให ้กับ
ผู้ประกอบการ ซึ่งผลที่ได้รับ พบว่า 

• ไม้ที่ได้รับการอบจากเตาอบแบบใหม่ มีคุณภาพดี ไม่บิดงอ แตก 

• มีต้นทุนในการอบถูกกว่าเดิม ๑๐ บาท/แผ่น 
 



๑๕๗ 

 

๓.๕.๙ สนับสนุนและบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยี 
สวทช. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จนสามารถดำเนิน

กิจการได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยดำเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ทำให้
ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาส  
นำผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ร่วมงานแสดงผลงานต่าง ๆ รวมทั้งการบริการพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจที่นำไปดำเนินการได้จริงไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
ไว้ เกิดการพัฒนาธุรกิจก่อให้เกิดการเติบโตของรายได้ การจ้างพนักงานเพ่ิม ได้ลูกค้าเพ่ิม และเกิดการร่วมทุน 
นำไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เป็นรากฐานที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที ่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาผู ้ประกอบการ 
ธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. มีผลการดำเนินงาน ดังนี้  

(๑) โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม หรือ Techbiz Starter มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการซึ ่งเป็นกลุ ่มผ ู ้ประกอบการ/นักว ิจ ัย และผู ้สนใจจัดตั้ง  
ธุรกิจเทคโนโลยี ให้มีการวางแผนดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพิ่มทักษะ
พื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Pitching & Meet Investors  
ขึ้นเมื่อวันที ่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอโมเดลธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ๓๓ ผลงาน และ 
ปิดโครงการฯ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจถึง ๒๙๙.๑๓๓ ล้าน
บาท (นับจากรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อจบการบ่มเพาะธุรกิจฯ และมูลค่าการลงทุนในวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ นวัตกรรม) รวมถึงการจ้างงานเพิ ่มถึง ๔๑ ล้านบาท และในไตรมาสที่ ๒  - ๔ โครงการฯ 
ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการสนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการ ๔๘ ราย ซึ่งผ่านการคัดกรองและสัมภาษณ์ ๔๔ ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร ๒๕ ราย อุตสาหกรรม สุขภาพและการแพทย์ ๙ ราย อุตสาหกรรมขนส่ง ๒ 
ราย และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ๓ ราย และอุตสาหกรรมดิจิทัล ๕ ราย  และเนื่องด้วยมีผู้ประกอบการขอ
สละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ๕ ราย โดยสรุปมีผู้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๘ ราย 

(๒) โครงการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี  มีหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ๕ หน่วยที่ได้รับการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้แก่ ๑) หน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ๒) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ๓) หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๔) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ๕ ) หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 
(๓) โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS) เป็นโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ

ใหม่ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่มีบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 



๑๕๘ 

 

ให้สามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้ สร้างรากฐานความแข็งแรงให้องค์กรธุรกิจ วางกลยุทธ์ ผ่านการสนับสนุน
และให้บริการด้านการเรียนรู้ ให้คำปรึกษา และบ่มเพาะในกระบวนการต่าง ๆ โดยโครงการบ่มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี (SUCCESS) มีความคืบหน้าการดำเนินงาน และกิจกรรมในไตรมาส ๔ 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. 
๒๕๖๔ หรือ SUCCESS 2021  โครงการฯ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๕๓ ราย มีผู้สมัครผ่านการ
สัมภาษณ์ (ผ่านทางช่องทางออนไลน์) ๔๕ บริษัท โดยสรุปมีผู้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น ๔๒ 
ราย ซึ ่งแบ่งออกเป็นหมวดเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ AgriTech ๓ บริษัท AR/VR/Media Tech  ๒ บริษัท 
AutomotiveTech ๑  บ ร ิ ษ ั ท  CleanTech/GreenTech ๑  บ ร ิ ษ ั ท  CosmeticTech ๑  บ ร ิ ษั ท 
eCommerce/Marketplace ๓ บร ิษ ัท FoodTech/BioTech ๖ บร ิษ ัท GovTech/EdTech ๓ บร ิษัท 
HealthTech/MedTech ๑๑ บร ิษ ัท Industrial/Manufacturing/Logistics Tech ๖ บร ิษ ัท IoTTech ๑ 
บริษัท TravelTech/LifeStyleTech ๓ บริษัท และ SI/Implementor ๑ บริษัท โดยมีตัวอย่างผู้ประกอบการ
ที่ประสบความสำเร็จที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัทชิปป๊อบ จำกัด มีอัตราการเติบโตสูง ๗๖%  มีลูกค้าเพ่ิมขึ้น ๖๐๐ 
ราย  

 

 
 
(๔) โครงการ Food Accelerate เพ ื ่อเร ่ งการเต ิบโตทางธ ุรก ิจอย ่างก ้าวกระโดด เพ่ิม 

ขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดและโอกาสขยายธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร  



๑๕๙ 

 

ระยะเวลาโครงการเดือนเมษายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ ราย โดยใน
ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้คำปรึกษาธุรกิจจำนวน ๖๐ ชั่วโมง/บริษัท เพื่อวางแผนกลยุทธ์การเร่ง
เติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจากแผนการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการมีประมาณการรายได้ใน
โครงการรวมทั้งสิ้น ๖๖๘.๔๕ ล้านบาท มีการติดตามรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม
และจัดกิจกรรมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่มี potential และเป็นผู้ประกอบการ high growth เพื่อเก็บข้อมูล
สำหรับการวิจัยนโยบายการสนับสนุนผู ้ประกอบการฐานนวัตกรรมจำนวน ๑๐ บริษัท โดยมีตัวอย่าง
ผู้ประกอบการที่น่าสนใจ บริษัทสตาร์เฮิร์บ ฟาร์ม่า จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชายขาวสกัด 
ใบพลูคาวสกัด พลัส ซิงค์ และวิตามินดี ๓ โดยมีรายได้ ๙.๙๘ ล้านบาท และ สามารถขยายตลาดในร้านขายยา 
Chain Store ชั ้นนำของไทย สร้างความได้เปรียบคู ่แข่งในด้านความน่าเชื ่อถือในการวางจำหน่ายใน
โรงพยาบาลชั้นนำ รวมถึงในร้านสะดวกซ้ือชั้นนำ 

 
 
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
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วิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ด้าน วทน. ของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของ
ประเทศ ตลอดจนผลักดัน ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. ของ
ประเทศผ่านกลไกการเชื่อมโยงส่งต่องานด้าน วทน. ของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาค  
การผลิตและบริการ 

ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำลังคนด้าน วทน. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
คุณภาพศักยภาพ และตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา จำนวน 
๓,๙๕๒ คน (หรือ ๙,๑๕๙ คน-วัน) โดยเป็นหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑๖๔ 
หลักสูตร โดยมีตัวอย่างกิจกรรม/หลักสูตรที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) สวทช. ให้บริการ
ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีที่สำคัญ ดังนี้ 

(๑) "หลักสูตร MASTERING PDPA CLASS" วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื ่อช่วยให้ผู ้เร ียน

สามารถเข้าใจและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในการสนับสนุนองค์กรบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหาร

จัดการข้อมูลส่วน บุคคล ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทั้งนี้ผู้เรียน

จะได้พัฒนาความสามารถในการประยุกต์นำเอารูปแบบการจัดการที่ ดีที่สุด (Best Practice) ในการควบคุม

ความเสี่ยงจากการประเมินเบื้องต้น ๑๘ ข้อของเช็คลิสต์ การฝึกอบรมนี้ได้นำเอานำเอารูปแบบการจัดการที่ดี

ที่สุด (Best Practice) ของทั้งมาตรฐาน ISO 10006:2003 (ระบบการจัดการคุณภาพ – แนวทางการจัดการ

ระบบคุณภาพในรูปโครงการ) นอกจากนี้ยังนำเอาแนวทางของ ISO27001:2015 (มาตรฐานการจัดการความ

ปลอดภัยข้อมูล) และ ISO27701:2019 (มาตรการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล) มาประยุกต์ พร้อมกับแนวทาง

ปฎิบัติภายใต้ GDPR มีผู้เข้าร่วมอบรม ๘ คน  

(๒) อบรมเชิงปฏิบัติการ None Programming Home Assistant วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ความรู้ทางด้าน AI ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วไป จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ 

Zoom มีผู้เข้าร่วมอบรม ๒๐ คน 
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(๓) ซอฟต์แวร์พาร์ค ร่วมกับ

พันธมิตร ภาครัฐ เอกชน และผู้ส่งออก

ต ล า ด  Modern Trade Tradeจั ด

กิจกรรมยกระดับเกษตรกรประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล ในหัวข้อ “ทุเรียนไทย

ในยุคดิจ ิทัล” ร ่วมกับสำนักส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล บริษัทสยามแม็คโคร 

จำกัด สำนักงานวิจ ัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ ๖ บริษัทวีเดฟซอฟพ์ จำกัด 

และภาคเอกชน จัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อยกระดับทักษะ

เกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการ

ผลิตทุเรียนคุณภาพ โรงคัดบรรจุ กระบวนการตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP รวมถึงความต้องการของตลาด 

ยุโรป สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง ญี่ปุ่นและเกาหลี และตลาด Modern trade ตลอดจนการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลแอปพลิเคชัน Kasettrack ในครั้ง มีการให้ความรู้ในเรื่อง "โมเดล BCG เพ่ือเกษตรกรรม" กับ

เกษตรกรโดยมีเกษตรกรให้ความสนใจร่วมลงทะเบียนจำนวน ๔๙๗ คน 

 
นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการโครงการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการได้รับมาตรฐาน 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 
ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีการ
อบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๗ คน จาก ๙ หน่วยงาน ได้แก่ บริษัทอัฟวาแลนท์ จำกดั บริษัทเดอะ 
เซล ยูนิต จำกัด บริษัททัช เทคโนโลยีจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย บริษัทเอ็ม เฟส โซลูชั่นส์ 
จำกัด บริษัทเอ อาร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทบางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด 
และบริษัททรอปปิคอลเทค จำกัด 
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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 จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔)  มีโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ๕๗๗ โครงการ ซึ่งในจำนวนนี้ได้รับอนุมัติให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ำจำนวน ๓๓๔ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๔,๙๕๔.๑๗ ล้านบาท (แบ่งเป็น สวทช. ๓,๓๐๒.๗๘ ล้านบาท และ
สถาบันการเงิน ๑,๖๕๑.๓๙ ล้านบาท)  จากงบประมาณการลงทุนรวม ๙,๓๓๓.๕๘ ล้านบาท ดังตารางที่ ๒ 
ตารางที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาคเอกชน 

ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ - ๒๕๖๔  (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำแนกตามปีงบประมาณที่อนุมัติโครงการ 

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 
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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  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 ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซ่ึงดำเนิน

กิจการผลิตและจำหน่าย ก๊อก วาล์ว อุปกรณ์ประกอบท่อและปั๊มน้ำจากวัสดุทองเหลือง ได้รับการอนุมัติ

สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจาก สวทช. เป็นจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุง

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการป้อนวัตถุดิบไปจนถึงได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดย

ประกอบไปด้วย ๑) ปรับปรุงขั้นตอนการ Forging โดยเปลี่ยนไปใช้เครื่อง Automatic Forging แบบใหม่ ที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดขั้นตอนการผลิต และไม่ต้องมีข้ันตอนตกแต่งชิ้นงานหลังการ Forging ใช้พนักงานลดลง 



๑๖๔ 

 

ประหยัดพื้นที่ในการผลิต โอกาสงานเสียลดลง และลดมลภาวะทางเสียง ๒) ปรับปรุงขั้นตอนการ Machining 

โดยเปลี่ยนไปใช้เครื่อง 8-Station 14-Spindles NC Trunnion Type Rotary Transfer Machine เพื่อทำ

การ Machining ตามแบบที่กำหนดไว้ให้สำเร็จในเครื่องเดียว มีการปรับตั้งค่าด้วย Numeric Control จาก 

Touch Screen และมอเตอร์ควบคุมด้วยระบบ Servo สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้และมี Precision สูง การ 

Maintenance ต่ำ โอกาสเกิดงานเสียลดลง ไม่ต้องใช้พนักงานที่มีความชำนาญเครื่องกลสูงในการตั้งเครื่อง 

และสามารถทำการสร้างเกลียวให้กับทองเหลืองไร้สารตะกั่วได้ ๓) ปรับปรุงขั้นตอนการ Polishing โดยเปลี่ยน

มาใช้เครื่องขดัเงาอัตโนมัติ ลดการใช้แรงงานฝีมือ ขั้นตอนลดลง สามารถจำกัดฝุ่นที่เกิดจากการขัดเงาให้อยู่ใน

วงแคบได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยให้

บริษัทฯ เพิ่มความสามารถในการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๖๗ ล้านบาท/ปี ลดต้นทุน

วัตถุดิบและค่าแรงประมาณ ๑ ล้านบาท/ปี นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถต่อยอดพัฒนาและทำการผลิตแม่พิมพ์

เอง โดยสามารถลดต้นทุนในการผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือที่ใช้กับเครื่องจักรในการผลิตได้ ๓๐ ถึง ๔๐ 

เปอร์เซ็นต ์

 
๓.๕.๑๒ ร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลย ี

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 `๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวทช. ลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมทั้งสิ้น ๗ บริษัท โดย

สามารถสรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุนดังตารางที่ ๓ สำหรับสถานะการลงทุนของบริษัทร่วมทุน ๗ 

บริษัท ที่ปรากฎในตารางที่ ๔ นั้น มีการอนุมัติวงเงินร่วมทุนจาก สวทช. รวมทั้งสิ้น ๔๖๑.๑๓ ล้านบาท เรียก

ชำระแล้ว ๔๓๑.๖๓ ล้านบาท และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจ่าย ๒๙.๕๐ ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานของ

บริษัทร่วมทุนปี ๒๕๖๓ (ตามรอบบัญชีบริษัท) มีกำไรสุทธิ ๓ บริษัท คือ (๑) บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 



๑๖๕ 

 

(INET) มีกำไรสุทธิ ๑๐๐.๔๗ ล้านบาท (๒) บจ.เทรดสยาม (TS) มีกำไรสุทธิ ๒๐.๔๘ ล้านบาท และ (๓) บจ.ไม

โครอินโนเวต (MICRO) มีกำไรสุทธิ ๑๓.๓๖ ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ ๑ บริษัท คือ บจ.สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น 

(SAKUN C) มีขาดทุนสุทธิ ๔๕.๘๖ ล้านบาท 

ตารางท่ี ๓  สรุปภาพรวมการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ณ ๓๐ กันยายน 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
สารสนเทศและ
การสื่อสาร  

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 
ตามมาตรฐาน 

EDIFACT และ 

มาตรฐาน 

ebXML 
gateway 

๒๕๔๐ ๕๐.๐๐ 
(๒๕%) 

๖.๕๐ ๑๓.๐๐ ๑ .  ท ำ ใ ห ้ ก า ร แ ล ก เ ป ล ี ่ ย น ข ้ อ มู ล 

EDI/ebXML เป ็นระบบของการร ับส่ง

ข ้อม ูลทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ท ี ่ ม ี ศ ั กยภาพ 
โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งสำหรับการค้าระหว ่าง
ประเทศ ซึ่งนอกจากจะมีความรวดเร็ว ถูกต้อง
แล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนได้ 
๒. เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพการทำงานของรัฐที่
เก ี ่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ทำให้
ลงทุนน้อยแต่สามารถให้บริการที่มีความสะดวก 
คล่องตัวเช่นเดียวกับภาคเอกชน 
๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศใน
ประเทศไทย 

คงสถานะ 
การลงทุน 

๓ MICRO ผลิตเช้ือจุลินทรีย์
และอาหารสัตว์
หมักชีวภาพ 

๒๕๕๒ ๑๐๐.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๔๙.๐๐ ๔๙.๐๐ ๑ .  เป ็ น โ ร ง ง านผล ิ ตจ ุ ล ิ นทร ี ย ์ ใ น ร ะ ดั บ
อุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีของไทยเป็นแห่งแรก 
๒. เป็นโครงการนำร่องซึ่งจะนำไปประยุกต์สู่
การว ิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลย ีช ีวภาพ ใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ  

คงสถานะ 
การลงทุน 

๔ SAKUN 
C 

ให้บริการด้านการ
วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
นวัตกรรม โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ โดย
เน้นงานที่เป็นโลหะ 

๒๕๖๒ ๔๐๐.๐๐ 

(๑๐๐%) 

๔๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑. เกิดบริษัทที่ทำงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
รวมทั้งได้โรงงานผลิตยานยนต์สมัยใหม่อย่าง
ครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีของประเทศ ด้วย
ทีมงานคนไทยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
ตอบสนองและรองรับงานวิจัยพัฒนาเพื่อการ

คงสถานะ 
การลงทุน 



๑๖๖ 

 

ลำดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกชำระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

ใช้การขึ้นรูป 
พัฒนา
กระบวนการผลิต

แบบ manual 
ให้เป็น mass 
production 

เน้นการท่องเท่ียว
เชิงคุณภาพ ยาน
ยนต์สมัยใหม่ เช่น 
เรือและรถโดยสาร 
เป็นต้น 

ขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ใน
ประเทศ 
๒. เป็นโครงการนำร่อง สามารถใช้เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ที่
มีการใช้เทคโนโลยีหลายๆ ด้าน ทั้งการเปลี่ยน
โครงสร้างจากเหล็กเป็นอลูมิเนียม พัฒนาการ
แปรรูปอลูมิเนียมโดยการปั๊ม ฉีด ขึ้นรูปชิ้นส่วน
ขนาดใหญ่แบบไร้รอยต่อ รวมถึงการพัฒนาการ
ประกอบตัวถังอลูมิเนียม และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที ่ช ่วยเพิ ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 

๕ BIGGO พัฒนาระบบ
สำหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ ่

๒๕๖๔ ๒.๐๐ 
(๑๐๐%) 

๐.๕๐ ๒๕.๐๐ ๑. ช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม
เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ
หน่วยงาน ภาครัฐต่างๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลและ
องค์ความรู้สำหรับการตัดสินใจที่สำคัญ ซึ่งต้อง
อาศัยการพัฒนาอัลกอริทึมการคำนวณขั้นสูงที่
ออกแบบให้มีความฉลาด มีประสิทธิภาพสูงสุด 
และมีความแม่นยำ เพื ่อใช้ในการวิเคราะห์ 
คาดการณ์ ประมาณการ แนะนำการตัดสินใจ
และเรียนรู้ข้อมูลใหม่ได้อัตโนมัติ 
๒. ช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการ

เช ื ่อมต ่อว ิ เคราะห ์ เพ ิ ่ม เต ิม (Business 
Intelligence tools adapter) ซ่ึงจะ

เป็นเครื่องมือสำคัญที่เปิดให้กับทีมนักพัฒนา
ของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำชุดข้อมูลที่
เตรียมไว้ไปวิเคราะห์และนำเสนอในมุมมอง
ต่างๆ ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของ
แต่ละองค์กร 

คงสถานะ 
การลงทุน 

๖ GNPT ผลิตและให้บริการ
ผลิตภัณฑ์เซลล์
และยีนบำบัด 

๒๕๖๔ ๒๐๐.๐๐ 
(๑๐๐.๐๐%) 

๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑. เป็นการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก

ต่างชาติและต่อยอดโดยการวิจัยและพัฒนาของ

คนไทย ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

๒. ช่วยให้เกิดการนำเทคโนโลยีการรักษาด้วย

วิธีเซลล์และยีนซึ่งเป็นเทคโนโลยีขึ้นสูง มาใช้

จริงในประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยลดการนำเข้าจาก

ต่างประเทศในอนาคต  

คงสถานะ 
การลงทุน 



๑๖๗ 

 

ลำดับ บริษัท ธุรกิจ ปีที่เริ่ม
ลงทุน 

ทุนที่เรียกชำระ
แล้ว/๑  

(ล้านบาท) 

เงินลงทุน
ของ สวทช.  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ผลประโยชน์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ ์
การลงทุน    
ปัจจุบัน 

๓. ช ่วยให้ เก ิดการพัฒนากำลังคนในด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ เกิดองค์ความรู้ในการ

รักษา เละถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการวิจัย

ผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด กระบวนการ

รักษาด้วยเซลล์และยีนบำบัด 

๗ BBAPP ให้บริการบริหาร
จัดการโรงงาน
ต้นแบบไบโอรีไฟ
เนอรีเพื่อขยาย
ขนาดการผลิต 

๒๕๖๔ ๑๐ 
(๓๓.๓๓%) 

๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑. ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
เป ็นหน ่วยงานที ่ ให ้บร ิการบร ิหารจ ัดการ
งานวิจัยในโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี เป็น
แห่งแรกของประเทศ ซึ่งโรงงานต้นแบบฯ เป็น
โครงสร้างพื้นฐานกลางที่สำคัญของประเทศ ใน
การพ ิส ูจน ์ความเป ็นไปได ้/ศ ักยภาพของ
เ ท ค โ น โ ล ย ี  แ ล ะ ก า ร ต ล า ด  ( Techno-
Economic Feasibility)  
๒. ช ่วยปิดช่องว ่าง (Gap) ของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (Product Development) และการ
ขยายขนาดการผลิต (scale up) ผลิตภัณฑ์
ด้านไบโอรีไฟเนอรีในประเทศไทย ด้วยกำลัง
การผลิตในระดับ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ซึ่งการขยาย
ขนาดการผลิตขนาดใหญ่จะช่วยให้สามารถต่อ
ยอดงานวิจัยพัฒนาไปสู ่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. ช่วยให้มีความสามารถในการปรับแต่งและ
พัฒนาเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีให้สอดคล้อง
ก ับว ัตถ ุด ิบ และผลิตภ ัณฑ์เป ้าหมาย เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) 
และสร้างมูลค่าเพิ่ม   
๔. สร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ในสายงานที่
ขาดแคลน และช ่วยให ้ เก ิดการถ ่ายทอด
เทคโนโลยีขั้นสูงจากพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อ
เพ ิ ่มข ีดความสามารถในการแข ่งข ัน และ
นวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องใน 
Value Chain 

คงสถานะ 
การลงทุน 

 รวม  - ๑,๒๖๒.๐๔ ๔๓๑.๖๓ - - - 

หมายเหตุ : /๑ ตัวเลขในวงเล็บแสดงร้อยละของทุนที่เรียกชำระแล้วเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนบริษัทยกเว้นกรณี INET ที่เป็นบริษัท

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว (๕๐๐.๐๔ ล้านบาท) 
 

 



๑๖๘ 

 

ตารางท่ี ๔  สถานะการลงทุนและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน 

 

 

  

 (หน่วย: ล้านบาท)
สรุปสถานะการลงทุนในบริษัทร่วมทุน INET TS MICRO SAKUN C BIGGO GNPT BBAPP
ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ ก.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 ๒.๐๐ ๒๐๐.๐๐ ๑๐.๐๐
สัดส่วนการเรียกช าระ ๑๐๐% ๒๕% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%
วงเงินอนุมัติร่วมทุนของ สวทช. ๓๑๐.๖๓ ๒๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๔๐.๐๐ ๐.๕๐ ๒๐.๐๐ ๑๕.๐๐
เงินลงทุนผูกพันรอจ่าย - ๑๙.๕๐ - - - ๑๐.๐๐
จ านวนเงินลงทุนท่ี สวทช. ช าระค่าหุ้นแล้ว ๓๑๐.๖๓ ๖.๕๐ ๔๙.๐๐ ๔๐.๐๐ ๐.๕๐ ๒๐.๐๐ ๕.๐๐
สัดส่วนการถือหุ้นของ สวทช. ๒๔.๙% 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% - - -



๑๖๙ 

 

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 สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแผนเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนในระยะยาว  

ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ AGRITEC มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชุมชน 
จำนวน ๖๗๖ ชุมชน ใน ๔๖ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี จำนวน ๙ ,๒๑๓ คน  
พัฒนาทักษะเกษตรกรแกนนำ จำนวน ๗๗๘ 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 ๒๖๔ ชุมชน 
(เป้าหมาย ๒๐๐ ชุมชน) และพัฒนาบุคลากรเกษตรอัจฉริยะจำนวน ๖๒๕ คน (เป้าหมาย ๒๕๐ คน) โดยมี
ตัวอย่างการดำเนินงานดังนี้ 

• WATER FiT simple กล่องให้น ้ำสำหรับการเพาะปลูก  พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีควบคุมการให้น้ำ มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัด
ความชื้นดิน และถังวัดน้ำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สมาร์ท
โฟนผ่านบลูทูธ สำหรับตั้งช่วงเวลาให้น้ำ และสามารถตั้งช่วงเวลาให้น้ำได้มากกว่า ๑๐๐ ช่วงเวลา ซึ่งจะช่วยให้
เกษตรกรสะดวกในการให้น้ำพืชได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงควบคุมคุณภาพผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้มีการลงพื ้นที ่ต ิดตั ้งเทคโนโลยี ให้แก่ ผู ้ประกอบการ แอดสะเมิง ออกานิกฟาร์ม  
บ้านแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเดิมผู้ประกอบการต้องเดินทางจากบ้าน  
ไปรดน้ำแปลงทุกวันอย่างน้อยวันละ ๑ รอบ คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๑๒ ,๙๖๐ บาทต่อปี หลังติดตั้ง



๑๗๐ 

 

เดินทางเข้าสวนเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้ง คิดเป็น ๑,๗๒๘ บาทต่อปี สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๑๑ ,๒๓๒ 
บาทต่อปี 

 

 

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

ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ และเก็บเป็นฐานข้อมูลในชุมชน สามารถ  
นำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และยั ่งยืน โดยเกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรท้องถิ ่น จำนวน ๓๘๕ ชุมชน  
(เป้าหมาย ๓๘๐ ชุมชน) และสร้างเกษตรกรแกนนำ จำนวน ๗๗๘ คน (เป้าหมาย ๑๕๐ คน) โดยมีตัวอย่าง 
ผลการดำเนินงาน ดังนี้  

• การป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยด้วยการใช้เชื้อราเมตาไรเซียม ตามมาตรฐาน 
ThaiGAP โดยมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP ผลิตภัณฑ์ผัก ณ ศาลา
เอนกประสงค์บ้านอุ้มเปี้ยม ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี
บ้านอุ ้มเปี ้ยม จำนวน ๒๐ ราย ตลอดจน เจ้าหน้าที ่เกษตรตำบล และครู กศน. หลักสูตรประกอบด้วย  
๑) ข้อกำหนดทั่วไป Primary ThaiGAP ได้แก่ การทำแผนการผลิต วันเก็บเก่ียว และคาดการณ์ผลผลิต การใช้
น้ำในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบันทึกและการตามสอบ และการตรวจ
รับรอง เป็นต้น ๒) การ
ป้องกันกำจ ัดศ ัตร ู พืช
อย่างปลอดภัยด้วยการ
ใช้เช ื ้อราเมตาไรเซียม 
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ต่อการระบาดของโรค



๑๗๑ 

 

และแมลงศัตรู ซึ่งหลังการอบรมพบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีบ้านอุ้มเปี้ยม ได้ รวมกลุ่มจัดตั้งเป็น 
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยแปลงใหญ่ ๗๗ หมู่ ๑ ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน ThaiGAP จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นได้ลงนามความร่วมมือกับ
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (บาร์บีคิว พลาซ่า) และตลาดไท โดยมีการประกันราคาและจำนวนรับซื้อที่ชัดเจน 
โดยมีการประกันราคา ๙-๑๐ บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมที่จำหน่ายในตลาดทั่วไป ๘ บาทต่อกิโลกรัม จำนวน
ผลผลิต ๓,๕๐๐ กิโลกรัมต่อวัน โดยสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนให้แก่เกษตรกร ๒.๔๘ ล้านบาทต่อปี 
   
 

 
  



๑๗๒ 

 

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 โดยให้บริการพื้นที่ เช่า
แก่เอกชนผู้สนใจทำวิจัยและพัฒนา ตลอดจนดำเนินการบริหาร พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ให้ภาคเอกชนเข้าใช้
เป็นสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อันจะนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ 
ภาคสังคมและอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย  
ณ สิ ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. ให้บริการพื ้นที ่เช่าเพื ่อทำวิจัยและพัฒนาให้แก่
ผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น ๑๕๒ ราย ประกอบด้วยให้บริการพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจำนวน 
๑๐๙ ราย (ไม่รวมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต) หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 
และบริการพื้นที่สำนักงานห้องฝึกอบรมสัมมนาในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยแก่ผู้ประกอบการ 
จำนวน ๔๓ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด โดยมีจำนวนผู้เช่ารวม  
แยกตามสาขาเทคโนโลยี แสดงดังรูปที่ ๖ 

 
 

 
รูปที่ ๖ จำนวนผู้เช่ารวมแยกตามสาขาเทคโนโลยี 

  



๑๗๓ 

 

๓.๖.๒ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  

สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ EECi ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(วทน.) โดยประสานงานกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ณ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. 
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EECi ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 (๑) การเตร ียมความพร ้อมเชิง

กายภาพ การก่อสร ้างกล ุ ่มอาคาร EECi 
Phase 1A มีความคืบหน้าการก่อสร ้างฯ  
คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๙๓ (เป้าหมายร้อยละ 
๑๐๐) โดยดำเนินการด้านโครงสร้างอาคาร
ต่าง ๆ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดสอบระบบ
ประกอบอาคาร ตรวจสอบงานภายในอาคาร 
พร้อมทั้งส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (As-built 
Drawing) และจัดเตรียมเอกสารคู่มือและอบรมการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ คาดว่าผู้รับจ้างจะ
สามารถส่งมอบกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1A ได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

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

พัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของไทย และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เพ่ือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ
ระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ณ ไตรมาสที่ 
๔ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๕ และมีตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

 (๒.๑) การพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery Pilot Plant) อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ ๒๕ (เป้าหมายร้อยละ ๒๗.๕๐) โดยอยู่ระหว่างลงนามสัญญาการจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงาน
ต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ งานติดตั้งระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบ  
ไบโอรีไฟเนอรีคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดดำเนินการได้เต็มรูปแบบในปี ๒๕๖๖ 

(๒.๒) การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: 
SMC) ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ (Testing and 
Tesbed)  



๑๗๔ 

 

โดยคาดว่าจะพร้อมติดตั้งเมื่ออาคาร EECi แล้วเสร็จ ความคืบหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙ 
(เป้าหมายร้อยละ ๑๐) 

 
(๓) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of 
Things (IIoT) แก่ครูและเยาวชนในพ้ืนที่ EEC โดยไตรมาสที่ ๔ ได้
จัดอบรมแบบเข้มข้นในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาและ
อาจารย์ระดับอาชีวศึกษา จำนวน ๑๐๔ คน (นักศึกษา ๗๓ คน 
อาจารย์ ๓๑ คน) จาก ๑๕ วิทยาลัย ผ่านการจัดอบรมขั้นพื้นฐาน

และอบรมภาคปฏิบัติแบบเข้มข้น รวมทั้งจัดทำคู่มือประกอบการสอน IoT พื้นฐาน IoT ขั้นสูง และ IIoT 
พ้ืนฐาน พร้อมชุด I–Kit จำนวน ๑๒๐ ชุด และ I2-Kit จำนวน ๑๖ ชุด เพ่ือใช้ประกอบการอบรมและแจกให้กับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ
ครูและนักเรียนในพื้นที ่ EEC ๑,๕๖๒ คน ผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมแบบออนไลน์ อาทิ การเขียน
โปรแกรมผ่านบอร์ด KidBright และการเรียนรู้การใช้งาน 3D-Priniting and Laser Cutting เป็นต้น โดยมี
ความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ 

 
(๔) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นว ัตกรรม (วทน . )  เพ ื ่ อช ุ มชน และอ ุ ตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเกษตร
อัจฉริยะ มีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
ให้กับ ๕๕ ชุมชน ณ ไตรมาสที่ ๔ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ชุมชนแล้ว ๙๕ ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ๔๑ ชุมชน 
จังหวัดระยอง ๒๙ ชุมชน จังหวัดจันทบุรี ๒๑ ชุมชน จังหวัด
ชลบุรี ๒ ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี ๑ ชุมชน และจังหวัดตราด 
๑ ชุมชน โดยมีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๑ ,๕๓๐ คน และมีเทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด 
๑๒ เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีระบบตรวจวัดอากาศด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพ่ือการติดตามสภาวะ
แวดล้อม เทคโนโลยีระบบให้น้ำตามสภาวะความต้องการของพืชในระบบแปลงเปิด  เทคโนโลยีการเกษตร
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย (GAP) เทคโนโลยีการผลิตก้อนเชื้อสดราบิวเวอเรียพร้อมใช้สำหรับ
กำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการผลิตและใช้เชื ้อราเมตาไรเซียมกำจัดศัต รูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการผลิตสารชีวภาพเพื่อควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร  เทคโนโลยี
การผลิตและใช้ปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกองอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์/
ปลอดภัย เทคโนโลยีการผลิตอาหารโคจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหารผสม 



๑๗๕ 

 

ครบส่วน (TMR) ด้วยโปรแกรมคำนวณสูตรอาหารโค เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศคุณภาพดี และเทคโนโลยี
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มะนาวดอง) คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐ 
 

(๕) การพัฒนาคอนซอร ์ เท ียมในบร ิบทของ EECi ณ ไตรมาสที ่  ๔ ป ีงบประมาณ ๒๕๖๔  
มีความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากเป้าหมายในการพัฒนาความร่วมมือในลักษณะ  
คอนซอร์เทียมที่มีข้อตกลงความร่วมมือระดับโครงการร่วมกัน จำนวน ๙ คอนซอร์เทียม ปัจจุบันได้พัฒนา
ความร่วมมือได้ตามเป้าหมาย ได้แก่  

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

๒) การประยุกต์ใช้งานดัชนีชี ้ว ัดความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (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 โครงการศึกษาการใช้ท่อคาร์บอน
นาโนที่ได้จากแฟลร์ก๊าซสำหรับประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน 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 และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาความสามารถทาง
เทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ
เกษตรนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ เช่น เทคโนโลยี
ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ (HandySense) เป็นต้น 

๖) การพัฒนาพื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่ร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น 

จำกัดเป็นความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดระยอง ให้เป็นพื้นที่สาธิต /ทดสอบ/ถ่ายทอด 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรสมัยใหม่ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่ โดยได้ประยุกต์ใช้งานผลงาน 

แอปพลิเคชันปฏิทินการเพาะปลูกด้วยวิธี KAS (KAS Crop Calendar Application) ระบบเกษตรแม่นยำ

ฟาร์มอัจฉริยะ (HandySense) ระบบและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสัตว์น้ำ (Aqua-IoT) และรถระบบ

ดาวเทียมนำทาง (GNSS: Global Navigation Satellite System) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) 



๑๗๖ 

 

๗) การจัดตั ้งบริษัทร่วมทุนบริษัท Bio Base Asia Pilot Plant (BBAPP) เพื ่อบริหารจัดการและ

ดำเนินงาน โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีในพ้ืนที่ EECi 

๘) การส่งเสริมนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (AI Innovation JumpStart) 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือเพ่ือสร้าง

แพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการและเร่งการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 

๙) การแข่งขันหุ ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ “RoboInnovator Challenge 2021 By Software 

Park Thailand” ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาความสามารถ

บุคลากรด้านการขนส่งสมัยใหม่ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งสมั ยใหม่ 

และสร้างสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้อง

เลื่อนการแข่งขันออกไปในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
(๖) การผลักดันการดำเนินงานของ EECi ร่วมกับพันธมิตรสำคัญ เพื ่อให้การพัฒนา EECi ใน

แพลตฟอร์มเมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) และเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบ
อัจฉริยะ (ARIPOLIS) ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและ
สนับสนุนจากพันธมิตรสำคัญที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการโดยตรง ได้แก่ ๑) การร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อการได้รับงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง ๒) การร่วมทุนระหว่าง สวทช. กับบริษัท Bio Base Euro Pilot Plant (BBEPP) จัดตั้งบริษัท Bio 
Base Asia Pilot Plant (BBAPP) เพื่อบริหารโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี และ ๓) การจัดตั้งแพลตฟอร์ม
ความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของ SMC ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 

• การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรใน EEC ร่วมกับ สกพอ. ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำ
แผนพัฒนาการเกษตรใน EEC แบบออนไลน์ เมื ่อวันที ่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เพื ่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ พร้อมจัดทำรายละเอียดโครงการ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลาย
น้ำ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดหลักด้วยการประชุมกลุ่มย่อยคลัสเตอร์ต่าง ๆ เพ่ือ
บรรจุในแผนปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาการเกษตรใน EEC และนำเสนออนุมัต ิในที ่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะว ันออก (กพอ.) ท ั ้ งน ี ้  มต ิท ี ่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในวันที่ ๔  ตุลาคม ๒๕๖๔ โดย



๑๗๗ 

 

มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบแผนพัฒนาการเกษตร 
EEC (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

• การจัดตั้งบริษัท BBAPP ดำเนินการจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๔  และเข้าสู่
กระบวนการขอใบประกอบธุรกิจต่างด้าว โดยคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งขอรับการส่งเสริมจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และเริ่มดำเนินธุรกิจ
ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

• การเกิดพันธมิตรร่วมงานใน SMC คอนซอร์เทียม จัดตั้งศูนย์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เฉพาะด้าน (Center of Technology Transfer: CoTT) ด้านคลังส ินค้าอัจฉริยะ (Smart 
warehouse) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยปัจจุบันได้ลงนาม
ความร่วมมือทั ้ง ๒ ฝ่ายแล้ว อีกทั ้งยังอยู ่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์  
แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในการทดสอบแพลตฟอร์ม
ระบุตำแหน่ง (UNAI) เพ่ือติดตามพนักงานและรถยกในคลังสินค้า สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้าน
คลังสินค้าอัจฉริยะมุ่งไปสู่การพัฒนาคอนซอร์เทียมในอนาคต 

 
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 เพื่อพัฒนาให้ เศรษฐกิจของไทยขยายตัว

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  



๑๗๘ 

 

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลไกการบูรณาการ ความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรมในภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโจทย์วิจัยหรือความต้องการของผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการ

ในด้านต่างๆ และ (๒) แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมด้านนวัตกรรมอาหาร (Comprehensive Food Innovation 

Platform) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอาหารของผู้ประกอบการโดยมีผลการดำเนินงาน  

 
ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis : FI) ได้ดำเนินงาน 

โดยมีผู้ประกอบการได้รับการเชื่อมโยงบริการ ๑๘๕ ราย ประกอบด้วย ด้าน One-Stop Service (OSS) ๑๒๖ 
ราย และ ด้าน Meet the food expert ๕๙ ราย  ซึ่งมีตัวอย่างผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแพลตฟอร์ม 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) FI Nationwide Network เคร ือข ่ายเม ืองนว ัตกรรมอาหารที ่ดำเน ินการในปี ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย ๑๘ มหาวิทยาลัย ๕ หน่วยงาน และ ๒ One-Stop Service (OSS) ดังภาพ 
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Food
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Food 
Innovation
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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)



๑๗๙ 

 

(๒) Functional Foods & Ingredients โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายนอก
และภายใน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) รวมทั้งหน่วยงานภายในสวทช. ให้คําปรึกษาและวางแผนการจัดทํา
Roadmap ผู้ประกอบการ ๖ บริษัทให้คําปรึกษาออนไลน์ จํานวน ๑๕ บริษัท สัมมนากลุ่มและให้คําปรึกษา
จํานวน ๓๒ บริษัท ผู้เข้าร่วม ๕๓๐ คน  

(๓ )  Flavor Innovation and Sensory ดำ เน ิ น ง าน โคร งกา รสร ้ า ง คว าม เ ข ้ มแข ็ ง ใ ห้  
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  มีผู้เข้าร่วมพัฒนาทั้งสิ้น 
๑,๙๕๓ คน 

(๔) Food Pilot Plant มีการเชื่อมโยงบริการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ  
ได้รับการเชื่อมโยงบริการ Pilot Plant ๒๑ ราย จำนวน ๓๐ ครั้ง 

(๕) FI Academy ดำเนินการจัดสัมมนา/อบรม/กิจกรรมต่าง ๆ เพื ่อให้ความรู ้ และทักษะ 
ในอุตสาหกรรมอาหารแก่ผู้ประกอบการ ดังนี้ ๑) กิจกรรม Special Food Talk 2021  ตัวอย่างหัวข้อ เช่น 
ว ิ ทยาศาสตร ์ การปร ุ งอาหาร เพ ื ่ อส ุ ขภาพสำหร ับผ ู ้ บ ร ิ โ ภคแต ่ ละว ั ย”“อาหารสำหร ั บ เ ด็ ก  
วัยเรียน”“อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” “การตระหนักรู้ความปลอดภัยของอาหารของผู้บริโภค
และผู้ประกอบการ” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑,๒๖๑ คน ๒) กิจกรรม Food Talks 2021 ในหลายหัวข้อ 
ตัวอย่างหัวข้อ เช ่น “Hydrocolloids: Key ingredients in plant-based foods and beverages” และ  
“All About Organics อาหารออร์แกนิค จากธรรมชาติสู่ชีวิตที่ยั่งยืน” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๒,๘๔๑ คน  

 
(๖) Food Communications 

โดยจัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ “Food 
Innopolis International Symposium – FIIS 
2021” ทางออนไลน์ มีวิทยากรระดับนานาชาติ 
๓๑ ท่านจาก ๑๔ ประเทศ มีผู้ เข ้าร ่วมงาน
ทั้งสิ้น ๑,๐๐๑ คน 

 
 

 



๑๘๐ 

 

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 ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ สนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่-ต่อเนื่อง) ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) จำนวน ๗๓๙ คน โดยมี
การสนับสนุนผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การบ่มเพาะเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก
และเยาวชน หรือ JSTP ด้วยการคัดเลือกและให้ทุนเรียนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอก โครงการสร้างปัญญา
วิทย์ ผลิตนักเทคโน หรือ YSTP ที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมาบ่มเพาะในห้องปฏิบัติการ
ของ สวทช. ให้มีทักษะกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไทย หรือ TGIST และโครงการความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
สถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่มุ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงระดับปริญญาโทและเอก โดยอาศัยกลไก
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ความพร้อมของทีมอาจารย์ผู ้เชี ่ยวชาญและนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ร่วมกับนักวิจัยจาก สวทช. เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับการพัฒนา
กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ในอนาคต รายละเอียดจำนวนทุนที่มีการสนับสนุน ดัง
รูปที่ ๗ 

การสนับสนุนทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ใหม่-ต่อเนื่อง) จำนวน ๑๑๒ คน ประกอบด้วย ทุนใหม่ 
๔๙ คน และ ทุนต่อเนื่อง ๖๓ คน ได้ทำงานวิจัยร่วมกับ สวทช. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่เพ่ิงสำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกจากทั้งในและต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานวิจัย ก้าวสู่การเป็นนักวิจัยอาชีพที่มีคุณภาพ  

การสนับสนุน ดึงดูดนักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ รวม ๖๐๐ 
คน เป็นนักวิจัยเยี่ยมเยือนอาวุโส ๒ คน นักวิจัยร่วมวิจัย ๘ คน ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ๔๒๒ คน และนักศึกษา
ร่วมงาน ๖๘ คน 



๑๘๑ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๗ จำนวนการสนับสนุนทุนการศึกษา (ใหม่ - ต่อเนื่อง) ผ่านโครงการต่าง ๆ 
 

๓.๘.๒ การดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย  
สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน หันมาสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้

ด้าน วทน. และค่ายวิทยาศาสตร์ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ๓,๒๓๗ คน โดยเน้นการให้ความรู้ที่เสริมกับ 
การเรียนในห้องเรียนผ่านกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และมีการกระตุ้นความเป็นนักวิทย์
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านการอบรมและการประกวดที่สามารถต่อยอดไปสู่เวทีนานาชาติได้ 
รวมถึงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในรูปแบบของกิจกรรม
ที่ทำให้ชอบเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยมีตัวอย่างกิจกรรม อาทิ 

• อบรมเชิงปฏิบัติการ การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื ่อใช้ในการนำเสนอ ในรูปแบบ
ออนไลน์ สวทช. ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ การสกัด  
คอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพ่ือใช้ในการนำเสนอ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ด้วย
โปรแกรม zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนทางด้านทักษะการสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ
เนื้อหางานวิจัย ความสำคัญของงานวิจัยที่ต้องการนำเสนอได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เทคนิค
การวางโครงสร้างเพื่อสร้างเนื้อหาในการนำเสนองานวิจัย และจัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอ ตลอดจน
เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นในการสร้างสรรค์สื ่อนำเสนอผลงาน เสริมศักยภาพบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน โดยมีคุณครู อาจารย์ และ
นักเรียน จากมหาวิทยาลัย โรงเรียนภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๗๔ คน เป็นครู/อาจารย์ ๒๗ 
คน นักเรียน ๔๗ คน 

JSTP, ๒๙
FEPs, ๗

TAIST, 
๑๓๒

TAIST-JAIST, ๑๖TGIST, 
๑๘๘

MOU-สถาบันฯ, ๑๐๖



๑๘๒ 

 

 

 
 
  



๑๘๓ 

 

๔. ผลการดำเนินงานดา้นทรัพยากร 
 

๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

สวทช. ได้รับอนุมัติแผนรายจ่ายประจำปี 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 ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบบุคลากร ๒,๔๗๔.๙๗ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๒ ของแผน มีผลการใช้จ่ายงบดำเนินงาน ๓,๔๕๙.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๕  
ของแผน และมีผลการใช้จ่ายงบก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของแผน รวม สวทช. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๙ ,๑๓๔.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๗  
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 ๕,๕๘๙.๖๕ ๓๔๕.๐๓ ๕,๙๓๔.๖๘ ๙๘.๔๒ 

   ๑.๑ รายจ่ายงบบุคลากร ๒,๕๓๐.๐๐ ๒,๔๗๔.๙๗ - ๒,๔๗๔.๙๗ ๙๗.๘๒ 

   ๑.๒ รายจ่ายงบดำเนินงาน ๓,๕๐๐.๐๐ ๓,๑๑๔.๖๘ ๓๔๕.๐๓ ๓,๔๕๙.๗๑ ๙๘.๘๕ 

       - การวิจัย วทน. ๑,๖๗๐.๐๐ ๑,๓๓๗.๐๙ ๒๙๐.๑๑ ๑,๖๒๗.๒๐ ๙๗.๔๔ 

       - การบริหาร RDI ๒๔๕.๐๐ ๒๕๕.๑๐ ๐.๙๗ ๒๕๖.๐๗ ๑๐๔.๕๒ 

       - การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๕๑๕.๐๐ ๕๖๘.๘๖ ๕.๗๑ ๕๗๔.๕๗ ๑๑๑.๕๗ 

       - การสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน ๗๕.๐๐ ๔๓.๙๔ ๒.๒๓ ๔๖.๑๗ ๖๑.๕๕ 

       - การพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ๒๘๐.๐๐ ๒๔๒.๒๑ ๕.๒๖ ๒๔๗.๔๗ ๘๘.๓๘ 

       - การบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม ๒๙๐.๐๐ ๒๖๗.๕๒ ๒๘.๓๒ ๒๙๕.๘๔ ๑๐๒.๐๒ 

       - การบริหาร สนับสนุน และ Shared services ๔๒๕.๐๐ ๓๙๙.๙๖ ๑๒.๔๓ ๔๑๒.๓๙ ๙๗.๐๓ 

๒.รายจ่ายงบก่อสร้างและครภุัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๘๑.๔๖ ๑,๙๑๘.๕๔ ๓,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวมงบประมาณรายจ่าย ๙,๒๓๐.๐๐ ๖,๘๗๑.๑๑ ๒,๒๖๓.๕๗ ๙,๑๓๔.๖๘ ๙๘.๙๗ 

๓. รายจา่ยเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน NASTDA Holding 
และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 

๒๐๐.๐๐ ๑๙๔.๐๑ - ๑๙๔.๐๑ ๑๐๒.๖๗ 

๔. รายจา่ยงบสำรองฉกุเฉิน ๒๕๐.๐๐ - - - - 

๕. รายจา่ยเงินเพิ่มพิเศษ* ๑๗๕.๐๐ ๑๗๖.๐๘ - ๑๗๖.๐๘* ๑๐๐.๖๒ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๘๕๕.๐๐ ๗,๒๔๑.๑๙ ๒,๒๖๓.๕๗ ๙,๕๐๔.๗๖ ๙๖.๕๖ 

หมายเหตุ: *เงินเพิ่มพิเศษ ๑ เดือน 



๑๘๔ 

 

๔.๒ ผลการหารายได้จากการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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 ๔ สวทช. มีรายได้ทั้งสิ้น จำนวน ๒,๗๒๓.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๔ ของแผน 
โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้อุดหนุนเพื่อการวิจัย ๑ ,๒๓๓.๓๑ ล้านบาท จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๑,๐๒๘.๘๑ ล้านบาท , สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ๑๙๒ ล้านบาท และเงินกู้ของ
รัฐบาล ๑๒.๕ ล้านบาท  

ตารางท่ี ๖ รายได้แยกตามประเภท 

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

๑. กิจกรรมพื้นฐาน ๑,๔๕๐.๐๐ ๑,๔๑๑.๕๒ ๙๗.๓๕% 

อุดหนุนรับ ๖๗๐.๐๐ ๗๔๐.๘๒ ๑๑๐.๕๗% 

รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๒๕๐.๐๐ ๑๕๕.๗๕ ๖๒.๓๐% 

ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน ์ ๕๐.๐๐ ๓๐.๑๘ ๖๐.๓๖% 

บริการเทคนิค/วิชาการ ๒๒๐.๐๐ ๒๔๑.๔๑ ๑๐๙.๗๓% 

ฝึกอบรม/สมัมนา/นิทรรศการ ๘๐.๐๐ ๔๑.๓๗ ๕๑.๗๑% 

ค่าเช่าและบริการสถานท่ี ๑๘๐.๐๐ ๒๐๑.๙๙ ๑๑๒.๒๒% 

๒. นโยบายรัฐ / สวทช. ๑,๘๐๐.๐๐ ๑,๒๔๖.๔๗ ๖๙.๒๕% 

เงินสนับสนุนการพัฒนา ว และ ท เพื่อการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  

๑,๘๐๐.๐๐ 

๑๓.๑๖ 

๖๙.๒๕% หน่วยภาครัฐ (Block Grant) 
๑,๒๓๓.๓๑ 

งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี

รวมรายได้จากความสามารถ (๑)+(๒) ๓,๒๕๐.๐๐ ๒,๖๕๗.๙๙ ๘๑.๗๘% 

๓.  อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด ๕๐.๐๐ ๖๕.๖๗ ๑๓๑.๓๔% 

รวมรายได้ทั้งสิ้น (๑)+(๒)+(๓) ๓,๓๐๐.๐๐ ๒,๗๒๓.๖๖ ๘๒.๕๔% 

 



๑๘๕ 

 

๔.๓  สถานภาพด้านบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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 ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวทช. มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้น ๓,๑๐๘ คน ดังรูปที่ ๘ 

 
รูปที่ ๘ อัตราบุคลากร สวทช. ตามปีงบประมาณ 

 

เมื่อพิจารณาจำนวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า สวทช. ได้เตรียมความพร้อม  
ของบุคลากร เพื่อสร้างงานวิจัย พัฒนา และงานทางด้านเทคนิคเป็นสำคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและ
วิชาการ จำนวน ๒,๑๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๘ ของบุคลากรทั้งหมด และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและ
วิชาการ จำนวน ๙๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๒ ของบุคลากรทั้งหมด  

  

๙๘๔

๑,๑๓๖

๑,๐๙๘

๑,๓๓๐

๑,๔๘๕
๑,๙๑๙

๒,๒๖๓
๒,๔๓๔

๒,๕๗๓
๒,๖๔๔

๒,๖๘๘

๒,๖๗๗

๒,๖๘๒

๒,๖๙๐

๒,๗๑๕

๒,๗๕๓

๒,๘๓๔

๒,๘๗๓
๓,๐๐๙

๓,๐๙๖ ๓,๑๐๘



๑๘๖ 

 

สัดส่วนบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการต่อสายสนับสนุน เท่ากับ ๓.๒๖ : ๑   

 
รูปที่ ๙ อัตราบุคลากร สวทช. ตามหน่วยงาน และกลุ่มตำแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔) 

เมื่อพิจารณาจำนวนบุคลากรของ สวทช. ในมิติวุฒิการศึกษาพบว่า สวทช. มีบุคลากรในระดับ  
ปริญญาเอก และปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๔ ของบุคลากรทั้งหมด ดังรูปที่ ๑๐ 

 
รูปที ่๑๐ อัตรากำลังคนจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

๖๖๗

๑,๓๖๕

๔๐๓

๒๖๐

๑๖๙

๓๔

๖

๒๐๔

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

สนับสนุน

วิจัย พัฒนาและวิศวกรรม

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ธุรกิจ

พัฒนาและถ่ายทอดความรู้

บริหารระดับสูง

บริหารโปรแกรม…

บริหาร

สน
ับ

สน
ุน

วิจ
ัยแ

ละ
วิช

าก
าร

บร
ิหา

ร

จ านวนบุคลากร (คน)

กล
ุ่มต

 าแ
หน

่ง

๒๓%

๔๔%

๓๓%

ปริญญาเอก
๗๔๒ คน

ปริญญาโท
๑,๓๕๔ คน

ปรญิญาตรแีละต ่า
กว่า
๑๐๑๒ คน



๑๘๗ 

 

นอกจากนี้ หากจำแนกบุคลากรของ สวทช. ตามประเภทการจ้าง (พนักงานและพนักงานโครงการ) 
กล่าวคือ มีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และพนักงานโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

 

 
รูปที่ ๑๑ อัตรากำลังคนจำแนกตามประเภทการจ้าง 

สำหรับ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. (พนักงานและพนักงานโครงการ) ไตรมาสที ่ ๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่ากับ ๓.๕๑ ดังแสดงในรูปที่ ๑๑ และเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(๓.๔๖) ในระยะเวลาเดียวกัน พบว่า Turnover rate ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้น และหากเปรียบเทียบใน
ระยะเวลาเดียวกันกับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๓.๑๐) พบว่า Turnover rate ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มข้ึน
เท่ากับ ๐.๔๑% (๓.๕๑ – ๓.๑๐) ดังแสดงในรูปที่ ๑๒ 

 
รูปที่ ๑๒ Turnover rate ของบุคลากร สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๔ 

๑๐%

๙๐%

๗.๔๔
๖.๐๓ ๖.๐๙

๗.๕๙
๕.๙๐ ๖.๓๘

๕.๖๕ ๕.๕๖
๔.๖๑ ๔.๓๐

๓.๕๕ ๓.๔๖ ๓.๑๐ ๓.๕๑

๐

๒

๔

๖

๘

๑๐

๑๒

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑๘๑ ๑๕๕ ๑๖๑ ๒๐๔ ๑๕๘ ๑๗๑ ๑๕๒ ๑๕๑ ๑๒๗ ๑๒๒ ๑๐๒ ๑๐๔ ๙๖ ๑๐๙

๒,๔๓๔ ๒,๕๖๙ ๒,๖๔๔ ๒,๖๘๘ ๒,๖๗๗ ๒,๖๘๒ ๒,๖๙๐ ๒,๗๑๕ ๒,๗๕๓ ๒,๘๓๔ ๒,๘๗๓ ๓,๐๐๙ ๓,๐๙๖ ๓,๑๐๘

จ านวนบุคลากรพ้นสภาพ (คน)

ปีงบประมาณ

Turnover Rate(%)

จ านวนบุคลากรแต่ละปี (คน) 

พนักงานโครงการ 
๒๙๖ คน 

พนักงาน 
๒,๘๑๒ คน 



๑๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 

 

ก. รายช่ือบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จำนวน ๙๑๑ ฉบับ 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๑ 3 Biotech A synthetic cytokinin influences the accumulation of leaf 
soluble sugars and sugar transporters, and enhances the 
drought adaptability in rice 

๑.๘๐ 

๒ 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 

๓ ACM Transactions on 
Knowledge Discovery from 
Data 

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

๒.๐๑ 

๔ ACS Applied Energy 
Materials 

Elimination of Zinc Dendrites by Graphene Oxide 
Electrolyte Additive for Zinc-Ion Batteries 

๔.๔๗ 

๕ ACS Applied Energy 
Materials 

High-Performance and Binder-Free Anodized ZrTiAlV Alloy 
Anode Material for Lithium Ion Microbatteires 

๔.๔๗ 

๖ ACS Applied Energy 
Materials 

Impact of a Spun-Cast MoOx Layer on the Enhanced 
Moisture Stability and Performance-Limiting Behaviors of 
Perovskite Solar Cells 

๔.๔๗ 

๗ ACS Applied Energy 
Materials 

New Insight into the Electrocatalysis of Ni-Rich Trimetallic 
NCM-Based Hydroxides for Water Oxidation 

๔.๔๗ 

๘ ACS Applied Nano Materials A Nanocolumnar Tantalum Oxide-Guided Mode Resonance 
Sensor for Volatile Organic Compounds 

๕.๑๐ 

๙ ACS Applied Nano Materials ZnFe2O4 Magnetic Nanoparticle–Polydiacetylene–Zinc(II) 
Composites for Real-Time Nanothermometers and 
Localizable Acid/Base Sensors 

๕.๑๐ 

๑๐ ACS Applied Nano Materials ZnO Nanorods Grown on Heterogenous Ag Seed Layers for 
Single-Cell Fluorescence Bioassays 

๕.๑๐ 

๑๑ ACS Applied Polymer 
Materials 

Nanohybrid Ethanol Emitter for Disinfection of Bacteria and 
Virus on Contaminated Surfaces 

๔.๐๙ 

๑๒ ACS Biomaterials Science & 
Engineering 

Smaller Is Not Always Better: Large-Size Hollow 
Polydopamine Particles Act as an Efficient Sun Protection 
Factor Booster for Sunscreens 

๔.๑๕ 



๑๙๐ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๑๓ ACS Catalysis Comprehensive Mechanism of CO2 Electroreduction 
toward Ethylene and Ethanol: The Solvent Effect from 
Explicit Water–Cu(100) Interface Models 

๑๒.๓๕ 

๑๔ ACS Macro Letters Polymers with Hemiaminal Ether Linkages for pH-
Responsive Antibacterial Materials 

๖.๐๔ 

๑๕ ACS Omega Characterization of Cellulose–Chitosan-Based Materials 
from Different Lignocellulosic Residues Prepared by the 
Ethanosolv Process and Bleaching Treatment with 
Hydrogen Peroxide 

๒.๘๗ 

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

๒.๘๗ 

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

๒.๘๗ 

๑๘ ACS Omega High-Performance Giant Dielectric Properties of Cr3+/Ta5+ 
Co-Doped TiO2 Ceramics 

๒.๘๗ 

๑๙ ACS Omega Modeling the Adsorption of the miR-29a Cancer Biomarker 
on a Graphene Quantum Dot 

๒.๘๗ 

๒๐ ACS Omega Polymerized Luteolin Nanoparticles: Synthesis, Structure 
Elucidation, and Anti-Inflammatory Activity 

๒.๘๗ 

๒๑ ACS Omega Pretreatment of Cellulose from Sugarcane Bagasse with 
Xylanase for Improving Dyeability with Natural Dyes 

๒.๘๗ 

๒๒ ACS Omega Synthesis and Characterization of WO3/CeO2 
Heterostructured Nanoparticles for Photodegradation of 
Indigo Carmine Dye 

๒.๘๗ 

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

๒.๘๗ 

๒๔ ACS Sustainable Chemistry 
& Engineering 

Sequential Production of Levulinic Acid and 
Supercapacitor Electrode Materials from Cassava Rhizome 
through an Integrated Biorefinery Process 

๗.๖๓ 



๑๙๑ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๑.๔๒ 

๒๖ Acta Geotechnica Evaluating the effective thermal conductivity of 
geothermal pavements constructed using demolition 
wastes by DEM and 3D printing techniques 

๔.๓๕ 

๒๗ Acta Pharmacologica Sinica Modulating mitochondrial dynamics attenuates cardiac 
ischemia-reperfusion injury in pre-diabetic rats 

๕.๐๖ 

๒๘ Acta Physiologica Cognitive impairment in myocardial infarction and heart 
failure 

๕.๕๔ 

๒๙ Acta Physiologica Mitochondrial dysfunction in fatal ventricular arrhythmias ๕.๕๔ 

๓๐ Advanced Functional 
Materials 

Adaptive Coatings with Anticorrosion and Antibiofouling 
Properties 

๑๖.๘๔ 

๓๑ Advances in Clinical and 
Experimental Medicine 

Anti-cancer effect of engineered recombinant interleukin 
18 

๑.๕๑ 

๓๒ Advances in Materials 
Science and Engineering 

Effects of Sand Powder on Sulfuric Acid Resistance, 
Compressive Strength, Cost Benefits, and CO2 Reduction 
of High CaO Fly Ash Concrete 

๑.๒๗ 

๓๓ Advances in Materials 
Science and Engineering 

The Effect of Tartaric Acid and Citric Acid as a Complexing 
Agent on Defect Structure and Conductivity of Copper 
Samarium Co-Doped Ceria Prepared by a Sol-Gel Auto-
Combustion Method 

๑.๒๗ 

๓๔ Aging-US Hyperbaric oxygen therapy effectively alleviates d-
galactose-induced-age-related cardiac dysfunction via 
attenuating mitochondrial dysfunction in pre-diabetic rats 

๔.๘๓ 

๓๕ Aging-US Staying fit and the obese aging heart condition ๔.๘๓ 

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

๓.๐๕ 

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

๑.๖๘ 



๑๙๒ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๓๘ Agronomy Journal Estimation of the Genetic Diversity and Population 
Structure of Thailand's Rice Landraces Using SNP Markers 

๑.๖๘ 

๓๙ Agronomy Journal Performance of a model in simulating growth and stability 
for cassava grown after rice 

๑.๖๘ 

๔๐ Agronomy Journal Seasonal Variation in Canopy Size, Light Penetration and 
Photosynthesis of Three Cassava Genotypes with Different 
Canopy Architectures 

๑.๖๘ 

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

๒.๖๐ 

๔๒ Agronomy-Basel Resistance to Three Distinct Begomovirus Species in the 
Agronomical Superior Tropical Pumpkin Line AVPU1426 
Developed at the World Vegetable Center 

๒.๖๐ 

๔๓ Algal Research-Biomass 
Biofuels and Bioproducts 

Plastic media reduced algal wall-growth of Chlorococcum 
humicola for the cultivation in internal-loop airlift 
photobioreactor 

๔.๐๑ 

๔๔ American Journal of 
Chinese Medicine 

The role of acupuncture on the gut-brain-microbiota axis 
in irritable bowel syndrome 

๓.๖๘ 

๔๕ American Journal of 
Physiology-Cell Physiology 

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

๓.๔๙ 

๔๖ American Journal of 
Tropical Medicine and 
Hygiene 

Performance of a New Microfluidic Dengue NS1 Immuno-
magnetic Agglutination Assay for the Rapid Diagnosis of 
Dengue Infection in Adults 

๒.๑๓ 

๔๗ Anaerobe The alterations of microbiota and pathological conditions 
in gut of colorectal cancer undergoing chemotherapy 

๒.๗๑ 

๔๘ 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 



๑๙๓ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๔๙ 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 

๕๐ Analyst Dual sensitive and rapid detection of glycated human 
serum albumin using a versatile lead/graphene 
nanocomposite probe as a fluorescence–electrochemical 
aptasensorr 

๓.๙๘ 

๕๑ 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 

๕.๙๘ 

๕๒ Analytical and Bioanalytical 
Chemistry 

Enzymatic electrochemical biosensor for glyphosate 
detection based on acid phosphatase inhibition 

๓.๖๔ 

๕๓ Analytical Biochemistry Isothermal detection of lncRNA using T7 RNA polymerase 
mediated amplification coupled with fluorescence-based 
sensor 

๒.๘๘ 

๕๔ analytical methods A new and high-performance microfluidic analytical device 
based on Fusion 5 paper for the detection of chili pepper 
anthracnose pathogen Colletotrichum truncatum 

๒.๖๐ 

๕๕ analytical methods A simple fluorescence-based lateral flow test platform for 
rapid influenza B virus screening 

๒.๖๐ 

๕๖ analytical methods Use of Nitrogen-doped amorphous Carbon nanodots (N-
CNDs) as fluorometric paper-based sensor: A new 
approach for sensitive determination of lead(II) at trace 
level under high ionic matrices 

๒.๖๐ 

๕๗ Angewandte Chemie 
International Edition 

Carboxylic Acid Reductase Can Catalyze Ester Synthesis in 
Aqueous Environments 

๑๕.๓๔ 

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

๒.๓๒ 



๑๙๔ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๒.๓๒ 

๖๐ Animals Peptidomics Analysis of Virulent Peptides Involved in 
Streptococcus suis Pathogenesis 

๒.๓๒ 

๖๑ Animals Preliminary Study: Proteomic Profiling Uncovers Potential 
Proteins for Biomonitoring Equine Melanocytic Neoplasm 

๒.๓๒ 

๖๒ Annals of Pediatric 
Cardiology 

Carvedilol improves left ventricular diastolic dysfunction in 
patients with transfusion?dependent thalassemia 

๐.๖๘ 

๖๓ Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy 

Preventing the Transmission of Artemisinin Resistant 
Falciparum Malaria 

๔.๙๐ 

๖๔ Antioxidants Targeting AKT/mTOR and Bcl-2 for autophagic and 
apoptosis cell death in lung cancer: Novel activity of a 
polyphenol compound 

๕.๐๑ 

๖๕ Antioxidants The alterations in mitochondrial dynamics following 
cerebral ischemia/reperfusion injury 

๕.๐๑ 

๖๖ Antonie van Leeuwenhoek, 
International Journal of 
General and Molecular 
Microbiology 

Exploration of yeast communities in fresh coconut, 
palmyra, and nipa palm saps and ethanol-fermenting 
ability of isolated yeasts 

๒.๑๙ 

๖๗ Antonie van Leeuwenhoek, 
International Journal of 
General and Molecular 
Microbiology 

Streptomyces endocoffeicus sp. nov., an endophytic 
actinomycete isolated from Coffea arabica (L.). 

๒.๒๗ 

๖๘ Applied and Environmental 
Microbiology 

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

๔.๐๒ 

๖๙ Applied Catalysis A: General Facet-dependent catalytic activity of anatase TiO2 for the 
selective catalytic reduction of NO with NH3: A dispersion-
corrected density functional theory study 

๕.๗๑ 



๑๙๕ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๗๐ Applied Catalysis B: 
Environmental 

Acceleration of the photocatalytic degradation of organics 
by in-situ removal of the products of degradation 

๑๖.๖๘ 

๗๑ Applied Engineering in 
Agriculture 

New design approach for oil palm transportation processes 
using Kano model and QFD 

๐.๙๗ 

๗๒ Applied Microbiology and 
Biotechnology 

Identification and characterization of a novel AA9-type 
lytic polysaccharide monooxygenase from a bagasse 
metagenome 

๓.๕๓ 

๗๓ Applied Microbiology and 
Biotechnology 

Tropical and temperate wastewater treatment plants 
assemble different and diverse microbiomes 

๓.๕๓ 

๗๔ Applied Physics B: Lasers 
and Optics 

Tuning higher order electric field resonances in plasmonic 
hexagonal arrays by oxygen-plasma treatment 

๑.๘๒ 

๗๕ Applied Physics Letters Random number generation from a quantum tunneling 
diode 

๓.๖๐ 

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

๒.๖๘ 

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

๒.๖๘ 

๗๘ Applied Sciences Supplementation of Ex-Situ Biofloc to Improve Growth 
Performance and Enhance Nutritional Values of the Pacific 
White Shrimp Rearing at Low Salinity Conditions 

๒.๖๘ 

๗๙ Applied Sciences-Basel Load Bearing Capacity of Cohesive-Frictional Soils 
Reinforced with Full-Wraparound Geotextiles: 
Experimental and Numerical Investigation 

๒.๔๗ 

๘๐ 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 

๘๑ Applied Surface Science Electrochemical mechanisms of activated carbon, MnO2 
and composited activated carbon MnO2 films in 
supercapacitor applications 

๖.๑๘ 



๑๙๖ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๖.๑๘ 

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

๖.๑๘ 

๘๔ 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 

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

๖.๑๘ 

๘๖ 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 

๘๗ Aquaculture Application of down-flow hanging sponge – Upflow sludge 
blanket system for nitrogen removal in Epinephelus 
bruneus closed recirculating aquaculture system 

๓.๒๒ 

๘๘ AQUACULTURE Balancing selection at the ATP binding site of heat shock 
cognate 70 (HSC70) contributes to increased 
thermotolerance in Artemia franciscana 

๓.๒๒ 

๘๙ AQUACULTURE Full genome characterization of Laem Singh virus (LSNV) in 
shrimp Penaeus monodon 

๓.๒๒ 

๙๐ Aquaculture Infectious myonecrosis virus (IMNV) and Decapod 
iridescent virus 1 (DIV1) detected in captured, wild 
Penaeus monodon 

๓.๒๒ 

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

๓.๒๒ 

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

๓.๒๒ 



๑๙๗ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๙๓ Aquaculture Piper betle L. leaf extracts inhibit quorum sensing of 
shrimp pathogen Vibrio harveyi and protect Penaeus 
vannamei postlarvae against bacterial infection 

๓.๒๒ 

๙๔ AQUACULTURE Potential universal PCR method to detect decapod 
hepanhamaparvovirus (DHPV) in crustaceans 

๓.๒๒ 

๙๕ 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 

๓.๒๒ 

๙๖ Aquaculture The lymphoid organ (LO) is an additional, prime target for 
decapod iridescent virus 1 (DIV1) in Penaeus vannamei 

๓.๒๒ 

๙๗ Aquaculture Understanding the host-microbe-environment interactions: 
Intestinal microbiota and transcriptomes of black tiger 
shrimp Penaeus monodon at different salinity levels 

๓.๒๒ 

๙๘ Aquaculture Internationa Ammonium sulfate improves sensitivity and avoids false 
negatives of polymerase chain reaction (PCR) for scale 
drop disease virus (SDDV) detection 

๒.๒๔ 

๙๙ Archiv der Pharmazie The C-terminally shortened analogs of a hexapeptide 
derived from Lingzhi hydrolysate with enhanced 
tyrosinase-inhibitory activity 

๒.๕๙ 

๑๐๐ Archives of Biochemistry 
and Biophysics 

The possible roles of necroptosis during cerebral ischemia 
and ischemia / reperfusion injury 

๓.๓๙ 

๑๐๑ Archives of Microbiology Micromonospora veneta sp. nov., an endophytic 
actinobacterium with potential for nitrogen fixation and for 
bioremediation 

๑.๘๘ 

๑๐๒ Archives of Microbiology Streptomyces adelaidensis sp. nov., an actinobacterium 
isolated from the root of Callitris preissii with potential for 
plant growth-promoting properties 

๑.๘๘ 

๑๐๓ Archives of Oral Biology Effects of melatonin in wound healing of dental pulp and 
periodontium: evidence from in vitro, in vivo and clinical 
studies 

๑.๙๓ 



๑๙๘ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๑๐๔ Archives of Orthopaedic 
and Trauma Surgery 

Development of a mobile application to improve exercise 
accuracy and quality of life in knee osteoarthritis patients: 
a randomized controlled trial 

๒.๐๒ 

๑๐๕ Archives of Virology The complete genomic sequence of the novel myovirus 
RP13 infecting Ralstonia solanacearum, the causative agent 
of bacterial wilt 

๒.๒๔ 

๑๐๖ Artificial Intelligence in 
Medicine 

Improving sentiment analysis on clinical narratives by 
exploiting UMLS semantic types 

๔.๓๘ 

๑๐๗ Asian Journal of Civil 
Engineering 

Investigation of expansive concrete structures through 
strain monitoring in field structures 

๑.๖๐ 

๑๐๘ Asian Journal of Plant 
Sciences 

Taxonomy, Cytology and Palynology of Kaempferia 
pseudoparviflora (Zingiberaceae), A New and Rare Specie 
from Northern Thailand 

๐.๘๗ 

๑๐๙ Asian Pacific Journal of 
Allergy and Immunology 

A comparison of cell-culture plasticwares for effective 
human cytokine-induced killer cell culture 

๑.๒๕ 

๑๑๐ Asian Pacific Journal of 
Allergy and Immunology 

Genetic diversity of the dengue virus population in dengue 
fever and dengue hemorrhagic fever patients 

๑.๒๕ 

๑๑๑ Astroparticle Physics Measurement and simulation of the neutron propagation 
time distribution inside a neutron monitor 

๒.๖๑ 

๑๑๒ Biochemical Pharmacology Pharmacological inhibition of mitochondrial fission 
attenuates cardiac ischemia-reperfusion injury in pre-
diabetic rats 

๔.๙๖ 

๑๑๓ Biochemical Pharmacology Platinum-based chemotherapy and bevacizumab instigate 
the destruction of human ovarian cancers via different 
signaling pathways 

๔.๙๖ 

๑๑๔ Biochimica et Biophysica 
Acta (BBA) - Molecular Basis 
of Disease 

Donepezil provides neuroprotective effects against brain 
injury and Alzheimer's pathology under conditions of 
cardiac ischemia/reperfusion injury 

๓.๔๒ 

๑๑๕ Biochimica et Biophysica 
Acta (BBA) - Molecular Basis 
of Disease 

Metformin preferentially provides neuroprotection 
following cardiac ischemia/reperfusion in non-diabetic rats 

๓.๔๒ 



๑๙๙ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๑๑๖ Biochimica et Biophysica 
Acta (BBA) - Molecular Basis 
of Disease 

Myeloid differentiation protein 2 mediates angiotensin II-
induced inflammation and mesenchymal transition in 
vascular endothelium 

๓.๔๒ 

๑๑๗ Biodiversitas A new species and a new record of Curcuma subgen. 
Curcuma (Zingiberaceae) from Northern Thailand 

๑.๐๕ 

๑๑๘ Biodiversitas Diversity and cytological studies of the Genus Amomum 
Roxb. former Elettariopsis Baker (Zingiberaceae) in 
Thailand 

๑.๐๕ 

๑๑๙ Biodiversitas Six new species and a new record of Curcuma L. 
(Zingiberaceae) from Thailand 

๑.๐๕ 

๑๒๐ Bioelectrochemistry Epitope-imprinted polydopamine electrochemical sensor 
for ovalbumin detection 

๔.๗๒ 

๑๒๑ Bioenergy Research Optimization of Cassava Pulp Pretreatment by Liquid Hot 
Water for Biomethane Production 

๒.๒๐ 

๑๒๒ Bioengineering Proteomic Examination for Gluconeogenesis Pathway-Shift 
during Polyhydroxyalkanoate Formation in Cupriavidus 
necator Grown on Glycerol 

๔.๔๙ 

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

๔.๗๑ 

๑๒๔ Biology Metabolic Regulation of Sugar Assimilation for Lipid 
Production in Aspergillus oryzae BCC7051 through 
Comparative Transcriptome Perspective 

๕.๐๘ 

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

๓.๕๕ 

๑๒๖ Biomass Conversion and 
Biorefinery 

Effects of immobilization of Actinobacillus succinogenes 
on efficiency of bio-succinic acid production from glycerol 

๒.๖๐ 

๑๒๗ Biomass Conversion and 
Biorefinery 

Lignin to polyhydroxyalkanoate bioprocessing by novel 
strain of Pseudomonas monteilii 

๒.๖๐ 



๒๐๐ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๑๒๘ Biomass Conversion and 
Biorefinery 

Metabolic flux analysis on succinic acid production from 
crude glycerol by Actinobacillus succinogenes 

๒.๖๐ 

๑๒๙ Biomass Conversion and 
Biorefinery 

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

๒.๖๐ 

๑๓๐ Biomaterials Science Evaluation of osteochondral-like tissues using human 
freeze-dried cancellous bone and chondrocyte sheets to 
treat osteochondral defects in rabbits 

๖.๑๘ 

๑๓๑ Biomedicine & 
Pharmacotherapy 

A fungus-derived purpactin A as an inhibitor of TMEM16A 
chloride channels and mucin secretion in airway epithelial 
cells 

๔.๕๕ 

๑๓๒ Biomedicine & 
Pharmacotherapy 

Acute metformin treatment provides cardioprotection via 
improved mitochondrial function in cardiac ischemia / 
reperfusion injury 

๔.๕๕ 

๑๓๓ Biomedicine & 
Pharmacotherapy 

The mechanistic insights of the arrhythmogenic effect of 
trastuzumab 

๔.๕๕ 

๑๓๔ Biomedicines Post-ischaemic treatment of recombinant human secretory 
leukocyte protease inhibitor (rhSLPI) reduced myocardial 
ischaemia/reperfusion injury 

๔.๗๒ 

๑๓๕ Biomolecules Effectiveness of N-acetylcysteine in the treatment of renal 
deterioration caused by long-term exposure to bisphenol 
A 

๔.๐๘ 

๑๓๖ Biomolecules LPS Tolerance Inhibits Cellular Respiration and Induces 
Global Changes in the Macrophage Secretome 

๔.๐๘ 

๑๓๗ Bioorganic Chemistry Identification of new 3-phenyl-1H-indole-2-carbohydrazide 
derivatives and their structure–activity relationships as 
potent tubulin inhibitors and anticancer agents: A 
combined in silico, in vitro and synthetic study 

๔.๘๓ 

๑๓๘ Biopolymers How human serum albumin-selective DNA aptamer binds 
to bovine and canine serum albumins 

๑.๘๕ 

๑๓๙ Bioresource Technology Evaluation of rice straw biopowder from alkaline-
mechanical pretreatment by hydro-textural approach 

๗.๕๔ 



๒๐๑ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๑๔๐ Bioresource Technology Treatment efficiency and greenhouse gas emissions of 
non-floating and floating bed activated sludge system with 
acclimatized sludge treating landfill leachate 

๗.๕๔ 

๑๔๑ BioRxiv How do King Cobras move across a major highway? 
Unintentional wildlife crossing structures may facilitate 
movement 

n/a 

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

๓.๒๔ 

๑๔๓ Biosensors-Basel Immobilization-Free Electrochemical Sensor Coupled with 
a Graphene-Oxide-Based Aptasensor for Glycated Albumin 
Detection 

๓.๒๔ 

๑๔๔ Biotechnology Reports Increased sensitivity of enterotoxigenic Escherichia coli 
detection in stool samples using oligonucleotide 
immobilized-magnetic nanoparticles 

๔.๙๘ 

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

๒.๓๑ 

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

๓.๐๗ 

๑๔๗ BMC Complementary 
Medicine and Therapies 

A radiosensitizer, gallotannin-rich extract from Bouea 
macrophylla seeds, inhibits radiation-induced epithelial-
mesenchymal transition in breast cancer cells 

๓.๔๗ 

๑๔๘ BMC Complementary 
Medicine and Therapies 

Isolation of bioactive compounds from medicinal plants 
used in traditional medicine: Rautandiol B, a potential lead 
compound against Plasmodium falciparum 

NA 

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

๓.๕๙ 

๑๕๐ BMC Geriatrics Effectiveness of a programable body-worn digital hearing 
aid for older adults in a developing country: a randomized 
controlled trial with a cross-over design 

๓.๐๘ 



๒๐๒ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๑๕๑ BMC Infectious Diseases Survey on neutralizing antibodies against Zika virus 
eighteen months post-outbreak in two southern Thailand 
communities 

๒.๖๙ 

๑๕๒ BMC Microbiology Co-expression of double-stranded RNA and viral capsid 
protein in the novel engineered Escherichia coli DualX-
B15(DE3) strain 

๒.๙๙ 

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

๓.๕๐ 

๑๕๔ BMC Veterinary Research Immunoglobulin G1 subclass responses can be used to 
detect specific allergy to the house dust mites 
Dermatophagoides farinae and Dermatophagoides 
pteronyssinus in atopic dogs 

๑.๘๔ 

๑๕๕ 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 

๑.๘๔ 

๑๕๖ British Journal of Nutrition The impact of genetic polymorphisms on weight regain 
after successful weight loss 

๓.๓๓ 

๑๕๗ Bulletin of the Chemical 
Society of Japan 

Hybrid Electrocatalytic Nanocomposites Based on Carbon 
Nanotubes/Nickel Oxide/Nafion toward an Individual and 
Simultaneous Determination of Serotonin and Dopamine 
in Human Serum 

๔.๔๙ 

๑๕๘ Bulletin of the Chemical 
Society of Japan 

Nanoarchitectonics through Organic Modification of Oxide 
Based Layered Materials; Concepts, Methods and 
Functions 

๔.๔๙ 

๑๕๙ Burapha Science Journal Species and Distribution of Shorebirds in Pattani Bay ๐.๐๔ 

๑๖๐ Cancer Genomics & 
Proteomics 

Analysis of the Protein–Protein Interaction Network 
Identifying c-Met as a Target of Gigantol in the Suppression 
of Lung Cancer Metastasis 

๓.๒๘ 

๑๖๑ CANCER GENOMICS & 
PROTEOMICS 

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

๓.๒๘ 



๒๐๓ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๔.๙๗ 

๑๖๓ carbohydrate polymer Luminescent nanohybrid of ZnO quantum dot and 
cellulose nanocrystal as anti-counterfeiting ink 

๗.๑๘ 

๑๖๔ Carbohydrate Polymers Hard magnetic membrane based on bacterial cellulose – 
Barium ferrite nanocomposites 

๗.๑๘ 

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

๑.๘๔ 

๑๖๖ Cardiovascular Diabetology Acute dapaglifozin administration exerts cardioprotective 
efects in rats with cardiac ischemia/reperfusion injury 

๗.๓๓ 

๑๖๗ Cardiovascular Diabetology Effects of metformin on atrial and ventricular arrhythmias: 
evidence from cell to patient 

๗.๓๓ 

๑๖๘ Case Studies in Thermal 
Engineering 

Computational investigation of thermal behavior and 
molten metal flow with moving laser heat source for 
selective laser melting process 

๔.๐๑ 

๑๖๙ 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 

๑๗๐ Catalysis Communications La2O3/CaO catalyst derived from eggshells: Effects of 
preparation method and La content on textural properties 
and catalytic activity for transesterification 

๓.๖๑ 

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

๓.๖๑ 

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

๕.๘๓ 

๑๗๓ Catalysis Today Selective dehydration of glycerol on copper based 
catalysts 

๕.๘๓ 



๒๐๔ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๑๗๔ Catalysts Catalytic Oxidation of Benzyl Alcohol to Benzaldehyde on 
Au8 and Au6Pd2 Clusters: A DFT Study on the Reaction 
Mechanism 

๓.๕๒ 

๑๗๕ CATALYSTS Enhancement of Ni Catalyst Using CeO2-Al2O3 Support 
Prepared with Magnetic Inducement for ESR 

๓.๕๒ 

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

๓.๕๒ 

๑๗๗ Catalysts Magnesium Impregnated on NaX Zeolite Synthesized from 
Cogon Grass Silica for Fast Production of Fructose via 
Microwave-Assisted Catalytic Glucose Isomerization 

๓.๕๒ 

๑๗๘ Cellulose Polylactic acid/kenaf cellulose biocomposite filaments for 
melt extrusion based-3D printing 

๔.๒๑ 

๑๗๙ Cellulose Xylanase pretreatment of energy cane enables facile 
cellulose nanocrystal isolation 

๔.๒๑ 

๑๘๐ Ceramics International Effect of surfactant concentration on the formation of 
Fe2O3@SiO2 NIR-reflective red pigments 

๓.๘๓ 

๑๘๑ Ceramics International Ge4+ doped CaCu2.95Zn0.05Ti4O12 ceramics: Two-step 
reduction of loss tangent 

๓.๘๓ 

๑๘๒ Ceramics International Hydrolysis corrosion of alumina thin films produced by 
pulse DC reactive magnetron sputtering at various 
operating pressures 

๓.๘๓ 

๑๘๓ Ceramics International Influence of Sn and F dopants on giant dielectric response 
and Schottky potential barrier at grain boundaries of CCTO 
ceramics 

๓.๘๓ 

๑๘๔ Ceramics International Morphology-controlled fabrication of nanostructured WO3 
thin films by magnetron sputtering with glancing angle 
deposition for enhanced efficiency photo-electrochemical 
water splitting 

๓.๘๓ 

๑๘๕ Ceramics International Origins of a liquid-phase sintering mechanism and giant 
dielectric properties of Ni+Ge co-doped CaCu3Ti4O12 
ceramics 

๓.๘๓ 



๒๐๕ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๑๘๖ Ceramics International Structural and dielectric properties, and nonlinear 
electrical response of the CaCu3-xZnxTi4O12 ceramics: 
Experimental and computational studies 

๓.๘๓ 

๑๘๗ Ceramics International Thermal stability improvement of dielectric properties and 
non-ohmic characteristic of CaCu3+xTi4O12 ceramics via a 
Cu-nonstoichiometric approach 

๓.๘๓ 

๑๘๘ Chemical Biology & Drug 
Design 

A novel peptide isolated from garlic shows anticancer 
effect against leukemic cell lines via interaction with Bcl-2 
family proteins 

๒.๕๕ 

๑๘๙ Chemical Engineering and 
Processing-Process 
Intensification 

Novel biorefinery-Integrated-Kraft-pulping network for 
sustainable development 

๓.๗๓ 

๑๙๐ Chemical Engineering 
Journal 

Bi-metallic CuO-NiO based multifunctional material for 
hydrogen production from sorption-enhanced chemical 
looping autothermal reforming of ethanol 

๑๐.๖๕ 

๑๙๑ Chemical Engineering 
Journal 

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

๑๐.๖๕ 

๑๙๒ Chemical Engineering 
Journal 

Polythiocyanuric acid-functionalized MoS2 nanosheet-
based high flux membranes for removal of toxic heavy 
metal ions and congo red 

๑๐.๖๕ 

๑๙๓ 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 

๑๙๔ Chemistry-An Asian Journal imultaneous delamination and rutile formation on the 
surface of Ti3C2Tx MXene for copper adsorption 

๔.๐๖ 

๑๙๕ ChemistrySelect Enhanced water splitting reaction performance using TiO2 
deposited with graphene quantum dots grafted onto gold 
nanoparticles 

๑.๘๑ 

๑๙๖ ChemistrySelect Hetero Metal-Organic Hybrids as Highly Active Peroxidase 
Mimics for Biosensing Application 

๑.๘๑ 



๒๐๖ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๑๙๗ ChemistrySelect Highly sensitive Ni2+ sensors based on polyurethane-
derived, label-free carbon dots with high adsorption 
capacity 

๑.๘๑ 

๑๙๘ ChemistrySelect Utilization of Sawdust and Wood Ash as a Filler in Natural 
Rubber Composites 

๑.๘๑ 

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

๓.๑๒ 

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

๓.๓๘ 

๒๐๑ Chemosensors BODIPY-Pyridylhydrazone Probe for Fluorescence Turn-On 
Detection of Fe3+ and Its Bioimaging Application 

๓.๑๑ 

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

๓.๑๑ 

๒๐๓ Chemosphere Biotoxicity of landfill leachate effluent treated by two-
stage acclimatized sludge AS system and antioxidant 
enzyme activity in Cyprinus carpio 

๕.๗๘ 

๒๐๔ Chemosphere Effect of prolonged sludge retention times on the 
performance of membrane bioreactor and microbial 
community for leachate treatment under restricted 
aeration 

๕.๗๘ 

๒๐๕ Chemosphere Reactivity characterization of SiO2-coated nano zero-
valent iron for iodoacetamide degradation: The effects of 
SiO2 thickness, and the roles of dehalogenation, hydrolysis 
and adsorption 

๕.๗๘ 

๒๐๖ Chiang Mai Journal of 
Science 

Combination of Electrocoagulation and Photocatalysis 
Process for Dye Removal from Textile Effluent 

๐.๓๓ 

๒๐๗ Chiang Mai Journal of 
Science 

Investigation of Homogeneity of Chemical and Mechanical 
Properties in Laser-welded Dissimilar Steel-aluminum 
Joints 

๐.๓๓ 

๒๐๘ Chiang Mai Journal of 
Science 

Prescreening of Ligninolytic Enzyme-Producing Edible 
White-Rot Fungi 

๐.๓๓ 



๒๐๗ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๒๐๙ Chiang Mai Journal of 
Science 

Property Enhancement of Polylactide Monofilaments by 
Cold-Drawing Process and Solvent Infusion Jirawan 
Jindakaew 

๐.๓๓ 

๒๑๐ Circulation-Arrhythmia and 
Electrophysiology 

Activation of TRPC (Transient Receptor Potential 
Canonical) Channel Currents in Iron Overloaded Cardiac 
Myocytes 

๔.๓๙ 

๒๑๑ Clean Technologies and 
Environmental Policy 

Development of a low-carbon, healthy and innovative 
value-added riceberry rice product through life cycle 
design 

๒.๔๓ 

๒๑๒ Clinical and Translational 
Gastroenterology 

Association of chronic opisthorchis infestation and 
microbiota alteration on tumorigenesis in 
cholangiocarcinoma 

๓.๙๗ 

๒๑๓ Clinical Genetics The Thai reference exome (T-REx) variant database ๓.๕๘ 

๒๑๔ Clinical Implant Dentistry 
and Related Research 

Effectiveness of bilayer porous polyethylene membrane 
for alveolar ridge preservation: A randomized controlled 
trial 

๓.๔๐ 

๒๑๕ Clinical Infectious Diseases Ivermectin Accelerates Circulating Nonstructural Protein 1 
(NS1) Clearance in Adult Dengue Patients: A Combined 
Phase 2/3 Randomized Double-blinded Placebo 
Controlled Trial 

๘.๓๑ 

๒๑๖ Clinical Linguistics and 
Phonetics 

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

๐.๙๘ 

๒๑๗ Colloid and Polymer 
Science 

Rheology of thermo-gelling capillary suspensions ๑.๕๔ 

๒๑๘ Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and 
Engineering Aspects 

Quasi-solid, bio-renewable supercapacitor with high 
specific capacitance and energy density based on rice 
electrolytes and rice straw-derived carbon dots as novel 
electrolyte additives 

๔.๕๔ 

๒๑๙ Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and 
Engineering Aspects 

Reversible thermochromic polydiacetylene/zinc-aluminium 
layered double hydroxides nanocomposites for smart 
paints and colorimetric sensors: The crucial role of zinc 
ions 

๔.๕๔ 



๒๐๘ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๒๒๐ Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and 
Engineering Aspects 

Solution-mixing method for large-scale production of 
reversible thermochromic and acid/base-colorimetric 
sensors 

๔.๕๔ 

๒๒๑ Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and 
Engineering Aspects 

Tuning the sensitivity of polydiacetylene-based 
colorimetric sensors to UV light and cationic surfactant by 
co-assembling with various polymers 

๔.๕๔ 

๒๒๒ Comparative Biochemistry 
and Physiology Part A: 
Molecular & Integrative 
Physiology 

Long non-coding RNA profile in banana shrimp, 
Fenneropenaeus merguiensis and the potential role of 
lncPV13 in vitellogenesis 

๒.๓๒ 

๒๒๓ Comparative Biochemistry 
and Physiology Part C: 
Toxicology & Pharmacology 

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

๒.๘๙ 

๒๒๔ Composites Part A: Applied 
Science and Manufacturing 

Flexible multilayered aramid nanofiber/silver nanowire 
films with outstanding thermal durability for 
electromagnetic interference shielding 

๗.๖๖ 

๒๒๕ Comprehensive Physiology Intestinal Calcium Absorption ๖.๖๐ 

๒๒๖ Comprehensive Reviews in 
Food Science and Food 
Safety 

Food polysaccharides and roles of rheology and tribology 
in rational design of thickened liquids for oropharyngeal 
dysphagia: A review 

๙.๙๑ 

๒๒๗ Computational Materials 
Science 

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

๒.๘๖ 

๒๒๘ Computers and Electronics 
in Agriculture 

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

๓.๘๖ 

๒๒๙ Construction and Building 
Materials 

Experimental investigation and modelling the deformation 
properties of demolition wastes subjected to freeze-thaw 
cycles using ANN and SVR 

๔.๔๒ 

๒๓๐ Construction and Building 
Materials 

Stress-dilatancy responses of recovered plastics and 
demolition waste blends as a construction material 

๔.๔๒ 

๒๓๑ Corrosion Effects of alkaline zinc bath formulations on 
electrochemical corrosion behavior of electrogalvanized 
coatings 

๑.๘๐ 



๒๐๙ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๒๓๒ Crystals Crystal Growth on Cenospheres from High-Calcium Fly Ash ๒.๔๐ 

๒๓๓ Crystals Influences of Chemical Functionalities on Crystal 
Structures and Electrochemical Properties of Dihydro-
benzoxazine Dimer Derivatives 

๒.๔๐ 

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

๒.๔๐ 

๒๓๕ Crystals Thermomechanical Effects on Electrical Energy Harvested 
from Laminated Piezoelectric Devices 

๒.๔๐ 

๒๓๖ Current Applied Physics Improving the thermoelectric properties of thick Sb2Te3 
film via Cu doping and annealing deposited by DC 
magnetron sputtering using a mosaic target 

๒.๒๘ 

๒๓๗ Current Molecular Medicine Fetal cardiac cellular damage caused by anemia in utero 
in hb bart’s disease 

๑.๖๐ 

๒๓๘ Current Molecular Medicine Oxidative stress and inflammatory markers of 
cordocentesis blood in response to fetal anemia 

๑.๖๐ 

๒๓๙ Current Pharmaceutical 
Biotechnology 

Recombinant active Peptides and their Therapeutic 
functions 

๒.๑๐ 

๒๔๐ Cytology & Histology 
International Journal 

Cytogenetics of Two Kaempferia L. Species in Thailand ๑.๐๑ 

๒๔๑ Cytotechnology  Establishment of hematopoietic tissue primary cell 
cultures from the giant freshwater prawn Macrobrachium 
rosenbergii 

๒.๐๖ 

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

๔.๑๗ 

๒๔๓ Dalton Transactions Ti4-Decorated B/N-doped graphene as a high-capacity 
hydrogen storage material: a DFT study 

๔.๑๗ 

๒๔๔ Dental Materials Cellular responses of histatin-derived peptides 
immobilized titanium surface using a tresyl chloride-
activated method 

๔.๕๐ 



๒๑๐ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๒๔๕ Desalination and Water 
Treatment 

Effective removal of indigo-dyed batik by chemical 
activation and thermal treatment of banana peel waste 
coupled with magnetic magnetite particle 

๐.๘๕ 

๒๔๖ Diagnostics Application of One-Step Reverse Transcription Droplet 
Digital PCR for Dengue Virus Detection and Quantification 
in Clinical Specimens 

๓.๑๑ 

๒๔๗ Diagnostics Serum Levels of Cytokine-Induced Apoptosis Inhibitor 1 
(CIAPIN1) as a Potential Prognostic Biomarker of 
Cholangiocarcinoma 

๓.๑๑ 

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

๓.๑๑ 

๒๔๙ 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 

๒๕๐ 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 

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

๔.๖๑ 

๒๕๒ 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 

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

๖.๒๒ 

๒๕๔ ELECTROCHIMICA ACTA Ultrahigh-performance titanium dioxide-based 
supercapacitors using sodium polyacrylate-derived carbon 
dots as simultaneous and synergistic electrode/electrolyte 
additives 

๖.๒๒ 



๒๑๑ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๒๕๕ Emerging Microbes & 
Infections 

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

๕.๗๘ 

๒๕๖ Emerging Microbes & 
Infections 

Using whole genome sequencing to characterise drug 
resistant Mycobacterium tuberculosis in Thailand 

๕.๗๘ 

๒๕๗ Energies A Method to Improve the Accuracy of Simulation Models: 
A Case Study on Photovoltaic System Modelling 

๒.๗๐ 

๒๕๘ Energy Exergy and exergoeconomic analyses of sustainable 
furfural production via reactive distillation 

๖.๐๘ 

๒๕๙ Energy Conversion and 
Management 

Bio-methanol production from oil palm residues: A 
thermodynamic analysis 

๘.๒๑ 

๒๖๐ Energy Reports Gasification of torrefied cassava rhizome with Ni/MCM-41 
catalyst derived from illite waste 

๓.๖๐ 

๒๖๑ Energy Reports Mitigating bed agglomeration in a fluidized bed gasifier 
operating on rice straw 

๓.๖๐ 

๒๖๒ Engineering Journal 3D-printed Guided Mode Resonance Readout System for 
Biomedical and Environmental Applications 

๐.๙๑ 

๒๖๓ Engineering Journal Comparison of Different Synthesis Schemes for Production 
of Sodium Methoxide from Methanol and Sodium 
Hydroxide 

๐.๙๑ 

๒๖๔ Engineering Journal Deterioration in Sulfuric Acid of Cement Pastes 
incorporating High CaO and Low CaO Fly Ashes 

๐.๙๑ 

๒๖๕ Engineering Journal Self-healing Behavior of Expansive Mortars with Fly Ash 
and Bottom Ash 

๐.๙๑ 

๒๖๖ Environment and Natural 
Resources Journal 

Spatial Modeling of Forage Crops for Tiger Prey Species in 
the Area Surrounding Highway 304 in the Dong Phayayen-
Khao Yai Forest Complex 

๐.๙๖ 

๒๖๗ Environmental Pollution Fouling mitigation in an anaerobic membrane bioreactor 
via membrane surface modification with tannic acid and 
copper 

๖.๗๙ 



๒๑๒ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๒๖๘ Environmental Pollution Sustainable utilization of waste glycerol for 1,3-
propanediol production over Pt/WOx/Al2O3 catalysts: 
Effects of catalyst pore sizes and optimization of synthesis 
conditions 

๖.๗๙ 

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

๕.๗๒ 

๒๗๐ Environmental Science and 
Pollution Research 

Morpho-physiological responses of indica rice (Oryza 
sativa sub. indica) to aluminum toxicity at seedling stage 

๓.๐๖ 

๒๗๑ Environmental Science-
Water Research & 
Technology 

Sustainable N-doped lignin-derived porous carbon showing 
ion selectivity in capacitive deionization applications 

๓.๔๕ 

๒๗๒ Environmental Toxicology 
and Chemistry 

Evaluation of developmental and transcriptional effects of 

α-mangostin on zebrafish embryos 

๓.๑๕ 

๒๗๓ Epilepsy Research Influenza immunization does not predominantly alter 
levels of phenytoin, and cytochrome P-450 enzymes in 
epileptic patients receiving phenytoin monotherapy 

๒.๒๑ 

๒๗๔ Euphytica Genetic loci regulating cadmium content in rice grains ๑.๖๑ 

๒๗๕ European Journal of 
Agronomy 

Identifying Suitable Genotypes for Different Cassava 
Production Environments—A Modeling Approach 

๓.๗๓ 

๒๗๖ European Journal of 
Integrative Medicine 

Cinnamaldehyde: A plant-derived antimicrobial for 
overcoming multidrug-resistant Acinetobacter baumannii 
infection 

๐.๙๗ 

๒๗๗ European Journal of 
Nutrition 

D-allulose provides cardioprotective effect by attenuating 
cardiac mitochondrial dysfunction in obese-insulin 
resistance rats 

๔.๖๖ 

๒๗๘ European Journal of 
Nutrition 

Impacts of gut microbiota on gestational diabetes mellitus: 
a comprehensive review 

๔.๖๖ 

๒๗๙ European Journal of 
Organic Chemistry 

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

๒.๘๙ 



๒๑๓ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๓.๘๖ 

๒๘๑ European Polymer Journal Lignin-based nanogels for the release of payloads in 
alkaline conditions 

๓.๘๖ 

๒๘๒ Experimental Biology and 
Medicine 

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

๓.๑๔ 

๒๘๓ Experimental Cell Research Integrin α5 mediates intrinsic cisplatin resistance in three-
dimensional nasopharyngeal carcinoma spheroids via the 
inhibition of phosphorylated ERK /caspase-3 induced 
apoptosis 

๓.๓๘ 

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

๓.๐๘ 

๒๘๕ F1000Research Local adaptation in populations of Mycobacterium 
tuberculosis endemic to the Indian Ocean Rim 

๒.๔๕ 

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

๓.๑๙ 

๒๘๗ Fibers and Polymers Effect of ZnO Nanoparticles on Hydrophobicity, Biological 
and Mechanical Properties of Side-by-Side Bicomponent 
PP Fibers 

๑.๘๐ 

๒๘๘ Field Crops Research Performance of the CSM–MANIHOT–Cassava model for 
simulating planting date response of cassava genotypes 

๔.๓๑ 

๒๘๙ Fish & Shellfish 
Immunology 

Antigenicity of hypothetical protein HP33 of Vibrio harveyi 
Y6 causing scale drop and muscle necrosis disease in Asian 
sea bass 

๔.๔๓ 

๒๙๐ Fish & Shellfish 
Immunology 

Caspase-3, a shrimp phosphorylated hemocytic protein is 
necessary to control YHV infection 

๔.๔๓ 

๒๙๑ Fish & Shellfish 
Immunology 

Characterization and functional analysis of fibrinogen-
related protein (FreP) in the black tiger shrimp, Penaeus 
monodon 

๔.๕๘ 



๒๑๔ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๒๙๒ Fish & Shellfish 
Immunology 

Full length transcriptome profiling reveals novel immune-
related genes in black rockfish (Sebastes schlegelii) 

๔.๕๘ 

๒๙๓ Fish & Shellfish 
Immunology 

Immunopathogenesis of hematopoietic tissues in response 
to Vibrio parahaemolyticus (VPAHPND) infection in 
Macrobrachium rosenbergii 

๔.๔๓ 

๒๙๔ Fish & Shellfish 
Immunology 

Modulation of the mucosal immune response of red 
tilapia (Oreochromis sp.) against columnaris disease using a 
biomimetic-mucoadhesive nanovaccine 

๔.๔๓ 

๒๙๕ Fish & Shellfish 
Immunology 

Ozone nanobubble modulates the innate defense system 
of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) against 
Streptococcus agalactiae 

๔.๔๓ 

๒๙๖ Fish & Shellfish 
Immunology 

Stimulator of interferon gene (STING) and interferon 
regulatory factor (IRF) are crucial for shrimp antiviral 
defense against WSSV infection 

๔.๕๘ 

๒๙๗ Fish & 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 

๒๙๘ Fluids Experimental Studies on Thermophysical and Electrical 
Properties of Graphene–Transformer Oil Nanofluid 

๑.๔๖ 

๒๙๙ Food Bioscience Hydrolyzed collagen from defatted sea bass skin and its 
conjugate with epigallocatechin gallate: In vitro 
antioxidant, anti-inflammatory, wound-healing and anti-
obesity activities 

๓.๐๗ 

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

๓.๐๗ 

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

๐.๙๒ 

๓๐๒ Food Chemistry Comparative quality and volatilomic characterisation of 
unwashed mince, surimi, and pH-shift-processed protein 
isolates from farm-raised hybrid catfish (Clarias 
macrocephalus × Clarias gariepinus) 

๖.๓๑ 



๒๑๕ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๓๐๓ Food Chemistry Effect of squid pen chitooligosaccharide and 
epigallocatechin gallate on discoloration and shelf-life of 
yellowfin tuna slices during refrigerated storage 

๖.๓๑ 

๓๐๔ Food Chemistry Insights into the effects of dietary supplements on the 
nutritional composition and growth performance of sago 
palm weevil (Rhynchophorus ferrugineus) larvae 

๖.๓๑ 

๓๐๕ Food Control Effect of squid pen chitooligosaccharide in conjugation 
with different modified atmospheric packaging conditions 
on color and storage stability of tuna slices 

๔.๒๖ 

๓๐๖ Food Hydrocolloids Pomelo pectin and fiber: Some perspectives and 
applications in food industry 

๗.๐๕ 

๓๐๗ Food Hydrocolloids Production of low molecular weight pectins via electron 
beam irradiation and their potential prebiotic functionality 

๗.๐๕ 

๓๐๘ Food Microbiology Development of a board-spectrum salmonella phage 
cocktail containing Viunalike and Jerseylike viruses isolated 
from Thailand 

๔.๑๖ 

๓๐๙ Food Packaging and Shelf 
Life 

Laser perforation of polyethylene 
terephthalate/polyethylene laminated film for fresh 
produce packaging application 

๔.๒๔ 

๓๑๐ Food Science & Nutrition Health-promoting bioactivity and in vivo genotoxicity 
evaluation of a hemiepiphyte fig, Ficus dubia 

๑.๘๐ 

๓๑๑ Food Science and 
Biotechnology 

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

๑.๕๑ 

๓๑๒ Food Science and 
Biotechnology 

Spray-drying microencapsulation using whey protein 
isolate and nano-crystalline starch for enhancing the 
survivability and stability of Lactobacillus reuteri TF-7 

๑.๕๑ 

๓๑๓ Food Science and 
Technology 

Production of milk analogues from rice bran protein 
hydrolysate using the subcritical water technique 

๑.๔๔ 

๓๑๔ Foods Development of Chrysin Loaded Oil-in-Water 
Nanoemulsion for Improving Bioaccessibility 

๔.๐๙ 



๒๑๖ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๓๑๕ Foods Impact of Hydrolyzed Collagen from Defatted Sea Bass 
Skin on Proliferation and Differentiation of Preosteoblast 
MC3T3-E1 Cells 

๔.๐๙ 

๓๑๖ Foods Occurrence and Development of Off-Odor Compounds in 
Farmed Hybrid Catfish (Clarias macrocephalus × Clarias 
gariepinus) Muscle during Refrigerated Storage: Chemical 
and Volatilomic Analysis 

๔.๐๙ 

๓๑๗ Foods Simulation of Thermal and Electric Field Distribution in 
Packaged Sausages Heated in a Stationary versus a 
Rotating Microwave Oven 

๔.๐๙ 

๓๑๘ Foods Study of the Lipolysis Effect of Nanoliposome-
Encapsulated Ganoderma lucidum Protein Hydrolysates 
on Adipocyte Cells Using Proteomics Approach 

๔.๐๙ 

๓๑๙ 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 

๓๒๐ Fronstier in Veterinary 
Science 

Interaction Between PEDV and Its Hosts: A Closer Look at 
the ORF3 Accessory Protein 

๓.๔๑ 

๓๒๑ Frontiers in Bioengineering 
and Biotechnology 

Classification of 41 Hand and Wrist Movements via Surface 
Electromyogram Using Deep Neural Network 

๓.๖๔ 

๓๒๒ Frontiers in Bioengineering 
and Biotechnology 

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

๓.๖๔ 

๓๒๓ frontiers in bioengineering 
and biotechnology 

Process Characterization by Definitive Screening Design 
Approach on DNA Vaccine Production 

๓.๖๔ 

๓๒๔ Frontiers in Bioengineering 
and Biotechnology 

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

๓.๖๔ 

๓๒๕ Frontiers in Chemistry Solvothermal-Based Lignin Fractionation From Corn Stover: 
Process Optimization and Product Characteristics 

๓.๖๙ 



๒๑๗ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๓๒๖ Frontiers in Genetics Scale Drop Disease Virus (SDDV) and Lates calcarifer 
Herpes Virus (LCHV) Coinfection Downregulate Immune-
Relevant Pathways and Cause Splenic and Kidney Necrosis 
in Barramundi Under Commercial Farming Conditions 

๓.๒๖ 

๓๒๗ Frontiers in Immunology Shrimp Parvovirus Circular DNA Fragments Arise From Both 
Endogenous Viral Elements and the Infecting Virus 

๕.๐๙ 

๓๒๘ Frontiers in Marine Science Marine Bacteria Community in a 150-m Depth Tachai 
Island, the Southeast Andaman Sea of Thailand 

๓.๖๖ 

๓๒๙ Frontiers in Microbiology An optimised bacteriophage cocktail can effectively 
control salmonella in vitro and in Galleria melonella 

๔.๒๔ 

๓๓๐ Frontiers in Microbiology Comparative Metagenomics Reveals Microbial Signatures 
of Sugarcane Phyllosphere in Organic Management 

๔.๒๔ 

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

๔.๒๔ 

๓๓๒ Frontiers in Microbiology Single-Strand Conformation Polymorphism Fingerprint 
Method for Dictyostelids 

๔.๒๔ 

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

๒.๕๗ 

๓๓๔ Frontiers in Pharmacology The Protective Effect of Polyherbal Formulation, Harak 
Formula, on UVA-Induced Photoaging of Human Dermal 
Fibroblasts and Mouse Skin via Promoting Nrf2-Regulated 
Antioxidant Defense 

๔.๒๓ 

๓๓๕ Frontiers in Physiology Insights Into Transcriptome Profiles Associated With 
Wooden Breast Myopathy in Broilers Slaughtered at the 
Age of 6 or 7 Weeks 

๓.๓๗ 

๓๓๖ Frontiers in Plant Science Combining Genome and Gene Co-expression Network 
Analyses for the Identification of Genes Potentially 
Regulating Salt Tolerance in Rice 

๔.๔๐ 



๒๑๘ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๔.๔๐ 

๓๓๘ Frontiers in Plant Science Rice Stomatal Mega-Papillae Restrict Water Loss and 
Pathogen Entry 

๔.๔๐ 

๓๓๙ Fuel Ni-doped activated carbon nanofibers for storing hydrogen 
at ambient temperature: Experiments and computations 

๕.๕๘ 

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

๕.๕๘ 

๓๔๑ FUEL Water influence on the kinetics of transesterification using 
CaO catalyst to produce biodiesel 

๕.๕๘ 

๓๔๒ Fuel Processing Technology Effective Cu/Re promoted Ni-supported γ-Al2O3 catalyst 
for upgrading algae bio-crude oil produced by 
hydrothermal liquefaction 

๔.๙๘ 

๓๔๓ Fuel Processing Technology Hydrogen-free hydrogenation of furfural to furfuryl alcohol 

and 2-methylfuran over Ni and Co-promoted Cu/γ-Al2O3 
catalysts 

๔.๙๘ 

๓๔๔ Fungal Diversity Occurrence and geographical distribution of mangrove 
fungi 

๑๕.๓๙ 

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

๑๕.๓๙ 

๓๔๖ Future Cities and 
Environment 

Identifying Key Implication Factors to Influence the 
Approach and Promotion of the Sustainable Furniture-
Sharing Platform in the Circular Economy in Bangkok, 
Thailand 

1.0 

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

๒.๙๘ 

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

๒.๙๘ 



๒๑๙ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๓๔๙ Gene Significance of two intracellular triacylglycerol lipases of 
Aspergillus oryzae in lipid mobilization: A perspective in 
industrial implication for microbial lipid production 

๒.๙๘ 

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

๖.๒๑ 

๓๕๑ Genomics Comparative genomics of Edwardsiella ictaluri revealed 
four distinct host-specific genotypes and thirteen potential 
vaccine candidates. Genomics 

๖.๒๑ 

๓๕๒ Genomics De novo chromosome-level assembly of the Centella 
asiatica genome 

๖.๒๑ 

๓๕๓ Genomics Taxonomic profiling of Symbiodiniaceae and bacterial 
communities associated with Indo-Pacific corals in the Gulf 
of Thailand using PacBio sequencing of full-length ITS and 
16S rRNA genes 

๖.๒๑ 

๓๕๔ Geomechanics for Energy 
and the Environment 

Thermal performance of geothermal pavements 
constructed with demolition wastes 

๒.๐๘ 

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

๙.๔๘ 

๓๕๖ Gut Microbes sulfate solution induced colitismouse model through leaky 
gut-enhanced systemic inflammation and gut-dysbiosis but 
attenuated by Lactobacillus rhamnosus L34 

๗.๗๔ 

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

๒.๘๕ 

๓๕๘ Heliyon Efficacy of cyclic lipopeptides obtained from Bacillus 
subtilis to inhibit the growth of Microsporum canis isolated 
from cats 

๒.๘๕ 

๓๕๙ Heliyon Film and latex forms of silica-reinforced natural rubber 
composite vulcanized using electron beam irradiation 

๒.๘๕ 



๒๒๐ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๓๖๐ Heliyon Identification and in silico functional prediction of lineage-
specific SNPs distributed in DosR-related proteins and 
resuscitation-promoting factor proteins of Mycobacterium 
tuberculosis 

๒.๘๕ 

๓๖๑ Heliyon Mycobacterial interspersed repetitive unit-variable number 
tandem repeat genotyping of Mycobacterium tuberculosis 
isolates using long-read Nanopore sequencing: a 
preliminary study 

๒.๘๕ 

๓๖๒ Heliyon Performance improvement of asphalt concretes using fiber 
reinforcement 

๒.๘๕ 

๓๖๓ Heliyon Synthesis, structural characterization, computational 
studies and stability evaluations of metal ions and ZnONPs 
complexes with dimercaptosuccinic acid 

๒.๘๕ 

๓๖๔ Horticulturae Application of Room Cooling and Thermal Insulation 
Materials to Maintain Quality of Okra during Storage and 
Transportation 

๒.๓๓ 

๓๖๕ Human Vaccines & 
Immunotherapeutics 

Whole inactivated dengue virus-loaded trimethyl chitosan 
nanoparticle-based vaccine: immunogenic properties in ex 
vivo and in vivo models 

๒.๖๒ 

๓๖๖ IEEE Access Antenna Delay Calibration of UWB Nodes ๓.๗๕ 

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

๓.๗๕ 

๓๖๘ IEEE Access Stock Price Manipulation Detection Using Deep 
Unsupervised Learning: The Case of Thailand 

๓.๗๕ 

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

๓.๗๕ 

๓๗๐ IEEE Internet of Things 
Journal 

Hybrid PZT Lateral Bimorphs and 3D-Printed Spring-Mass 
Resonators for Battery-Less RF Transmission and Vibration 
Identification 

๙.๙๔ 

๓๗๑ IEEE Journal of Selected 
Topics in Quantum 
Electronics 

Optical Sensing System for Real-Time Physical Quality 
Evaluation of Hand Reeled Silk Yarn 

๔.๙๒ 



๒๒๑ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๓๗๒ IEEE Transactions on 
Components Packaging and 
Manufacturing Technology 

Thermal Management of Electronic Devices Using Gold 
and Carbon Nanofluids in a Lid-Driven Square Cavity Under 
the Effect of Variety of Magnetic Fields 

๑.๘๙ 

๓๗๓ IEEE Transactions on Energy 
Conversion 

Smooth Voltage PWM for Vibration and Acoustic Noise 
Reduction in Switched Reluctance Machines 

๔.๕๐ 

๓๗๔ IEEE Transactions on 
Instrumentation and 
Measurement 

Self-Compensation for the Influence of Working Distance 
and Ambient Temperature on Thermal Imaging-Based 
Temperature Measurement 

๓.๖๖ 

๓๗๕ IEEE Transactions on 
Network and Service 
Management 

On Achieving Trustworthy Service Function Chaining ๓.๘๘ 

๓๗๖ IEICE Transactions on 
Information and Systems 

A Collaborative Framework Supporting Ontology 
Development Based on Agile and Scrum Model 

๐.๔๕ 

๓๗๗ In Vitro Cellular & 
Developmental Biology 

Shoot meristem culture eliminates bacterial and fungal 
infections from elite varieties of turmeric (Curcuma longa 
L.) 

๒.๒๕ 

๓๗๘ Industrial & Engineering 
Chemistry Research 

Two-Stage Fractionation of Sugarcane Bagasse by a Flow-
through Hydrothermal/Ethanosolv Process 

๓.๕๗ 

๓๗๙ Industrial Crops and 
Products 

Reinforcement of surface-modified cellulose nanofibrils 
extracted from Napier grass stem in natural rubber 
composites 

๔.๒๔ 

๓๘๐ Infection and Immunity FBPAII and rpoBC, the Two Novel Secreted Proteins 
Identified by the Proteomic Approach from a Comparative 
Study between Antibiotic-Sensitive and Antibiotic-Resistant 
Helicobacter pylori-Associated Gastritis Strains 

๓.๒๐ 

๓๘๑ Infection, Genetics and 
Evolution 

Estimation of the global burden of Mycobacterium 
tuberculosis lineage 1 

๓.๓๔ 

๓๘๒ Infection, Genetics and 
Evolution 

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

๓.๓๔ 

๓๘๓ Informatics A Digital Thesaurus of Ethnic Groups in the Mekong River 
Basin 

๓.๒๖ 



๒๒๒ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๑๓.๖๗ 

๓๘๕ Inorganic Chemistry 
Communications 

Bandgap Modulation in Zr-Based Metal–Organic 
Frameworks by Mixed-Linker Approach 

๑.๙๔ 

๓๘๖ Inorganic Chemistry 
Communications 

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

๑.๙๔ 

๓๘๗ Inorganic Chemistry 
Communications 

Highly Luminescent Inorganic-Organic Hybrids with 
Molecularly Dispersed Perylene 

๑.๙๔ 

๓๘๘ Inorganic Chemistry 
Communications 

Raman enhanced scattering and DFT studies on the 
adsorption behaviour of dithizone on silver nanoparticle 

๑.๙๔ 

๓๘๙ Inorganic Chemistry 
Communications 

Suppressing the Photocatalytic Activity of Titania by 
Precisely Controlled Silica Coating 

๑.๙๔ 

๓๙๐ Integrated Ferroelectrics Ferrite and Carbide Mixtures in Sintered Hyper-Eutectoid 
Fe-xMo-0.90C Alloys 

๐.๕๖ 

๓๙๑ Integrated Ferroelectrics Synthesis of NIR-reflective oxide ceramic orange pigment 
from MgO and leucoxene 

๐.๕๖ 

๓๙๒ International 
Biodeterioration & 
Biodegradation 

Effect of salinities on nitrogen removal performance of 
DHS-USB system and growth of Epinephelus bruneus in 
closed recirculating aquaculture system 

๔.๐๗ 

๓๙๓ International 
Communications in Heat 
and Mass Transfer 

Single phase flow heat transfer characteristics of quad-
channel twisted tape inserts in tubes 

๓.๙๗ 

๓๙๔ International Dairy Journal Effect of ultrasonication pretreatment followed by 
enzymatic hydrolysis of caprine milk proteins and on 
antioxidant and angiotensin converting enzyme (ACE) 
inhibitory activity of peptides thus produced 

๒.๕๑ 

๓๙๕ International Journal for 
Parasitology 

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

๓.๕๓ 



๒๒๓ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๓๙๖ 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 

๓๙๗ International Journal of 
Energy Research 

Improvement of oxidation stability of fatty acid methyl 
esters derived from soybean oil via partial hydrogenation 
using dielectric barrier discharge plasma 

๓.๗๔ 

๓๙๘ International Journal of 
Environmental Research 
and Public Health 

Ambient Intelligence to Improve Construction Site Safety: 
Case of High-Rise Building in Thailand 

๒.๘๕ 

๓๙๙ International Journal of 
Environmental Research 
and Public Health 

Oral Bacterial Microbiomes in Association with Potential 
Prediabetes Using Different Criteria of Diagnosis 

๒.๘๕ 

๔๐๐ International Journal of 
Environmental Science and 
Technology 

Effects of alkali treatment duration on properties of Khlum 
fiber for application as a reinforcement material 

๒.๕๔ 

๔๐๑ International Journal of 
Food Microbiology 

Characterisation of Salmonella enterica clones carrying 
mcr-1 plasmids in meat products and patients in Northern 
Thailand using long read sequencing 

๔.๑๙ 

๔๐๒ International Journal of 
Food Properties 

Physico-chemical and gel properties of heat-induced 
pasteurized liquid egg white gel: effect of alkyl chain 
length of alcohol 

๑.๘๑ 

๔๐๓ International Journal of 
Food Science & Technology 

Bovine ossein powder: effect of particle size on its 
physicochemical and functional characteristics and its 
application in emulsion-type sausage 

๓.๗๑ 

๔๐๔ International Journal of 
Food Science & Technology 

The impact of chitosan film or chitosan/chitosan–
epigallocatechingallate conjugate composite film on the 
quality changes of Asiansea bass (Lates calcarifer) slices 
stored in air or under vacuum packaging 

๓.๗๑ 

๔๐๕ International Journal of 
Hydrogen Energy 

Comparison of ceria and zirconia based electrolytes for 
solid oxide electrolysis cells 

๔.๙๔ 

๔๐๖ International Journal of 
Hydrogen Energy 

Composite proton conducting membranes from chitosan, 
poly(vinyl alcohol) and sulfonic acid-functionalized silica 
nanoparticles 

๔.๙๔ 



๒๒๔ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๔๐๗ International Journal of 
Hydrogen Energy 

Hydrogen adsorption of O/N-rich hierarchical carbon 
scaffold decorated with Ni nanoparticles: Experimental 
and computational studies 

๔.๙๔ 

๔๐๘ International Journal of 
Hydrogen Energy 

Hydrogen and power generation via integrated biooil 
sorption-enhanced steam reforming and solid oxide fuel 
cell systems: Economic feasibility analysis 

๔.๙๔ 

๔๐๙ International Journal of 
Hydrogen Energy 

Origin of the overall water splitting activity over 
Rh/Cr2O3@ anatase TiO2 following UV-pretreatment 

๔.๙๔ 

๔๑๐ International Journal of 
Hydrogen Energy 

Phase transformation and electrical properties of bismuth 
oxide doped scandium cerium and gadolinium stabilized 
zirconia (0.5Gd0.5Ce10ScSZ) for solid oxide electrolysis 
cell 

๔.๙๔ 

๔๑๑ International Journal of 
Infectious Diseases 

Clinical evaluation of a developed paper-based Dengue 
NS1 rapid diagnostic test for febrile illness patients 

๓.๒๐ 

๔๑๒ International Journal of 
Infectious Diseases 

SARS-CoV-2 neutralizing antibodies decline after one year 
and patients with severe COVID-19 pneumonia display a 
unique cytokine profile 

๓.๒๐ 

๔๑๓ 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 

๐.๖๖ 

๔๑๔ 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 

๔๑๕ International Journal of 
Molecular Sciences 

The Anticancer Effects of FDI-6, a FOXM1 Inhibitor, on 
Triple Negative Breast Cancer 

๔.๕๖ 

๔๑๖ International Journal of 
Phytoremediation 

Characterization of macrophytes for Na+ removal in 
synthetic Na-salt solution batch under greenhouse 
conditions 

๒.๕๓ 

๔๑๗ International Journal of 
Polymer Science 

Poly(ε-caprolactone)/Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-
hydroxyvalerate) Blend from Fused Deposition Modeling as 
Potential Cartilage Scaffolds 

๑.๖๕ 



๒๒๕ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๔๑๘ International Journal of 
Systematic and 
Evolutionary Microbiology 

Chitinophaga oryzae sp. nov., an epiphytic bacterium 
isolated from rice root surfaces 

๒.๔ * 

๔๑๙ 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 * 

๔๒๐ International Journal of 
Systematic and 
Evolutionary Microbiology 

Gordonia asplenii sp. nov., isolated from humic soil on 
bird’s nest fern (Asplenium nidus L.) 

๒.๔ * 

๔๒๑ International Journal of 
Systematic and 
Evolutionary Microbiology 

Nonomuraea montanisoli sp. nov., isolated from 
mountain forest soil 

๒.๔ * 

๔๒๒ International Journal of 
Systematic and 
Evolutionary Microbiology 

Paeniglutamicibacter terrestris sp. nov., isolated from 
phenanthrene-degrading consortium enriched from 
Antarctic soil 

๒.๔ * 

๔๒๓ International Journal of 
Systematic and 
Evolutionary Microbiology 

Potential antibiotic production of Streptomyces justiciae 
sp. nov., isolated from the root of Justicia subcoriacea 

๒.๗๕ 

๔๒๔ International Journal of 
Systematic and 
Evolutionary Microbiology 

Streptomyces coffeae sp. nov., an endophytic 
actinomycete isolated from the root of Coffea arabica (L.) 

๒.๔ * 

๔๒๕ International Journal of 
Systematic and 
Evolutionary Microbiology 

Streptomyces musisoli sp. nov., an actinomycete isolated 
from soil 

๒.๔ * 

๔๒๖ 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 

๔๒๗ Japanese Journal of 
Applied Physics 

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

๑.๓๘ 

๔๒๘ JAPANESE JOURNAL OF 
APPLIED PHYSICS 

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

๑.๓๘ 



๒๒๖ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๔๒๙ JMIR Serious Games Brain Exercising Games With Consumer-Grade Single-
Channel Electroencephalogram Neurofeedback: Pre-Post 
Intervention Study 

๓.๕๓ 

๔๓๐ Journal of Adhesion 
Science and Technology 

Polydimethylsiloxane (PDMS) microfluidic modifications for 
cell-based immunofluorescence assay 

๑.๓๗ 

๔๓๑ Journal of Advanced 
Ceramics 

Enhanced giant dielectric properties and improved 
nonlinear electrical response in acceptor-donor (Al3+, 
Ta5+)-substituted CaCu3Ti4O12 ceramics 

๒.๘๙ 

๔๓๒ Journal of Advanced 
Research 

Melatonin as a therapy in cardiac ischemia-reperfusion 
injury: potential mechanisms by which MT2 activation 
mediates cardioprotection 

๖.๙๙ 

๔๓๓ Journal of Alloys and 
Compounds 

Energy-saving synthesis and β-phase enhancement of 
Cu2Se thermoelectric materials via the microwave hybrid 
heating technique 

๔.๖๕ 

๔๓๔ Journal of Alloys and 
Compounds 

Flame-made Zn-substituted SnO2 nanoparticulate 
compound for ultra-sensitive formic acid gas sensing 

๔.๖๕ 

๔๓๕ 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 

๔๓๖ Journal of Alloys and 
Compounds 

Modified colored semi-transparent perovskite solar cells 
with enhanced stability 

๔.๖๕ 

๔๓๗ Journal of Alloys and 
Compounds 

Nanostructure optimization of Zr-W-Ti metallic glass thin 
films via multitarget co-sputtering with oblique angle 
deposition approach 

๔.๖๕ 

๔๓๘ Journal of Alloys and 
Compounds 

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

๔.๖๕ 

๔๓๙ Journal of Alloys and 
Compounds 

Simultaneous two-step enhanced permittivity and reduced 
loss tangent in Mg/Ge-Doped CaCu3Ti4O12 ceramics 

๔.๖๕ 

๔๔๐ Journal of Alzheimer's 
Disease 

Blockage of fc gamma receptors alleviates neuronal and 
microglial toxicity induced by palmitic acid 

๔.๔๗ 



๒๒๗ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๔๔๑ Journal of Analytical 
Science and Technology 

Mixed mode monolithic sorbent in pipette tip for 
extraction of ractopamine and clenbuterol prior to analysis 
by HPLC-UV and UHPLC-Q ExactiveTM Plus Orbitrap MS 

๑.๖๖ 

๔๔๒ Journal Of Applied 
Microbiology 

Antifungal activity of marine-derived actinomycetes against 
Talaromyces marneffei 

๓.๐๗ 

๔๔๓ 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 

๓.๐๒ 

๔๔๔ 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 

๔๔๕ Journal of Applied Polymer 
Science 

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

๒.๕๒ 

๔๔๖ Journal of Applied Polymer 
Science 

Poly(ester-co-glycidyl methacrylate) for digital light 
processing in biomedical applications 

๒.๕๒ 

๔๔๗ Journal of Asthma A shotgun proteomic approach reveals novel potential 
salivary protein biomarkers for asthma 

๑.๙๐ 

๔๔๘ Journal of Biological 
Chemistry 

Dissecting the low catalytic capability of flavin-dependent 
halogenases 

๔.๒๔ 

๔๔๙ Journal of Biological 
Chemistry 

Structural insights into a flavin-dependent dehalogenase 
HadA explain catalysis and substrate inhibition via 

quadruple π-stacking 

๔.๒๔ 

๔๕๐ 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 

๔๕๑ Journal of Biomedical 
Materials Research Part A 

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

๓.๕๓ 

๔๕๒ 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 

๓.๓๗ 



๒๒๘ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๔๕๓ Journal of Biomedical 
Science 

Targeting necroptosis as therapeutic potential in chronic 
myocardial infarction 

๕.๗๖ 

๔๕๔ Journal of Bone Oncology Expression profiling of DNA methyl transferase I (DNMT1) 
and efficacy of a DNA-hypomethylating agent (decitabine) 
in combination with chemotherapy in osteosarcoma 

๓.๐๗ 

๔๕๕ Journal of Building 
Engineering 

Stabilized homogeneous porous structure and pore type 
effects on the properties of lightweight kaolinite-based 
geopolymers 

๓.๓๘ 

๔๕๖ 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 

๔๕๗ Journal of Cellular 
Physiology 

Silencing of lipocalin-2 improves cardiomyocyte viability 
under iron overload conditions via decreasing 
mitochondrial dysfunction and apoptosis 

๕.๕๕ 

๔๕๘ Journal of Chemical 
Technology and 
Biotechnology 

Efficiencies of Anaerobic Hybrid and UASB Reactors to 
Alleviate the Adverse Effect of Elevated Salinity 
Wastewater 

๒.๗๕ 

๔๕๙ Journal of Cleaner 
Production 

A predictive model of the impact of urbanization on 
bacterial loads in watersheds 

๗.๒๕ 

๔๖๐ Journal of Cleaner 
Production 

Continuous biodiesel production based on hand blender 
technology for sustainable household utilization 

๗.๒๕ 

๔๖๑ Journal of Cleaner 
Production 

Evaluation of the environmental performance of 
bioethanol from cassava pulp using life cycle assessment 

๗.๒๕ 

๔๖๒ Journal of Cleaner 
Production 

Life Cycle Assessment and eco-efficiency of high value-
added riceberry rice products to support Thailand 4.0 
policy decisions 

๗.๒๕ 

๔๖๓ Journal of Cleaner 
Production 

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

๗.๒๕ 

๔๖๔ Journal of Clinical 
Laboratory Analysis 

Development and validation of point-of-care testing of 
albuminuria for early screening of chronic kidney disease 

๑.๕๔ 



๒๒๙ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๑.๗๓ 

๔๖๖ 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 

๔๖๗ Journal of Computational 
Physics 

Finite surface discretization for incompressible Navier-
Stokes equations and coupled conservation laws 

๒.๙๙ 

๔๖๘ Journal of Construction in 
Developing Countries 

Development of Augmented Reality Application for Onsite 
Inspection of Expressway Structures Using Microsoft 
HoloLens 

๐.๙๕ 

๔๖๙ Journal of Dental Sciences Clinical evaluation of 3D printed nano-porous 
hydroxyapatite bone graft for alveolar ridge preservation: A 
randomized controlled trial 

๑.๐๓ 

๔๗๐ Journal of Dermatology A truncating variant in SERPINA3, skin pustules and adult-
onset immunodeficiency 

๓.๐๗ 

๔๗๑ Journal of Dermatology SERPINA1, generalized pustular psoriasis, and adult-onset 
immunodeficiency 

๓.๐๗ 

๔๗๒ Journal of Drug Delivery 
Science and Technology 

Nanostructured lipid base carrier for specific delivery of 
garlic oil through blood brain barrier against aggressiveness 
of glioma 

๒.๗๓ 

๔๗๓ Journal of Electroanalytical 
Chemistry 

All-solid-state electrochromic device using polymer 
electrolytes with a wet-coated electrochromic layer 

๓.๘๑ 

๔๗๔ Journal of Endocrinology Necrostatin-1 reduces cardiac and mitochondrial 
dysfunction in prediabetic rats 

๔.๐๔ 

๔๗๕ Journal of Endocrinology Neurotensin receptor 1 agonist provides neuroprotection 
in pre-diabetic rats 

๔.๐๔ 

๔๗๖ Journal of Energy Resources 
Technology, Transactions of 
the ASME 

Estimation of Pressure Drop of Two-Phase Flow in 
Horizontal Long Pipes Using Artificial Neural Networks 

๓.๑๘ 



๒๓๐ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๔๗๗ Journal of Environmental 
Chemical Engineering 

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

๔.๓๐ 

๔๗๘ 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 

๔๗๙ Journal of Environmental 
Management 

Effects of cathode coating materials and operational time 
on the mercury removal performance of electrokinetic 
remediation system for marine sediment 

๕.๖๕ 

๔๘๐ Journal of Environmental 
Sciences-China 

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

๔.๓๐ 

๔๘๑ Journal of Enzyme 
Inhibition and Medicinal 
Chemistry 

Discovery of new non-pyrimidine scaffolds as Plasmodium 
falciparum DHFR inhibitors by fragment-based screening 

๔.๖๗ 

๔๘๒ Journal of 
Ethnopharmacology 

Bioassay-guided study of the anti-inflammatory effect of 
Anoectochilus burmannicus ethanolic extract in RAW 
264.7 cells 

๓.๖๙ 

๔๘๓ Journal of Evolutionary 
Biochemistry and 
Physiology 

Differential Gene Expression Analysis of Aspergillus terreus 
Reveals Metabolic Response and Transcription Suppression 
under Dissolved Oxygen and pH Stress 

๐.๓๘ 

๔๘๔ Journal of Fish Diseases Detection of scale drop disease virus from non-destructive 
samples and ectoparasites of Asian sea bass, Lates 
calcarifer 

๒.๓๒ 

๔๘๕ Journal of Fish Diseases Development of cross-priming amplification (CPA) 
combined with colorimetric and lateral flow dipstick 
visualization for scale drop disease virus (SDDV) detection 

๒.๓๒ 

๔๘๖ Journal of Fish Diseases Dissecting the localization of Tilapiatilapinevirus in the 
brain of the experimentally infected Nile tilapia, 
Oreochromisniloticus (L.) 

๒.๓๒ 

๔๘๗ Journal of Fish Diseases Efficacy of heat-killed and formalin-killed vaccines against 
Tilapia tilapinevirus in juvenile Nile tilapia (Oreochromis 
niloticus) 

๒.๓๒ 



๒๓๑ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๔๘๘ Journal of Fish Diseases Ozone nanobubble treatments improve survivability of 
Nile tilapia (Oreochromis niloticus) challenged with a 
pathogenic multi-drug-resistant Aeromonas hydrophila 

๒.๓๒ 

๔๘๙ Journal of Fish Diseases Rapid genotyping of tilapia lake virus (TiLV) using Nanopore 
sequencing 

๒.๓๒ 

๔๙๐ Journal of Fish Diseases Reverse transcription loop-mediated isothermal 
amplification (RT-LAMP) combined with colorimetric gold 
nanoparticle (AuNP) probe assay for visual detection of 
tilapia lake virus (TiLV) in Nile and red hybrid tilapia 

๒.๓๒ 

๔๙๑ 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 

๒.๓๒ 

๔๙๒ Journal of Food 
Composition and Analysis 

Quantitative analysis of nutrient metabolite compositions 
of retail cow’s milk and milk alternatives in Thailand using 
GC-MS 

๓.๗๒ 

๔๙๓ Journal of Food Engineering On the assessment of shear and extensional rheology of 
thickened liquids from commercial gum-based thickeners 
used in dysphagia management 

๔.๕๐ 

๔๙๔ 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 

๔๙๕ Journal of Food Processing 
and Preservation 

The effects of dapagliflozin on hepatic and visceral fat in 
type 2 diabetes patients with non-alcoholic fatty liver 
disease 

๑.๔๑ 

๔๙๖ 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 

๒.๔๘ 

๔๙๗ Journal of Functional 
Biomaterials 

Rheological Properties, Surface Microhardness, and Dentin 
Shear Bond Strength of Resin-Modified Glass Ionomer 
Cements Containing Methacrylate-Functionalized Polyacids 
and Spherical Pre-Reacted Glass Fillers 

๕.๗๓ 



๒๓๒ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๔.๖๒ 

๔๙๙ Journal of Fungi ITS2 Sequencing and Targeted Meta-Proteomics of Infant 
Gut Mycobiome Reveal the Functional Role of 
Rhodotorula sp. during Atopic Dermatitis Manifestation 

๔.๖๒ 

๕๐๐ Journal of Fungi Soil Metabarcoding Offers a New Tool for the Investigation 
and Hunting of Truffles in Northern Thailand 

๔.๖๒ 

๕๐๑ Journal of Fungi Using high-throughput amplicon sequencing to evaluate 
intragenomic variation and accuracy in species 
identification of Cordyceps species 

๔.๖๒ 

๕๐๒ Journal of General Virology Crystal structure of the C-terminal domain of envelope 
protein VP37 from white spot syndrome virus reveals 
sulphate binding sites responsible for heparin binding 

๓.๓๘ 

๕๐๓ Journal of General Virology Increased capsid oligomerization is deleterious to dengue 
virus particle production 

๓.๓๘ 

๕๐๔ Journal of Hazardous 
Materials 

Bifunctional photoelectrochemical process for humic acid 
degradation and hydrogen production using multi-layered 
p-type Cu2O photoelectrodes with plasmonic Au@TiO2 

๙.๐๔ 

๕๐๕ Journal of Hazardous 
Materials 

Detection of hazardous mercury ion using [5]helicene-
based fluorescence probe with “Turn–ON” sensing 
response for practical applications 

๙.๐๔ 

๕๐๖ Journal of Human Genetics Cryptophthalmos, dental anomalies, oral vestibule defect, 
and a novel FREM2 mutation 

๒.๘๓ 

๕๐๗ Journal of Inflammation 
Research 

An indole-2-carboxamide derivative, LG4, alleviates 
diabetic kidney disease through inhibiting MAPK-mediated 
inflammatoryresponses 

๔.๙๕ 

๕๐๘ Journal of Inflammation 
Research 

Pathogen-Associated Molecules from Gut Translocation 
Enhance Severity of Cecal Ligation and Puncture Sepsis in 
Iron-Overload ?- Thalassemia Mice 

๔.๙๕ 



๒๓๓ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๕๐๙ Journal of Inorganic and 
Organometallic Polymers 
and Materials 

Adsorption of Triclosan onto Organically Modified-
Magadiite and Bentonite 

๑.๙๔ 

๕๑๐ Journal of Insects as Food 
and Feed 

Characterisation of pH-shift-produced protein isolates from 
sago palm weevil (Rhynchophorus ferrugineus) larvae 

๓.๒๐ 

๕๑๑ Journal of Instrumentation Determination of neutron image quality of compact 
collimator facility for non-destructive testing 

๑.๔๕ 

๕๑๒ Journal of Intelligent 
Material Systems and 
Structures 

Effects of graphene nanoplatelets on bio-based shape 
memory polymers from benzoxazine/epoxy copolymers 
actuated by near-infrared light 

๒.๔๑ 

๕๑๓ Journal of Machine 
Learning Research 

Counterfactual Mean Embeddings ๓.๔๘ 

๕๑๔ Journal of Manufacturing 
Processes 

Photosensitive binder jetting technique for the fabrication 
of alumina ceramic 

๔.๐๙ 

๕๑๕ Journal of Materials 
Chemistry A 

Rate Dependent Structural Changes, Cycling Stability, and 
Li-Ion Diffusivity in a Layered-Layered Oxide Cathode 
Material after Prolonged Cycling 

๑๑.๓๐ 

๕๑๖ 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 

๕๑๗ 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 

๕๑๘ Journal of Materials 
Engineering and 
Performance 

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

๑.๖๕ 

๕๑๙ Journal of Materials in Civil 
Engineering 

Performance and Toxic Leaching Evaluation of Dense-
Graded Asphalt Concrete Using Steel Slag as Aggregate 

๒.๑๗ 



๒๓๔ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๕๒๐ Journal of Materials in Civil 
Engineering 

Temperature and Duration Impact on the Strength 
Development of Geopolymerized Granulated Blast 
Furnace Slag for Usage as a Construction Material 

๒.๑๗ 

๕๒๑ Journal of Materials 
Research and Technology-
JMR&T 

Electrospun nanocomposite fibers from lignin and iron 
oxide as supercapacitor material 

๕.๒๙ 

๕๒๒ Journal of Materials 
Research and Technology-
JMR&T 

Microstructural characterization of white charcoal for rapid 
reduction of chemical oxygen demand and automatically 
adjust pH neutral in wastewater treatment 

๕.๒๙ 

๕๒๓ Journal of Materials 
Research and Technology-
JMR&T 

Microstructure and porosity evolution of alkali activated 
slag at various heating temperatures 

๕.๒๙ 

๕๒๔ Journal of Materials 
Science: Materials in 
Electronics 

Influence of an SCN- moiety on the electronic properties 
of c-CsPb(SCN)xBr3-x and the performance of carbonbased 
HTL-free c-CsPb(SCN)xBr3-x perovskite solar cells 

๒.๒๒ 

๕๒๕ Journal of Membrane 
Science 

Hydrophobic PVDF hollow fiber membrane modified with 
pulse inductively coupling plasma activation and 
chloroalkylsilanes for efficient dye wastewater treatment 
by ozonation membrane contactor 

๗.๑๘ 

๕๒๖ Journal of Microbiology and 
Biotechnology 

Screening, cloning, expression and characterization of new 
alkaline trehalose synthase from Pseudomonas monteilii 
and its application for trehalose production 

๑.๙๙ 

๕๒๗ Journal of Molecular 
Structure 

New aza[5]helicene derivative for selective Fe(III) 
fluorescence sensing in aqueous media and its application 
in water samples 

๒.๔๖ 

๕๒๘ Journal of Molecular 
Structure 

Spectroscopy and a theoretical study of colorimetric 
sensing of fluoride ions by salicylidene based Schiff base 
derivatives 

๒.๔๖ 

๕๒๙ Journal of Nanomaterials Development of a Nonenzymatic Electrochemical Sensor 
for Organophosphate Pesticide Detection Using Copper (II) 
Oxide Nanorod Electrodes 

๑.๙๘ 



๒๓๕ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๕๓๐ Journal of Nanoparticle 
Research 

nZVI-responsive biofilm production of Pseudomonas 
putida under mild nZVI condition 

๒.๑๓ 

๕๓๑ JOURNAL OF 
NANOPARTICLE RESEARCH 

Production of UV-shielded spherical lignin particles as 
multifunctional bio-additives for polyvinyl alcohol 
composite films 

๒.๑๓ 

๕๓๒ Journal of Nanotechnology Carbon nanotube/polydimethylsiloxane composite 
micropillar arrays using non-lithographic silicon nanowires 
as a template for performance enhancement of 
triboelectric nanogenerators 

๓.๕๕ 

๕๓๓ Journal of Natural Fibers Eco-Printing on Cotton Fabric with Natural Indigo Dye Using 
Wild Taro Corms as a New Thickening Agent 

๒.๖๒ 

๕๓๔ Journal of Natural Products Antibacterial and Antifungal Polyketides from the Fungus 
Aspergillus unguis PSU-MF16 

๓.๗๘ 

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

๓.๗๘ 

๕๓๖ JOURNAL OF NATURAL 
PRODUCTS 

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

๓.๗๘ 

๕๓๗ 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 

๕๓๘ Journal of Nutrition and 
Metabolism 

Children’s Eating Behavior Questionnaire Correlated with 
Body Compositions of Thai Children and Adolescents with 
Obesity: A Pilot Study 

๓.๑๙ 

๕๓๙ Journal of Nutritional 
Science and Vitaminology 

Environmental Impacts Related to Food Consumption of 
Indonesian Adults 

๑.๔๒ 

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

๑.๒๐ 



๒๓๖ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๕๔๑ Journal of Pharmaceutical 
and Biomedical Analysis 

Heat-enhancing aggregation of gold nanoparticles 
combined with loop-mediated isothermal amplification 
(HAG-LAMP) for Plasmodium falciparum detection 

๓.๒๑ 

๕๔๒ Journal of Pharmaceutical 
Sciences 

Liposomal Thiostrepton Formulation and Its Effect on 
Breast Cancer Growth Inhibition 

๓.๐๐ 

๕๔๓ 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 

๕๔๔ 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 

๕๔๕ Journal of Physical 
Chemistry C 

Phase Evolution in Lead-Free Cs-Doped FASnI3 Hybrid 
Perovskites and Optical Properties 

๔.๑๙ 

๕๔๖ Journal of Plant Nutrition Nutrient uptake and nutrient use efficiency of cassava 
genotypes with different starch bulking periods as affected 
by different planting dates 

๑.๑๓ 

๕๔๗ Journal of Polymer 
Research 

Photocurable elastomers with tunable mechanical 
properties for 3D digital light processing printing 

๒.๔๓ 

๕๔๘ Journal of Polymer 
Research 

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

๒.๔๓ 

๕๔๙ Journal of Porous Materials Ordered mesoporous silica (SBA-16) supporting titania 
(TiO2) nanoparticles for photodegradation of paraquat (PQ) 
herbicide 

๒.๑๘ 

๕๕๐ journal of proteome 
research 

Analysis of the Zika and Japanese Encephalitis Virus NS5 
Interactomes 

๔.๐๗ 

๕๕๑ Journal of Rare Earths Microstructure and rheological properties of a semisolid 
A356 with erbium addition 

๓.๑๐ 

๕๕๒ Journal of Science and 
Agricultural Technology 

Diversity and traditional utilization of the genus 
Kaempferia (Zingiberaceae) in Maha Sarakham Province 

๑.๑๐ 



๒๓๗ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๕๕๓ Journal of Scientific 
Computing 

Modified specific gravity method for estimation of starch 
content and dry matter in cassava 

๒.๒๓ 

๕๕๔ 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 

๕๕๕ Journal of Solid State 
Electrochemistry 

Photoelectrochemical reduction rate of ferricyanide at 
different TiO2 forms: comparison of SECM and cyclic 
voltammetric results 

๒.๖๕ 

๕๕๖ Journal of the American 
Society for Mass 
Spectrometry 

High-resolution QTOF-MRM for highly accurate 
identification and quantification of trace levels of 
triterpenoids in Ganoderma lucidum Mycelium 

๓.๒๖ 

๕๕๗ Journal of the Brazilian 
Chemical Society 

[5]Helicene-Scaffold Fluorescence Sensing for Selective 
Detection of Au3+ Ions and Gold Nanoparticle 

๑.๔๐ 

๕๕๘ Journal of the 
Electrochemical Society 

Anti-Fouling Effects of Carbon Nanofiber in 
Electrochemical Sensing of Phenolic Compounds 

๓.๗๒ 

๕๕๙ Journal of the Energy 
Institute 

Physicochemical characterization of direct injection 
Engines's soot using TEM, EDS, X-ray diffraction and TGA 

๔.๗๕ 

๕๖๐ Journal of the European 
Ceramic Society 

First-principles calculations and experimental study of 
enhanced nonlinear and dielectric properties of Sn4+-
doped CaCu2.95Mg0.05Ti4O12 ceramics 

๔.๕๐ 

๕๖๑ Journal of the Korean 
Physical Society 

Calculation and Fabrication of a CH3NH3Pb(SCN)xI3?x 
Perovskite Film as a Light Absorber in Carbon-based Hole-
transport-layer-free Perovskite Solar Cells 

๐.๕๔ 

๕๖๒ Journal of the Mechanical 
Behavior of Biomedical 
Materials 

Damage evaluation of HAp-coated porous titanium foam 
in simulated body fluid based on compression fatigue 
behavior 

๓.๓๗ 

๕๖๓ Journal of the World 
Aquaculture Society 

Zebrafish U6 Promoter driving Short-Hairpin RNA (shRNA) 
Expression for PmRab7 Knockdown to Inhibit Yellow Head 
Virus Infection in Shrimp Hemocytes 

๑.๔๕ 

๕๖๔ Journal of Thermal Analysis 
and Calorimetry 

Effect of conjugate heat transfer on the 
thermo?electro?hydrodynamics of nanofluids: entropy 
optimization analysis 

๒.๗๓ 



๒๓๘ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๕๖๕ Journal of Translational 
Medicine 

Contrast-induced nephropathy and oxidative stress: 
mechanistic insights for better interventional approaches 

๔.๑๒ 

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

๑.๕๗ 

๕๖๗ Journal of Virological 
Methods 

Development of a SYBR Green quantitative PCR assay for 
detection of Lates calcarifer herpesvirus (LCHV) in farmed 
barramundi 

๑.๗๙ 

๕๖๘ Journal of Virological 
Methods 

Generation and characterization of luciferase-secreting, 
single-round infectious DENV-2 reporter for functional 
antibody assays 

๑.๗๙ 

๕๖๙ Journal of Virology Specific Interaction of DDX6 with an RNA Hairpin in the 3'-
UTR of the Dengue Genome Mediates G1 Phase Arrest 

๔.๕๐ 

๕๗๐ Koch Cha Sarn Journal of 
Science 

Diversity, Conservation Status and Traditional uses of 
Family Zingiberaceae in Nong Phok District, Roi Et Province 

NA 

๕๗๑ Lancet Gastroenterology & 
Hepatology 

Efficacy and safety of ravidasvir plus sofosbuvir in patients 
with chronic hepatitis C infection without cirrhosis or with 
compensated cirrhosis (STORM-C-1): interim analysis of a 
two-stage, open-label, multicentre, single arm, phase 2/3 
trial 

๑๔.๗๙ 

๕๗๒ 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 

๕๗๓ Langmuir Efficient Negative Photochromism by the Photoinduced 
Migration of Photochromic Merocyanine/Spiropyran in the 
Solid State 

๓.๕๖ 

๕๗๔ Langmuir Gap-Dependent Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) 
Enhancement Model of SERS Substrate–Probe 
Combination Using a Polyelectrolyte Nanodroplet as a 
Distance Controller 

๓.๕๖ 



๒๓๙ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๕๗๕ Life Comparative Analysis of PacBio and Oxford Nanopore 
Sequencing Technologies for Transcriptomic Landscape 
Identification of Penaeus monodon 

๓.๘๒ 

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

๒.๙๙ 

๕๗๗ Machine Vision and 
Applications 

Two-layer pyramid-based blending method for exposure 
fusion 

๑.๖๑ 

๕๗๘ Macromolecular Research Reinforcing Efficiency of Pyrolyzed Spent Coffee Ground in 
Styrene- Butadiene Rubber 

๒.๐๕ 

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

๕.๙๒ 

๕๘๐ Maejo International Journal 
of Science and Technology 

Identification and elimination of errors in the drop plate 
counts 

๐.๓๓ 

๕๘๑ Marine Biotechnology Dynamics of Microbial Community During Nitrification 
Biofilter Acclimation with Low and High Ammonia 

๓.๖๒ 

๕๘๒ Materiale Plastice The Effect of Mold Conditions on Heat Resistance of 
InjectionMolded Stereocomplex Polylactide-b-
polyethylene Glycol-bPolylactide Bioplastic 

๑.๕๒ 

๕๘๓ Materiali in Tehnologije Effect of deposition time on nanocolumnar TiZrN films 
grown by reactive magnetron Co-sputtering with the OAD 
technique 

๐.๗๐ 

๕๘๔ Materialia Giant dielectric properties of Ga 3 + –Nb 5 + Co-doped TiO 
2 ceramics driven by the internal barrier layer capacitor 
effect 

๒.๗๖ 

๕๘๕ Materials Advances Self-healing polymer-clay hybrids by facile complexation 
of a waterborne polymer with a clay 

na 

๕๘๖ Materials Chemistry and 
Physics 

Conversion of lime mud waste to hydroxyapatite 
biomaterials 

๓.๔๑ 



๒๔๐ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๕๘๗ Materials Chemistry and 
Physics 

The cause of limited photoelectrochemical water 
reduction performance of Co3O4 photocathodes 

๓.๔๑ 

๕๘๘ Materials Chemistry 
Frontiers 

Aza-BODIPY encapsulated polymeric nanoparticles as an 
effective nanodelivery system for photodynamic cancer 
treatment 

๖.๗๙ 

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

๓.๒๐ 

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

๑.๙๓ 

๕๙๑ Materials Research Express Raman peak shifts by applied magnetic field in InSb/Al x 
In1? x Sb superlattices 

๑.๙๓ 

๕๙๒ Materials Science & 
Engineering A: Structural 
Materials: Properties, 
Microstructure and 
Processing 

A novel low-modulus titanium alloy for biomedical 
applications: A comparison between selective laser 
melting and metal injection moulding 

๕.๒๓ 

๕๙๓ Materials Science & 
Engineering A: Structural 
Materials: Properties, 
Microstructure and 
Processing 

MPB characteristics and Si morphologies on mechanical 
properties and fracture behavior of SLM AlSi10Mg 

๕.๒๓ 

๕๙๔ Materials Science and 
Engineering B-Advanced 
Functional Solid-State 
Materials 

Application of i-a-Si1-xOx:H as i/n interface layer of a-Si1-
xGex:H single-junction flexible solar cell 

๔.๗๑ 

๕๙๕ Materials Science and 
Engineering B-Advanced 
Functional Solid-State 
Materials 

Growth-related photoluminescence properties of 
InSb/GaAs self-assembled quantum dots grown on (001) 
Ge substrates 

๔.๗๑ 

๕๙๖ Materials Science and 
Technology 

Effect of erbium on the rheocast quality index of A356 
semisolid feedstock 

๑.๘๔ 



๒๔๑ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๕๙๗ Materials Testing Oxidation Behavior at 1173 K of Modified P/M Stainless 
Steel 316 L by Addition of Cr, Ni, and Cr with Ni 

๐.๘๐ 

๕๙๘ Materials Today 
Communications 

Degradable alginate hydrogel microfiber for cell-
encapsulation based on alginate lyase loaded 
nanoparticles 

๒.๖๘ 

๕๙๙ Materials Today 
Communications 

Effect of hydrogen peroxide and bagasse ash additions on 
thermal conductivity and thermal resistance of 
geopolymer foams 

๒.๖๘ 

๖๐๐ Materials Today 
Communications 

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

๒.๖๘ 

๖๐๑ Materials Today 
Communications 

Properties of natural rubber reinforced with nano cellulose 
from pineapple leaf agricultural waste 

๒.๖๘ 

๖๐๒ Materials Today Energy Highly stable rechargeable zinc-ion battery using dimethyl 
sulfoxide electrolyte 

๕.๖๐ 

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

๐.๗๓ 

๖๐๔ Mechanisms of Ageing and 
Development 

Hyperbaric oxygen therapy restores cognitive function and 
hippocampal pathologies in both aging andaging-obese 
rats 

๔.๓๐ 

๖๐๕ Menopause A proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitor 
provides comparable efficacy with lower detriment than 
statins on mitochondria of oxidative muscle of obese-
estrogen deprived rats 

๓.๑๗ 

๖๐๖ Metabolic Brain Disease Profiles of urine and blood metabolomics in autism 
spectrum disorders 

๒.๗๓ 

๖๐๗ Metabolites Identification of circulating endocan-1 and ether 
phospholipids as biomarkers for complications in 
thalassemia patients 

๔.๑๐ 

๖๐๘ Metabolomics Optimization of metabolite extraction and analytical 
methods from shrimp intestine for metabolomics profile 
analysis using LC-HRMS/MS 

๒.๘๘ 



๒๔๒ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๖๐๙ Metallurgical and Materials 
Transactions A: Physical 
Metallurgy and Materials 
Science 

Influence of Specimen Layout on 17-4PH (AISI 630) Alloys 
Fabricated by Low-Cost Additive Manufacturing 

๒.๕๖ 

๖๑๐ Microbial Pathogenesis Aeromonas schubertii, a novel bacterium recovered from 
AHPND affected farm is lethal to whiteleg shrimp, Penaeus 
vannamei 

๒.๙๑ 

๖๑๑ Microbiology and 
Immunology 

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

๑.๕๗ 

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

๑๑.๖๑ 

๖๑๓ Microchimica Acta Development of electrochemical biosensors for 
simultaneous multiplex detection of microRNA for breast 
cancer screening 

๖.๒๓ 

๖๑๔ Microelectronic Engineering Investigation of hybrid InSb and GaSb quantum 
nanostructures 

๒.๓๑ 

๖๑๕ Microorganisms Association between gut microbiota and development of 
gestational diabetes mellitus 

๔.๑๕ 

๖๑๖ Microorganisms Isoprene-Degrading Bacteria from Soils Associated with 
Tropical Economic Crops and Framework Forest Trees 

๔.๑๕ 

๖๑๗ 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 

๖๑๘ Mitochondrial DNA Part B-
Resources 

The complete mitochondrial genome sequence of the 
mountain crab Indochinamon bhumibol 

๐.๘๙ 

๖๑๙ Mitochondrion The differences in mitochondrial function, mitochondrial 
dynamics, and cell death between odontogenic 
cysts/tumors and normal dental follicles 

๓.๙๙ 

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

๑.๕๑ 



๒๔๓ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๖๒๑ Molecular Biology Reports Development of polymorphic microsatellites for genetic 
studies of white scar oyster (Crassostrea belcheri) using 
paired?end shotgun sequencing 

๑.๔๐ 

๖๒๒ Molecular Biotechnology Proteomic Analysis and Promoter Modification of Bacillus 
thuringiensis to Improve Insecticidal Vip3A Protein 
Production 

๒.๐๒ 

๖๒๓ Molecular Brain Enhanced contextual fear memory in peroxiredoxin 6 
knockout mice is associated with hyperactivation of MAPK 
signaling pathway. 

๔.๖๙ 

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

๓.๖๙ 

๖๒๕ Molecular Ecology 
Resources 

A chromosome-level assembly of the black tiger shrimp 
(Penaeus monodon) genome facilitates the identification 
of growth-associated genes 

๖.๒๙ 

๖๒๖ Molecular Ecology 
Resources 

A chromosome‐scale assembly of the black gram (Vigna 
mungo) genome 

๖.๒๙ 

๖๒๗ Molecular Ecology 
Resources 

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

๖.๒๙ 

๖๒๘ Molecular Simulation Investigating the binding affinities of fructose and galactose 
to human serum albumin: simulation studies 

๑.๗๒ 

๖๒๙ Molecular Therapy-
Methods & Clinical 
Development 

Potent programmable antiviral against dengue virus in 
primary human cells by Cas13b RNP with short spacer and 
delivery by VLP 

๔.๕๓ 

๖๓๐ Molecules 5-Phenoxy Primaquine Analogs and the Tetraoxane Hybrid 
as Antimalarial Agents 

๓.๒๗ 

๖๓๑ Molecules Ag Nanoparticle-Incorporated Natural Rubber for 
Mechanical Energy Harvesting Application 

๓.๒๗ 

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

๓.๒๗ 



๒๔๔ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๖๓๓ Molecules Bioinformatic prediction of signaling pathways for 
apurinic/apyrimidinic endodeoxyribonuclease 1 (Apex1) 
and its role in cholangiocarcinoma cells 

๓.๒๗ 

๖๓๔ Molecules Crystallographic and Spectroscopic Investigations on 
Oxidative Coordination in the Heteroleptic Mononuclear 
Complex of Cerium and Benzoxazine Dimer 

๓.๒๗ 

๖๓๕ Molecules Effect of Water Microsolvation on the Excited-State 

ProtonTransfer of 3-Hydroxyflavone Enclosed in γ-
Cyclodextrin 

๓.๒๗ 

๖๓๖ Molecules Effects of Charge Compensation on Colossal Permittivity 
and Electrical Properties of Grain Boundary of CaCu3Ti4O12 
Ceramics Substituted by Al3+ and Ta5+/Nb5+ 

๓.๒๗ 

๖๓๗ Molecules Flavylium-Based Hypoxia-Responsive Probe for Cancer Cell 
Imaging 

๓.๒๗ 

๖๓๘ Molecules Influences of Sr2+ Doping on Microstructure, Giant 
Dielectric Behavior, and Non-Ohmic Properties of 
CaCu3Ti4O12/CaTiO3 Ceramic Composites 

๓.๒๗ 

๖๓๙ Molecules Kallikrein-11, in association with coiled-coil domain 
containing 25, as a potential prognostic marker for 
cholangiocarcinoma with lymph node metastasis 

๓.๒๗ 

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

๓.๒๗ 

๖๔๑ Molecules Suppressing Cdk5 activity by luteolin inhibits MPP+-induced 
apoptotic of neuroblastoma through Erk/Drp1 and 

Fak/Akt/GSK3β pathways 

๓.๒๗ 

๖๔๒ Molecules Surface Enhanced Raman Scattering in Graphene Quantum 
Dots Grown via Electrochemical Process 

๓.๒๗ 

๖๔๓ Molecules Unveiling Putative Functions of Mucus Proteins and Their 
Tryptic Peptides in Seven Gastropod Species Using 
Comparative Proteomics and Machine Learning-Based 
Bioinformatics Predictions 

๓.๒๗ 



๒๔๕ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๖๔๔ mSystems Candida Administration Worsens Uremia-Induced Gut 
Leakage in Bilateral Nephrectomy Mice, an Impact of Gut 
Fungi and Organismal Molecules in Uremia 

๖.๖๓ 

๖๔๕ Mycobiology Phallus chiangmaiensis sp. nov. and a Record of P. 
merulinus in Thailand 

๑.๔๒ 

๖๔๖ Mycobiology Taxonomic Revision of the Genus Lactifluus (Russulales, 
Basidiomycota) of South Korea 

๑.๔๒ 

๖๔๗ Mycological Progress Five new species of Moelleriella infecting scale insects 
(Coccidae) in Thailand 

๒.๑๕ 

๖๔๘ MYCOLOGICAL PROGRESS Ophiocordyceps asiana and Ophiocordyceps 
tessaratomidarum (Ophiocordycipitaceae, Hypocreales), 
two new species from Thailand 

๒.๑๕ 

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

๒.๑๕ 

๖๕๐ MYCOLOGICAL PROGRESS Three new Ophiocordyceps species in the Ophiocordyceps 
pseudoacicularis species complex on Lepidoptera larvae 
in Southeast Asia 

๒.๑๕ 

๖๕๑ Mycosphere Refined families of Dothideomycetes: Dothideomycetidae 
and Pleosporomycetidae 

๒.๐๙ 

๖๕๒ 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 

๖๕๓ Nano Research Enhancement of output power density in a modified 
polytetrafluoroethylene surface using a sequential O2/Ar 
plasma etching for triboelectric nanogenerator applications 

๘.๑๘ 

๖๕๔ Nanomaterials Annealed ZnO/Al2O3 Core-Shell Nanowire as a Platform to 
Capture RNA in Blood Plasma 

๔.๓๒ 



๒๔๖ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๖๕๕ Nanomaterials Biomass Nanoporous Carbon-Supported Pd Catalysts for 
Partial Hydrogenation of Biodiesel: Effects of Surface 
Chemistry on Pd Particle Size and Catalytic Performance 

๔.๓๒ 

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

๔.๓๒ 

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

๔.๓๒ 

๖๕๘ Nanomaterials Efficient and Rapid Photocatalytic Degradation of Methyl 
Orange Dye Using Al/ZnO Nanoparticles 

๔.๓๒ 

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

๔.๓๒ 

๖๖๐ Nanomaterials Three-Dimensional Hierarchical Porous TiO2 for Enhanced 
Adsorption and Photocatalytic Degradation of Remazol 
Dye 

๔.๓๒ 

๖๖๑ 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 

๖๖๒ Nano-Structures & Nano-
Objects 

A facile and controllable method to fabricate Ag 

nanofilaments from β-silver sulfide for highly sensitive 
SERS substrates 

๕.๔๕ 

๖๖๓ Naresuan University Journal DIVERSITY OF THE ADULT FROGS (AMPHIBIA: ANURA) IN 
PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY, PATTANI CAMPUS, 
THAILAND 

๐.๑๑ 

๖๖๔ Natural Product Research 2-Oxaspiro[4.5]decane and α-pyrenocine derivatives from 
the endophytic fungus Roussoella sp. PSU-H51 

๒.๑๖ 

๖๖๕ Natural Product Research Dimeric ?-lactone derivatives from the soil-derived fungus 
Lasiodiplodia theobromae NSTRU-PN1.4 

๒.๑๖ 



๒๔๗ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๖๖๖ Natural Product Research New aromatic polyketides from the marine-derived fungus 
Pseudopithomyces maydicus PSU-AMF350 and their 
antimicrobial activity 

๒.๑๖ 

๖๖๗ Natural Product Research Two new farnesyl hydroquinones from Pestalotiopsis 
diploclisia (BCC 35283), the fungus associated with algae 

๒.๑๖ 

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

๑๒.๑๒ 

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

๔.๔๔ 

๖๗๐ Neuroendocrinology  The protective and reparative role of colony stimulating 
factors in the brain with cerebral ischemia/reperfusion 
injury 

๔.๒๗ 

๖๗๑ New Journal of Chemistry A chalcone-based fluorescent responsive probe for 
selective detection of nitroreductase activity in bacteria 

๓.๒๙ 

๖๗๒ New Journal of Chemistry An indolino-spironaphthooxazine probe for colorimetric 
detection of ferric ions in drinking water 

๓.๒๙ 

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

๓.๒๙ 

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

๓.๒๙ 

๖๗๕ 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 

๑.๑๗ 

๖๗๖ Notulae Botanicae Horti 
Agrobotanici Cluj-Napoca 

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

๑.๑๗ 

๖๗๗ Nuclear Engineering and 
Design 

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

๑.๖๒ 



๒๔๘ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๑๑.๕๐ 

๖๗๙ Nutritional Neuroscience Not only metformin, but also D-allulose, alleviates 
metabolic disturbance and cognitivedecline in prediabetic 
rats 

๔.๐๓ 

๖๘๐ Obesity Research & Clinical 
Practice 

The metabolic role of spermidine in obesity: Evidence 
from cells to community 

๒.๐๖ 

๖๘๑ Ocular Surface Efficacy and outcome of simple limbal epithelial 
transplantation for limbal stem cell deficiency verified by 
epithelial phenotypes integrated with clinical evaluation 

๑๒.๓๔ 

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

๒.๓๑ 

๖๘๓ Optical Materials Electroreflectance study of antimony doped ZnO thin 
films grown by pulsed laser deposition 

๒.๗๘ 

๖๘๔ Optical Materials Facile fabrication and optical characterization of nanoflake 
aluminum oxide film with high broadband and 
omnidirectional transmittance enhancement 

๒.๗๘ 

๖๘๕ Optical Materials Structural and luminescence study of Dy3+ doped 
phosphate glasses for solid state lighting applications 

๒.๗๘ 

๖๘๖ Oral Surgery Oral Medicine 
Oral Pathology Oral 
Radiology 

A novel P3H1 mutation is associated with osteogenesis 
imperfecta type VIII and dental anomalies 

๑.๖๐ 

๖๘๗ Organic and Biomolecular 
Chemistry 

Glucose Conjugated Aza-BODIPY for Enhanced 
Photodynamic Cancer Therapy  

๓.๔๑ 

๖๘๘ Particuology Anisotropic robustness of talc particles after surface 
modifications probed by atomic force microscopy force 
spectroscopy 

๒.๗๙ 

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

๓.๐๒ 



๒๔๙ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๒.๓๘ 

๖๙๑ PeerJ Analysis of the infant gut microbiome reveals metabolic 
functional roles associated with healthy infants and infants 
with atopic dermatitis using metaproteomics 

๒.๓๘ 

๖๙๒ PeerJ Characterisation of secretome-based immune responses of 
human leukocytes infected with various Mycobacterium 
tuberculosis lineages 

๒.๓๘ 

๖๙๓ PeerJ Effectiveness of various bioreactors for thraustochytrid 
culture and production (Aurantiochytruim limacinum 
BUCHAXM 122) 

๒.๓๘ 

๖๙๔ PeerJ Identifying transcript 5' capped ends in Plasmodium 
falciparum 

๒.๓๘ 

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

๒.๓๘ 

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

๒.๓๘ 

๖๙๗ PeerJ T cell mediated immunity against influenza H5N1 
nucleoprotein, matrix and hemagglutinin derived epitopes 
in H5N1 survivors and non-H5N1 subjects 

๒.๓๘ 

๖๙๘ PeerJ Usable comprehensive-factor authentication for a secure 
time attendance system 

๒.๓๘ 

๖๙๙ Persoonia Fungal Planet description sheets: 1112–1181 ๘.๒๓ 

๗๐๐ Persoonia Fungal Planet description sheets: 1182–1283 ๘.๒๓ 

๗๐๑ Pharmaceuticals Artocarpin Targets Focal Adhesion Kinase-Dependent 
Epithelial to Mesenchymal Transition and Suppresses 
Migratory-Associated Integrins in Lung Cancer Cells 

๔.๒๙ 



๒๕๐ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๗๐๒ Pharmaceuticals High-efficacy ?,?-dehydromonacolin s improves hepatic 
steatosis and suppresses gluconeogenesis pathway in high-
fat diet-induced obese rats 

๔.๒๙ 

๗๐๓ Pharmaceuticals Optimization of Production Parameters for 
Andrographolide-Loaded Nanoemulsion Preparation by 
Microfluidization and Evaluations of Its Bioactivities in Skin 
Cancer Cells and UVB Radiation-Exposed Skin 

๔.๒๙ 

๗๐๔ Pharmacological Research Myeloid differentiation factor 2 in the heart: Bench to 
bedside evidence for potential clinical benefits? 

๕.๘๙ 

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

๒.๑๔ 

๗๐๖ Photosynthesis Research Photosynthetic electron transport rate (ETR) in the littoral 
herb Launaea sarmentosa known as mole crab in Thailand 

๓.๒๒ 

๗๐๗ Physica Status Solidi (A) 
Applications and Materials 
Science 

Growth of Black TiO2 Quantum Dots by Solution-Based 
Electrochemical Process 

๑.๗๖ 

๗๐๘ Physical Chemistry 
Chemical Physics 

Electronic and thermodynamic properties of native point 
defects in V2O5: a first-principles study 

๓.๔๓ 

๗๐๙ Physiological and Molecular 
Plant Pathology 

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

๑.๖๕ 

๗๑๐ Phytochemical Analysis Mass spectral analysis of secondary metabolites from 
Zingiber montanum rhizome extract using UHPLC-HR-ESI-
QTOF-MS/MS 

๒.๗๗ 

๗๑๑ Phytochemistry Abyssomicin derivatives from the rhizosphere soil 
actinomycete Microbispora rhizosphaerae sp. nov. 
TBRC6028 

๓.๐๔ 

๗๑๒ Phytochemistry Lanostane triterpenoids from cultivated fruiting bodies of 
Ganoderma sichuanense: Determination of the C-25 
absolute configuration of ganoderic acid A and its 
derivatives using the phenylglycine methyl ester (PGME) 
method 

๓.๐๔ 



๒๕๑ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๓.๐๔ 

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

๓.๐๔ 

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

๑.๔๖ 

๗๑๖ Phytotaxa Contribution to Chaetosphaeriaceae—Kionochaeta 
setosimplicia sp. nov. from Thailand 

๑.๐๑ 

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

๐.๙๐ 

๗๑๘ Plant Production Science Genetic control of root architectural traits in KDML105 
chromosome segment substitution lines under well-
watered and drought stress conditions 

๑.๗๐ 

๗๑๙ Planta Comparative secretome analysis between salinity-tolerant 
and control Chlamydomonas reinhardtii strains 

๓.๓๙ 

๗๒๐ Planta Medica A Novel Peptide Derived from Ginger Induces Apoptosis 
through the Modulation of p53, BAX, and BCL2 Expression 
in Leukemic Cell Lines 

๒.๖๙ 

๗๒๑ Plants Identification of Gene Associated with Sweetness in Corn 
(Zea mays L.) by Genome-Wide Association Study (GWAS) 
and Development of a Functional SNP Marker for 
Predicting Sweet Corn 

๓.๙๐ 

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

๒.๗๖ 

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

๒.๗๖ 

๗๒๔ Plants-Basel Identification of Bacterial Blight Resistance Loci in Rice 
(Oryza sativa L.) against Diverse Xoo Thai Strains by 
Genome-Wide Association Study 

๒.๗๖ 



๒๕๒ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๗๒๕ Plants-Basel Identification of Candidate Gene-Based Markers for Girth 
Growth in Rubber Trees 

๒.๗๖ 

๗๒๖ Plants-Basel Rice Sesquiterpene Plays Important Roles in Antixenosis 
against Brown Planthopper in Rice 

๒.๗๖ 

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

๒.๗๖ 

๗๒๘ PLoS Computational 
Biology 

MetGEMs Toolbox: Metagenome-scale models as 
integrative toolbox for uncovering metabolic functions and 
routes of human gut microbiome 

๔.๗๐ 

๗๒๙ PLoS Neglected Tropical 
Diseases 

High performance dengue virus antigen-based serotyping-
NS1-ELISA (plus): A simple alternative approach to identify 
dengue virus serotypes in acute dengue specimens 

๓.๘๙ 

๗๓๐ PLoS Neglected Tropical 
Diseases 

Immortalized stem cell-derived hepatocyte-like cells: An 
alternative model for studying dengue pathogenesis and 
therapy 

๓.๘๙ 

๗๓๑ PLoS One A model of infection in honeybee colonies with social 
immunity 

๒.๗๔ 

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

๒.๗๔ 

๗๓๓ PLoS One Can post-capture photographic identification as a wildlife 
marking technique be undermined by observer error? A 
case study using King Cobras in northeast Thailand 

๒.๗๔ 

๗๓๔ PLoS One Canine bocavirus-2 infection and its possible association 
with encephalopathy in domestic dogs 

๒.๗๔ 

๗๓๕ PLoS One Development and validation of artificial intelligence to 
detect and diagnose liver lesions from ultrasound images 

๒.๗๔ 

๗๓๖ PLoS One Influence of collagen and some proteins on gel properties 
of jellyfish gelatin 

๒.๗๔ 



๒๕๓ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๒.๗๔ 

๗๓๘ PLoS One Metabolic impacts of cordycepin on hepatic proteomic 
expression in streptozotocin-induced type 1 diabetic mice 

๒.๗๔ 

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

๒.๗๔ 

๗๔๐ PLoS One Modulation of heterologous protein secretion in the 
thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea 
thermomethanolica TBRC 656 by CRISPR-Cas9 system 

๒.๗๔ 

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

๒.๗๔ 

๗๔๒ PLoS One Peptide barcodes in dogs affected by mitral valve disease 
with and without pulmonary hypertension using MALDI-
TOF MS and LC-MS/MS 

๒.๗๔ 

๗๔๓ PLoS One Rapid and simultaneous detection of Campylobacter spp. 
and Salmonella spp. in chicken samples by duplex loop-
mediated isothermal amplification coupled with a lateral 
flow biosensor assay 

๒.๗๔ 

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

๒.๗๔ 

๗๔๕ PLoS One Streptococcus suis serotyping by matrix-assisted laser 
desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry 

๒.๗๔ 

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

๒.๗๔ 



๒๕๔ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๕.๓๔ 

๗๔๘ Polymer Engineering & 
Science 

Influences of purification and surface treatment of 
sugarcane bagasse ash on mechanical properties of natural 
rubber composites 

๒.๔๓ 

๗๔๙ Polymer Engineering & 
Science 

Precisely controlled delivery of plant hormone using 
poly(vinyl alcohol)/zeolite A hydrofilm composite 

๒.๔๓ 

๗๕๐ Polymer-Plastics 
Technology and Materials 

Morphology development of PLAs with different stereo-
regularities in ternary blend PBSA/PBS/PLA films 

๒.๓๗ 

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

๓.๔๓ 

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

๓.๔๓ 

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

๓.๔๓ 

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

๓.๔๓ 

๗๕๕ Polymers Gold-Nanoparticle-Deposited TiO2 
Nanorod/Poly(Vinylidene Fluoride) Composites with 
Enhanced Dielectric Performance 

๓.๔๓ 

๗๕๖ Polymers Monomer Conversion, Dimensional Stability, Biaxial 
Flexural Strength, Ion Release, and Cytotoxicity of Resin-
Modified Glass Ionomer Cements Containing Methacrylate-
Functionalized Polyacids and Spherical Pre-Reacted Glass 
Fillers 

๓.๔๓ 

๗๕๗ Polymers Natural Rubber-TiO2 Nanocomposite Film for Triboelectric 
Nanogenerator Application 

๓.๔๓ 



๒๕๕ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๗๕๘ Polymers New Vegetable Oils with Different Fatty Acids on Natural 
Rubber Composite Properties 

๓.๔๓ 

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

๓.๔๓ 

๗๖๐ Polymers Significantly Enhanced Dielectric Properties of Ag-
Deposited (In1/2Nb1/2)0.1Ti0.9O2/PVDF Polymer 
Composites 

๓.๔๓ 

๗๖๑ Polymers Simple preparation of polydimethylsiloxane and 
polyurethane blend film for marine antibiofouling 
application 

๓.๔๓ 

๗๖๒ Polymers for Advanced 
Technologies 

3D-Printing Antibacterial Composite Filaments Containing 
Synergistic Antibacterial Activity of Green Tea and Tannic 
Acid 

๒.๕๘ 

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

Design approach of heavy goods vehicle underrun 
protection using morphological analysis 

๑.๔๘ 

๗๖๔ Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part H: Journal of 
Engineering in Medicine 

In vitro resorbability and granular characteristics of 3D-
printed hydroxyapatite granules versus allograft, xenograft, 
and alloplast for alveolar cleft surgery applications 

๑.๖๒ 

๗๖๕ Proceedings of the 
Institution of Mechanical 
Engineers, Part L: Journal of 
Materials: Design and 
Applications 

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

๒.๐๑ 

๗๖๖ Process Safety and 
Environmental Protection 

Synthesis of value-added hydrocarbons via oxidative 
coupling of methane over MnTiO3-Na2WO4/SBA-15 
catalysts 

๔.๙๗ 

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

๒.๗๕ 



๒๕๖ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๒.๗๕ 

๗๖๙ Progress in Natural Science: 
Materials International 

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

๔ 

๗๗๐ Progress in Nuclear Energy Application of Hazard and Operability Technique to Level 
1 Probabilistic Safety Assessment of Thai Research 
Reactor-1/Modification 1: Internal Events and Human 
Errors 

๑.๕๑ 

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

๑.๕๑ 

๗๗๒ Protein & Peptide Letters Production of Lysinibacillus sphaericus Mosquitocidal 
Protein Mtx2 from Bacillus subtilis as a Secretory Protein 

๑.๘๙ 

๗๗๓ Protein Expression and 
Purification 

Refolded recombinant major capsid protein (MCP) from 
Infectious Spleen and Kidney Necrosis Virus (ISKNV) 
effectively stimulates serum specific antibody and 
immune related genes response in Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) 

๑.๕๑ 

๗๗๔ Protoplasma Evaluation of curcuminoids, physiological adaptation, and 
growth of Curcuma longa under water defcit and 
controlled temperature 

๒.๗๕ 

๗๗๕ Radiation Physics and 
Chemistry 

Electron beam irradiation crosslinked chitosan/natural 
rubber -latex film: Preparation and characterization 

๒.๒๓ 

๗๗๖ RADIATION PHYSICS AND 
CHEMISTRY 

Enhanced electrical properties near the morphotropic 

phase boundary in lead-free Bi0.5Na0.34K0.11Li0.05Ti1-xNixO3-δ 
ceramics 

๒.๒๓ 

๗๗๗ RADIATION PHYSICS AND 
CHEMISTRY 

Work function alteration of the porous indium tin oxide 
nanorods film by electron beam irradiation technique 

๒.๒๓ 

๗๗๘ Raffles Bulletin of Zoology Predation behaviour of the bridle snake (Lycodon cf. 
davisonii) on Asian tropical evergreen forest bird nests. 

๐.๙๑ 



๒๕๗ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๗๗๙ Ramathibodi Medical 
Journal 

Evaluation of 3 Common Methods for Effective Housefly 
Allergen Extraction 

๐.๐๒ 

๗๘๐ 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 

๑.๑๘ 

๗๘๑ Remote Sensing in Ecology 
and Conservation 

The real potential of current passive satellite data to map 
aboveground biomass in tropical forests 

๕ 

๗๘๒ Renewable Energy Different water removal methods for facilitating biodiesel 
production from low-cost waste cooking oil containing 
high water content in hybridized reactive distillation 

๖.๒๗ 

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

๖.๒๗ 

๗๘๔ Reseach in Microbiology Isolation of manumycin-type derivatives and genome 
characterization of a marine Streptomyces sp. C1-2 

๓.๒๑๗ * 

๗๘๕ Results in Physics Highly enhanced frequency- and temperature-stability 
permittivity of three-phase poly(vinylidene-fluoride) 
nanocomposites with retaining low loss tangent and high 
permittivity 

๔.๐๒ 

๗๘๖ Rheedea Kaempferia nigrifolia (Zingiberaceae), a new species from 
Central Thailand 

๐.๐๙ 

๗๘๗ Royal Society Open Science Antibacterial and Osteogenic Activities of Clindamycin-
releasing Mesoporous Silica/Carboxymethyl Chitosan 
Composite Hydrogels 

๒.๖๕ 

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

๒.๖๕ 

๗๘๙ Royal Society Open Science Water-dispersible unadulterated α-mangostin particles for 
biomedical applications 

๒.๖๕ 



๒๕๘ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๗๙๐ RSC Advances A Model of Modified Metaiodobenzylguanidine Conjugated 
Gold Nanoparticles for Neuroblastoma Treatment 

๓.๑๒ 

๗๙๑ RSC advances Application of magnetic field to CO hydrogenation using a 
confined-space catalyst: effect on reactant gas diffusivity 
and reactivity  

๓.๑๒ 

๗๙๒ RSC Advances Colossal dielectric permittivity, reduced loss tangent and 
the microstructure of Ca1−xCdxCu3Ti4O12−2yF2y ceramics 

๓.๑๒ 

๗๙๓ RSC Advances Directional growth of octacalcium phosphate using micro-
flow reactor mixing and subsequent aging 

๓.๑๒ 

๗๙๔ RSC Advances Enhanced dielectric properties with a significantly reduced 
loss tangent in (Mg2+, Al3+) co-doped CaCu3Ti4O12 ceramics: 
DFT and experimental investigations 

๓.๑๒ 

๗๙๕ RSC Advances Fractionation and characterization of lignin from sugarcane 
bagasse using a sulfuric acid catalyzed solvothermal 
process 

๓.๑๒ 

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

๓.๑๒ 

๗๙๗ RSC Advances In silico and in vitro design of cordycepin encapsulation in 
liposomes for colon cancer treatment 

๓.๑๒ 

๗๙๘ RSC Advances In vitro antioxidant and wound-healing activities of 
hydrolyzed collagen from defatted Asian sea bass skin as 
influenced by different enzyme types and hydrolysis 
processes 

๓.๑๒ 

๗๙๙ RSC Advances MXene potassium titanate nanowire/sulfonated polyether 
ether ketone (SPEEK) hybrid composite proton exchange 
membrane for photocatalytic water splitting 

๓.๑๒ 

๘๐๐ RSC Advances Pre-clinically evaluated visual lateral flow platform using 
influenza A and B nucleoprotein as a model and its 
potential applications 

๓.๑๒ 



๒๕๙ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๘๐๑ RSC Advances Recovery, reusability and stability studies of beta 
cyclodextrin used for cholesterol removal from shrimp 
lipid 

๓.๑๒ 

๘๐๒ RSC Advances Red to orange thermally activated delayed fluorescence 
polymers based on 2-(4-(diphenylamino)-phenyl)-9H-
thioxanthen-9-one-10,10-dioxide for efficient solution-
processed OLEDs 

๓.๑๒ 

๘๐๓ RSC Advances The coordination chemistry of benzhydrazide with 
lanthanide(iii) ions: hydrothermal in situ ligand formation{,} 
structures{,} magnetic and photoluminescence sensing 
properties 

๓.๑๒ 

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

๓.๑๒ 

๘๐๕ RSC Advances Tuning Brønsted and Lewis acidity on phosphated titanium 
dioxides for efficient conversion of glucose to 5-
hydroxymethylfurfural 

๓.๑๒ 

๘๐๖ Sains Malaysiana Caddisflies (Trichoptera, Insecta) as Bioindicator of Water 
Quality Assessment in a Small Stream in Northern Thailand 

๐.๖๔ 

๘๐๗ 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 

๘๐๘ 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 

๘๐๙ Science of the Total 
Environment 

Assessing the water scarcity footprint of food crops by 
growing season available water remaining (AWARE) 
characterization factors in Thailand 

๖.๕๕ 

๘๑๐ Science of the Total 
Environment 

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

๖.๕๕ 

๘๑๑ Science of the Total 
Environment 

Mechanisms of ozone responses in sensitive and tolerant 
mungbean cultivars 

๖.๕๕ 



๒๖๐ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๘๑๒ Science of the Total 
Environment 

Particulate matter and volatile organic compound 
phytoremediation by perennial plants: Affecting factors 
and plant stress response 

๖.๕๕ 

๘๑๓ ScienceAsia  Development of high yielding two-line hybrid rice in 
Thailand 

๐.๖๒ 

๘๑๔ ScienceAsia  Effects of silicon carbide contents on the microstructure of 
sintered steels 

๐.๖๒ 

๘๑๕ ScienceAsia  Marine Streptomyces chumphonensis KK1-2T produces 
piericidin A1 as the major secondary metabolite 

๐.๖๒ 

๘๑๖ Scientia Horticulturae Effect of seed priming with potassium nitrate on growth, 
fruit yield, quality and water productivity of cantaloupe 
under water-deficit stress 

๒.๗๗ 

๘๑๗ Scientific Reports A simple label-free electrochemical sensor for sensitive 
detection of alpha-fetoprotein based on specific aptamer 
immobilized platinum nanoparticles/carboxylated-
graphene oxide 

๔.๐๐ 

๘๑๘ Scientific Reports An association between Fibroblast Growth Factor 21 and 
cognitive impairment in iron-overload thalassemia 

๔.๐๐ 

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

๔.๐๐ 

๘๒๐ Scientific Reports Characterization of a novel yeast phase-specific antigen 
expressed during in vitro thermal phase transition of 
Talaromyces marneffei 

๔.๐๐ 

๘๒๑ Scientific Reports Chemosensitizing activity of peptide from Lentinus 
squarrosulus (Mont.) on cisplatin-induced apoptosis in 
human lung cancer cells. 

๔.๐๐ 

๘๒๒ Scientific Reports Cognitive impairment is associated with mitochondrial 
dysfunction in peripheralblood mononuclear cells of 
elderly population 

๔.๐๐ 

๘๒๓ Scientific Reports Comparison of water-use characteristics of tropical tree 
saplings with implications for forest restoration 

๔.๐๐ 



๒๖๑ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

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

๔.๐๐ 

๘๒๕ Scientific Reports Development of loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) assay using SYBR safe and gold-nanoparticle probe 
for detection of Leishmania in HIV patients 

๔.๐๐ 

๘๒๖ Scientific Reports Dynamics of the fecal microbiome and antimicrobial 
resistome in commercial piglets during the weaning period 

๔.๐๐ 

๘๒๗ Scientific Reports Heterostructural transformation of mesoporous silica–
titania hybrids 

๔.๐๐ 

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

๔.๐๐ 

๘๒๙ Scientific Reports Iron homeostasis in the absence of ferricrocin and its 
consequences in fungal development and insect virulence 
in Beauveria bassiana 

๔.๐๐ 

๘๓๐ Scientific Reports Origin and evolutionary history of domestic chickens 
inferred from a large population study of Thai red 
junglefowl and indigenous chickens 

๔.๐๐ 

๘๓๑ Scientific Reports PmAP2-β depletion enhanced activation of the Toll 
signaling pathway during yellow head virus infection in the 
black tiger shrimp Penaeus monodon 

๔.๐๐ 

๘๓๒ Scientific Reports Predictive SNPs for β0-thalassemia/HbE disease severity ๔.๐๐ 

๘๓๓ Scientific Reports Quantitative STAU2 measurement in lymphocytes for 
breast cancer risk assessment 

๔.๐๐ 

๘๓๔ Scientific Reports Respiratory syncytial virus infection trend is associated 
with meteorological factors 

๔.๐๐ 

๘๓๕ Scientific Reports Tandem mass spectrometry of aqueous extract from Ficus 
dubia sap and its cell-based assessments for use as a skin 
antioxidant 

๔.๐๐ 



๒๖๒ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๘๓๖ Scientific Reports Transcriptional response to the host cell environment of a 
multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis clonal 
outbreak Beijing strain reveals its pathogenic features 

๔.๐๐ 

๘๓๗ Scientific Reports Transcriptomic analysis of the black tiger shrimp (Penaeus 
monodon) reveals insights into immune development in 
their early life stages 

๔.๐๐ 

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

๔.๐๐ 

๘๓๙ Security and 
Communication Networks 

Security and Privacy in Smart Cities ๑.๒๙ 

๘๔๐ Security and 
Communication Networks 

Towards Achieving Personal Privacy Protection and Data 
Security on Integrated E-Voting Model of Blockchain and 
Message Queue 

๑.๒๙ 

๘๔๑ Semiconductor Science and 
Technology 

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

๒.๓๖ 

๘๔๒ Sensors Sensitivity Validation of EWOD Devices for Diagnosis of 
Early Mortality Syndrome (EMS) in Shrimp Using 
Colorimetric LAMP–XO Technique 

๓.๒๘ 

๘๔๓ Sensors & Actuators, B: 
Chemical 

Aliovalent Sc and Li co-doping boosts the performance of 
p-type NiO sensor 

๗.๔๖ 

๘๔๔ Sensors & Actuators, B: 
Chemical 

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

๗.๔๖ 

๘๔๕ Sensors & 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 

๗.๔๖ 

๘๔๖ Sensors & Actuators, B: 
Chemical 

Turn-On fluorescence resonance energy transfer (FRET)-
based electrospun fibrous membranes: Rapid and 
ultrasensitive test strips for on-site detection of Mercury (II) 
ion 

๗.๔๖ 

๘๔๗ Sensors and Actuators A: 
Physical 

Herbicide/pesticide sensing with metamaterial absorber in 
THz regime 

๓.๔๑ 



๒๖๓ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๘๔๘ Separation and Purification 
Technology 

Simple and efficient method for functionalizing 
photocatalytic ceramic membranes and assessment of its 
applicability for wastewater treatment in up-scalable 
membrane reactors 

๕.๗๗ 

๘๔๙ Separation and Purification 
Technology 

Versatile nanofibrous filters against fine particulates and 
bioaerosols containing tuberculosis and virus: 
Multifunctions and scalable processing 

๕.๗๗ 

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

๑.๙๐ 

๘๕๑ Solid State Ionics A formation process to improve the cycling stability of 
carbon-coated Li2MnSiO4 Lithium-ion cathode materials 

๓.๑๑ 

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

๓.๑๑ 

๘๕๓ Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and 
Public Health 

DENGUE VIREMIA AND DENGUE SEROPREVALENCE IN 
BLOOD DONORS, BANGKOK, THAILAND 

๐.๒๕ 

๘๕๔ Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and 
Public Health 

GREEN FLUORESCENT PROTEIN-BASED DRUG SCREENING 
ASSAY AGAINST INTRACLLULAR MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS 

๐.๒๕ 

๘๕๕ Surface and Interface 
Analysis 

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

๑.๖๗ 

๘๕๖ Surface and Interface 
Analysis 

Ball milling modification of perovskite LaNiO3 powders for 
enhancing electrochemical pseudocapacitor 

๑.๖๗ 

๘๕๗ Surface and Interface 
Analysis 

Influence of calcination temperature on structural, 
morphological, and electrochemical properties of 
Zn2P2O7 nanostructure 

๑.๖๗ 

๘๕๘ Surface and Interface 
Analysis 

Quantitative relation between thickness and grafting 
density of temperature-responsive poly(N-
isopropylacrylamide-co-acrylamide) thin film using 
synchrotron-source ATR-FTIR and spectroscopic 
ellipsometry 

๑.๖๗ 



๒๖๔ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๘๕๙ Surface and Interface 
Analysis 

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

๑.๖๗ 

๘๖๐ Surface and Interface 
Analysis 

Synthesis, characterization and electrochemical properties 
of activated coconut fiber carbon (ACFC) and CuO/ACFC 
nanocomposites for applying as electrodes of 
supercapacitor devices 

๑.๖๗ 

๘๖๑ Surface and Interface 
Analysis 

The fabrication of calcium silicate-natural rubber 
composite for mechanical energy harvesting 

๑.๖๗ 

๘๖๒ Sustainability Science 
Practice and Policy 

Co-designing workshops on sustainable consumption and 
production in Southeast Asia: application of idea cards and 
structuring methods 

๒.๙๒ 

๘๖๓ Sustainable Chemistry and 
Pharmacy 

Eco-dyeing with biocolorant from spent coffee ground on 
low molecular weight chitosan crosslinked cotton 

๓.๒๙ 

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

๕.๕๐ 

๘๖๕ Sustainable Environment 
Research 

Implementing circular economy concept by converting 
cassava pulp and wastewater to biogas for sustainable 
production in starch industry 

๕.๒๕ 

๘๖๖ Sustainable Materials and 
Technologies 

Carbon fiber mat from palm-kernel-shell 
lignin/polyacrylonitrile as intrinsic-doping electrode in 
supercapacitor 

๔.๓๘ 

๘๖๗ Sustainable Production and 
Consumption 

An assessment of social sustainability of sugarcane and 
cassava cultivation in Thailand 

๓.๖๖ 

๘๖๘ Talanta Development of a microarray lateral flow strip test using a 
luminescent organic compound for multiplex detection of 
five mycotoxins 

๕.๓๔ 

๘๖๙ Talanta Use of single particle inductively coupled plasma mass 
spectrometry for understanding the formation of 
bimetallic nanoparticles 

๕.๓๔ 

๘๗๐ Tetrahedron Letters Aspertamarinolides A-C: γ-butenolides from the marine-
derived fungus Aspergillus tamarii PSU-MF90 

๒.๒๘ 



๒๖๕ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๘๗๑ Thai Journal of 
Mathematics 

TARA: A Year in Review ๐.๓๔ 

๘๗๒ Thai Journal of Veterinary 
Medicine 

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

๐.๒๓ 

๘๗๓ The International Journal of 
Climatology 

Influence and variability of monsoon trough and front on 
rainfall in Thailand 

๓.๙๓ 

๘๗๔ The Journal of Antibiotics Semisynthetic modifications of antitubercular lanostane 
triterpenoids from Ganoderma 

๒.๖๕ 

๘๗๕ The Journal of Physical 
Chemistry C 

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

๔.๑๓ 

๘๗๖ The Journal of Physical 
Chemistry C 

Mechanistic Study of the Effect of Epoxy Groups on 
Ethylene Carbonate Decomposition Reaction on Carbon 
Anodes of Sodium-Ion Batteries 

๔.๑๓ 

๘๗๗ Topics in catalysis Effect of Modified Nanoclay Surface Supported Nickel 
Catalyst on Carbon Dioxide Reforming of Methane 

๒.๔๑ 

๘๗๘ Toxicology Letters Neuronal growth and synaptogenesis are inhibited by 
prenatal methamphetamine exposure leading to memory 
impairment in adolescent and adult mice 

๓.๕๗ 

๘๗๙ Toxins In Vitro Mechanism Assessment of Zearalenone Removal 
by Plant-Derived Lactobacillus plantarum BCC 47723 

๓.๕๓ 

๘๘๐ Transboundary and 
Emerging Diseases 

Feline morbillivirus-1 in dogs with respiratory diseases ๔.๑๙ 

๘๘๑ Translational Research Donepezil attenuated cardiac ischemia/reperfusion injury 
through balancing mitochondrial dynamics, mitophagy and 
autophagy 

๕.๔๑ 

๘๘๒ Transportation Geotechnics DEM modeling and experimental analysis of the breakage 
behavior of recycled crushed brick particles 

๒.๔๔ 

๘๘๓ Transportation Geotechnics Investigating the thermal behaviour of geothermal 
pavements using Thermal Response Test (TRT) 

๒.๔๔ 



๒๖๖ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๘๘๔ Transportation Geotechnics Resilient moduli of demolition wastes in geothermal 
pavements: Experimental testing and ANFIS modelling 

๒.๔๔ 

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

๒.๗๖ 

๘๘๖ Vaccines A Single-Cycle Influenza A Virus-Based SARS-CoV-2 Vaccine 
Elicits Potent Immune Responses in a Mouse Model 

๔.๐๙ 

๘๘๗ Vaccines Intradermal ChAdOx1 Vaccine Following Two CoronaVac 
Shots: A Case Report 

๔.๐๙ 

๘๘๘ Vaccines Strategies to Improve Chimeric Antigen Receptor Therapies 
for Neuroblastoma. Vaccines (Basel) 

๔.๐๙ 

๘๘๙ Vacuum Comparative investigations of DCMS/HiPIMS reactively 
sputtered WO3 thin films for photo-electrochemical 
efficiency enhancements 

๒.๙๑ 

๘๙๐ Veterinary Sciences Investigation on the Prevalence of Canine Microfilaremia in 
Thailand Using a Novel Microfluidic Device in Combination 
with Real-Time PCR 

๒.๓๑ 

๘๙๑ Vibrational Spectroscopy Surface-enhanced Raman scattering activities and 
recyclability of Ag-incorporated WO3 nanofiber-based 
substrates 

๑.๙๒ 

๘๙๒ Virology Journal Development of a triple antibody sandwich enzyme-linked 
immunosorbent assay for cassava mosaic disease 
detection using a monoclonal antibody to Sri Lankan 
cassava mosaic virus 

๒.๕๘ 

๘๙๓ Virulence Glycosylation on envelope glycoprotein of duck Tembusu 
virus affects virus replication in vitro and contributes to 
the neurovirulence and pathogenicity in vivo 

๕.๕๔ 

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

๒.๙๓ 

๘๙๕ Viruses A Novel Plasmid DNA-Based Foot and Mouth Disease Virus 
Minigenome for Intracytoplasmic mRNA Production 

๕.๐๕ 



๒๖๗ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๘๙๖ Viruses Dengue and the Lectin Pathway of the Complement 
System 

๕.๐๕ 

๘๙๗ Viruses-Basel Construction of a Recombinant Porcine Epidemic Diarrhea 
Virus Encoding Nanoluciferase for High-Throughput 
Screening of Natural Antiviral Products 

๓.๘๒ 

๘๙๘ Viruses-Basel Melatonin Inhibits Dengue Virus Infection via the Sirtuin 1-
Mediated Interferon Pathway 

๓.๘๒ 

๘๙๙ Viruses-Basel Potential Phosphorylation of Viral Nonstructural Protein 1 
in Dengue Virus Infection 

๓.๘๒ 

๙๐๐ Waste and Biomass 
Valorization 

Review on Conversion of Lignin Waste into Value-Added 
Resources in Tropical Countries 

๒.๘๕ 

๙๐๑ Water Resources and 
Industry 

An extended Input–Output framework for evaluating 
industrial sectors and provincial-level water consumption 
in Indonesia 

๖.๔๗ 

๙๐๒ Wear Comparison of dry sliding tribological behavior of SS 316L 
impregnated with MoS2 vs h-BN solid lubricants: A 
statistical point of view 

๔.๑๑ 

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

๑.๕๙ 

๙๐๔ 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 

๓.๓๑ 

๙๐๕ World Journal of 
Microbiology and 
Biotechnology 

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

๓.๓๑ 

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

๓.๑๔ 



๒๖๘ 

 

ลำดับ ชื่อวารสาร ชื่อเร่ือง Impact 
Factor 

๙๐๗ ZooKeys The multiformity of antennal chaetae in Troglopedetes 
Joseph, 1872 (Collembola, Paronellidae, Troglopedetinae), 
with descriptions of two new species from Thailand 

๑.๑๔ 

๙๐๘ ZooKeys The resin bee subgenus Ranthidiellum in Thailand 
(Megachilidae, Anthidiini): nesting biology, cleptoparasitism 
by Stelis, and new species. 

๑.๑๔ 

๙๐๙ ZooKeys Two new species of the millipede genus Glyphiulus 
Gervais, 1847 (Diplopoda, Spirostreptida, Cambalopsidae) 
from caves in northern Thailand 

๑.๑๔ 

๙๑๐ Zootaxa Morphology and molecular phylogeny of Macrobrachium 
prachuapense sp. nov. (Decapoda: Palaemonidae) from 
Southern Thailand 

๑.๐๙ 

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

๑.๐๙ 

 

หมายเหตุ * คือ Impact Factor ปี ๒๐๑๙ 

 

  



๒๖๙ 

 

ข. รายช่ือผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จำนวน ๒๒๐ คำขอ 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ 
ประ 
เทศ 

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 

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

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  
และคณะ 

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) ของไอออนเหล็กบนตัว
รองรับแบบโครงข่ายโลหะอินทรีย ์(metal-organic 

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

NANOTEC 
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framework, MOF) สำหรับการออกซิเดชันของมีเทน
เป็นเมทานอล 

๑๗ ระบบบันทึกและติดตามตำแหน่งสินค้าภายในคลัง ๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๐๙๓๙ ไทย เกรียงไกร มณีรัตน์  
และคณะ 

NECTEC 

๑๘ กระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกและฟอกขาวเส้นใยสั้นจาก
พืชที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก 

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๑๐๔๗ ไทย ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และพิชญา
ภา 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 

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  
และคณะ 

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

NANOTEC 

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
ประจุที่ระดับความตา่งศักย์สูงที่มีวัสดุขัว้บวกชนิดออร์
โธซิลิเกต 

๑๔/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๒๗๙๔ ไทย ธัญญา แพรวพิพัฒน์  
และคณะ 

MTEC, 
ENTEC 

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 
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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 

ไตรมาสที ่๔ 

๖๕ ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลปลอดกลูเตนปลอดวตัถุเจือปน
อาหารและกรรมวธิีการผลิต 

๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ๒๐๐๑๐๐๒๑๙๘ ไทย อรนุช ลีลาพร และคณะ NBT, 
BIOTEC 

๖๖ สูตรและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคไฮบริดที่มีรูพรุน
สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำกลบัมาใช้ใหม่ได้ 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๐๙๓๘ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง NANOTEC 

๖๗ ระบบหุ่นยนต์ฝึกการเคลื่อนไหวของมือที่มีตัวขับเคลื่อน
หนึ่งตัว พร้อมตัวตรวจจับสัญญาณชีวภาพ 

๒/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๓๙๙๐ ไทย วินัย ชนปรมัตถ์ และคณะ NECTEC 

๖๘ ส่วนเคลื่อนไหวนิ้วมือแบบแยกประกอบได้ ๙/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๒๙๐๙ ไทย วินัย ชนปรมัตถ์ และคณะ NECTEC 

๖๙ เซลล์ยีสต์ลูกผสม Saccharomyces cerevisiae 
สำหรับการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกลุ่ม
สารประกอบแคโรทีนอยด์ซ่ึงประกอบดว้ยเบต้าแคโรทีน 

๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๔๒๐๑ ไทย วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์, 
สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์, 
กนกกาญจน์ คชรินทร์, 
กิติศักดิ์ สรรสัจจะนนท ์

BIOTEC 

๗๐ เครื่องอ่านแถบสี ๒๑/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๑๖๙ ไทย วีรกัญญา มณีประกรณ์  
และคณะ 

NECTEC , 
NANOTEC 

๗๑ เครื่องอ่านแถบสี ๒๑/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๑๗๖ ไทย วีรกัญญา มณีประกรณ์  
และคณะ 

NECTEC , 
NANOTEC 



๒๗๓ 
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๗๒ ถาดวางชุดทดสอบ ๒๑/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๑๘๐ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้  
และคณะ 

NECTEC , 
NANOTEC 

๗๓ ขั้วไฟฟ้าสำหรับตรวจหากรดเบต้าไฮดรอกซีบิวทีริก โดย
ไม่ใช้เอนไซม์ และ วิธีการตรวจหากรดเบต้าไฮดรอกซี
บิวทีริกด้วยวธิีทางไฟฟ้าเคม ี

๒๙/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๔๔๗๓ ไทย กุลวดี การอรชัย และ 
อรุณศรี งามอรุณโชติ 

NANOTEC 

๗๔ องค์ประกอบของพอลิเมอร์ผสมสำหรับใช้เป็นฟิล์ม
พลาสติกชีวภาพที่มีสมบัติทนต่อความรอ้น 

๒๙/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๔๕๐๒ ไทย อทิตย์สา เพ็ชรสุข และคณะ MTEC 

๗๕ อนุพันธ์ของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลท่ีมี
หมู่ฟังก์ชันออกซาลิลและวธิีการเตรียมของอนุพันธ์
ดังกล่าว 

๓๐/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๔๕๒๖ ไทย สมประสงค์ ทองคำ และ
อัจฉรา แป้งอ่อน 

NANOTEC 

๗๖ สารประกอบอิมีนที่มีพื้นฐานจากสารประกอบไฮดรอกซี
เมทิลเฟอร์ฟูรัลและวิธกีารเตรียมของสารประกอบ
ดังกล่าว 

๓๐/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๔๕๒๙ ไทย สมประสงค์ ทองคำ และ
อัจฉรา แป้งอ่อน 

NANOTEC 

๗๗ อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดน้ำดว้ยแสงและตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 

๓๐/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๒๕๒ ไทย จามร เชวงกิจวณิช และ
พิชัย สร้อยสน 

NANOTEC 

๗๘ ระบบสำหรับการตรวจวัดแก๊สดว้ยเซนเซอร์เชิงแสงที่
อาศัยผลของไกด์โหมดเรโซแนนซ์ 

๓๐/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๔๕๒๑ ไทย สกุลกานต์ บญุเรือง  
และคณะ 

NECTEC 

๗๙ ระบบการควบคุมเกยีร์อัตโนมัติในรถยนต์ไฟฟ้า
ดัดแปลงด้วยสัญญาณตำแหน่งคันเร่งและวิธกีาร
ดังกล่าว 

๙/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๔๗๑๙ ไทย นิคม พรมกะจิน และคณะ NECTEC 

๘๐ ระบบการควบคุมเกยีร์อัตโนมัติในรถยนต์ไฟฟ้า
ดัดแปลงด้วยสัญญาณมวลอากาศที่ไหลเข้าห้องเครื่อง
และวิธกีารดังกล่าว 

๙/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๔๗๐๘ ไทย นิคม พรมกะจิน และคณะ NECTEC 

๘๑ กระบวนการคัดเลือกโพรไบโอตกิต้านการติดเช้ือ 
Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) โดยการ
ยับยั้งการรอดชีวิตของเช้ือกอ่โรคในกระเพาะอาหาร
ของสุกร 

๑๓/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๔๘๐๘ ไทย มณชยา รัตนประเสริฐ  
และคณะ 

NBT, 
BIOTEC 

๘๒ เอนไซม์เซลโลไบโอไฮโดรเลสกลายพันธุช์นิดทนด่าง ๑๓/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๔๘๐๕ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา  
และคณะ 

BIOTEC 

๘๓ กระบวนการประดิษฐ์โครงสร้างแท่งระดับนาโน บนชั้น
ฟิล์มบางผิวเรียบในขั้นตอนเดียว ดว้ยการปรับตำแหน่ง
ของฐานรองรับของเทคนิคการเคลือบแบบเอียงมุมและ
หมุน 

๑๓/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๔๘๑๕ ไทย ทศพร เลิศวณิชผล  
และคณะ 

NECTEC 

๘๔ วิธีการพยากรณ์อัตราการรอดชีวิตผู้ปว่ยมะเร็งท่อน้ำดี
และการเลือกชนิดยาพยากรณ์ผลการรักษามะเร็งท่อ
น้ำดี 

๑๖/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๔๘๖๔ ไทย สมพลนาท สัมปัตตะวนิช 
และคณะ 

RDI 

๘๕ กระบวนการยอ่ยสลายพลาสตกิชนิดย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพด้วยเอนไซม์คิวติเนส 

๑๗/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๔๘๘๔ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา และ 
ณัฐพล อรุณรัตนมุขย์ 

BIOTEC 

๘๖ อุปกรณ์ช่วยเรียงฟันเทียมบนอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง ๒๓/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๐๐๒ ไทย สิรสา ยอดมงคล และคณะ A-MED 
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๘๗ สูตรอาหารเลี้ยงเช้ือสำหรับเซลล์ยีสต์ในการผลิต
เอนไซม์เอนโดโพลีกาแลกตูโรเนส และกระบวนการ
ผลิตเอนไซม์เอนโดโพลีกาแลกตูโรเนสจากยีสต์โดย
อาศัยสูตรอาหารเลี้ยงเช้ือนั้น 

๒๔/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๐๑๔ ไทย นงลักษณ์ ใจโต และคณะ BIOTEC 

๘๘ สูตรผสมไลซินกับโซเดียมไบคาร์บอเนตสำหรับต้านเช้ือ
แบคทีเรียแกรมลบ 

๒๔/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๐๑๗ ไทย เจษฎาพร พิทักษ์สธุีพงศ์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๘๙ อุปกรณ์ผลิตและปรับสภาพสารละลายกรดไฮโปคลอรัส 
(HOCl) ด้วยไฟฟา้ 

๒๗/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๐๙๕ ไทย สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล  
และคณะ 

BIOTEC, 
ENTEC 

๙๐ ระบบห้องผสมน้ำเกลือความเข้มข้นสูง ๒๗/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๑๐๗ ไทย วิศาล ลีลาวิวัฒน์ และคณะ MTEC, 
ENTEC 

 

๙๑ ผลิตภัณฑ์แบคทีรีโอฟาจผสมสำหรับควบคุมโรคเหี่ยว
เขียวในพืชที่เกิดจาก Ralstonia solanacearum และ
วิธีการสำหรับควบคุมโรคเหี่ยวเขียวในพชืที่เกิดจาก R. 
solanacearum โดยใช้ผลิตภัณฑ์แบคทีรีโอฟาจผสม
นั้น 

๒๘/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๑๐๙ ไทย อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๙๒ กระบวนการผลิตอุปกรณ์กำเนิดและรับสัญญาณเทระ
เฮิรตซ์แบบเสาอากาศตัวนำเชิงแสงต้นทุนต่ำโดยการ
ระดมยิงลำอิเล็กตรอน 

๓๐/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๑๓๓ ไทย ขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๙๓ ตัวบ่งชี้ชนิดจำเพาะที่ไม่สัมพันธ์กับยีน apxIVA ของเช้ือ 
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) วธิีการ
ตรวจหาเช้ือ APP โดยอาศัยตัวบ่งชี้ชนิดจำเพาะที่ไม่
สัมพันธ์กับยีน apxIVA และชุดตรวจชนดิการไหลแนว
ระนาบสำหรับตรวจหาเช้ือ APP โดยอาศัยตัวบ่งชี้ชนิด
จำเพาะที่ไม่สมัพันธ์กับยีน apxIVA 

๓๐/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๑๓๗ ไทย วรางคณา สงสังข์ทอง  
และคณะ 

BIOTEC 

๙๔ ยีสต ์Candida tropicalis สายพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรม
ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไซลิทอลและกระบวนการ
ผลิตไซลิทอลด้วยยีสต์ดังกล่าว 

๑/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๑๙๖ ไทย เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข  
และคณะ 

BIOTEC 

๙๕ อุปกรณ์บรรจุยาแบบใส ๒/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๗๒๐ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ และคณะ NANOTEC 

๙๖ อุปกรณ์นำส่งสารด้วยเข็มขนาดไมโครเมตร ๒/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๗๒๑ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ และคณะ NANOTEC 

๙๗ ระบบการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนแบบปลอดภัยที่ไม่มี
ยีนสร้างโปรตีนต้านยาปฏิชวีนะในแบคทีเรีย 
Lactobacillus sp. โดยใช้กลไกการตอบสนองต่อ
สภาวะไฮเปอร์ออสโมซิสในการคัดเลือกแบคทีเรีย
ลูกผสม 

๒/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๒๑๘ ไทย เพลินพิศ ลักษณะนิล  
และคณะ 

BIOTEC 

๙๘ วัสดุผสมดีเอ็นเอและเส้นกราฟีนสำหรับการจัดเก็บ
ข้อมูลดิจิทัล 

๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๒๘๐ ไทย อภิชัย จอมเผือก และคณะ RMT, 
NECTEC 

๙๙ วิธีการและระบบบ่งชี้เหตุการณ์พลัดตกหกล้ม ๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๒๖๘ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

RMT,MTEC 
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ประ 
เทศ 

ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๐๐ ดินปั้นจากสารธรรมชาติและกรรมวิธกีารเตรียมดินปั้น
จากสารธรรมชาติดังกล่าว 

๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๒๗๘ ไทย กรรณิกา หัตถะปะนิตย ์ 
และคณะ 

MTEC 

๑๐๑ อนุพันธ์ของสารประกอบเดปซิโดนกึ่งสังเคราะห์แบบ
ผสมเสริมฤทธิ์ที่กระตุ้นการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่
เซลล์ 

๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๒๘๑ ไทย มาซาฮิโกะ อิซากะ  
และคณะ 

BIOTEC 

๑๐๒ โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อนิวคลีโอแคปซิดโปรตีนของ
ไวรัสโคโรนาที่ก่อโรครุนแรงในมนุษย์และกรรมวิธกีาร
ตรวจหาเช้ือไวรัสด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่าว 

๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๓๕๔ ไทย พีร์ จารุอำพรพรรณ  
และคณะ 

BIOTEC 

๑๐๓ ระบบเลือกขนาดขอ้เข่าเทียมบนภาพเอกซเรย์เข่าอย่าง
อัตโนมัต ิ

๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๓๖๕ ไทย ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์  
และคณะ 

NECTEC 

๑๐๔ แผ่นวัตถุดำเสมือนสำหรับอุปกรณ์สอบเทียบอุณหภูมิ
แวดล้อมและขั้นตอนการประดิษฐ์ 

๑๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๔๓๐ ไทย ศุภนิจ พรธีระภัทร  
และคณะ 

NECTEC 

๑๐๕ วิธีตรวจจับเมล็ดข้าวหัก ๑๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๔๕๓ ไทย รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย  
และคณะ 

NECTEC 

๑๐๖ เครื่องจัดการพลังงานระหว่างชุดอุปกรณ์กักเก็บ
พลังงาน 

๑๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๔๒๒ ไทย ณัชพงศ์ หัตถิ NECTEC 

๑๐๗ วัสดุปลูกกลว้ยไม้ที่มีระบบรากกึ่งอากาศและ
กระบวนการผลิตวัสดุปลูกนั้น 

๑๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๔๔๐ ไทย สุภาพร วันสม ENTEC 

๑๐๘ น้ำยาสำหรับสกัดโปรตีนอัลบูมินรวมจากตัวอย่าง
ชีวภาพ และวธิีการสกัดโปรตีนอัลบูมินรวมจากตัวอย่าง
ชีวภาพโดยใช้นำ้ยานั้น 

๑๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๔๒๗ ไทย ชยาชล อภิวาท และ 
เดือนเพ็ญ จาปรุง 

NANOTEC 

๑๐๙ กระบวนการปรับปรุงสภาพพื้นผิวของฟลิ์มบางสไปโรโอ
มีแทด (Spiro-OMeTAD) สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพ
อรอฟสไกต์ 

๑๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๔๘๘ ไทย อนุศิษย์ แก้วประจักร์  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๑๐ ขั้วไฟฟ้าดัดแปลงพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสำหรับ
ตรวจวัดสาร Perfluorooctanesulfonate 

๑๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๔๗๓ ไทย เกริกชัย อินทร์ปอ และ 
ชัญชณา ธนชยานนท ์

MTEC 

๑๑๑ เส้นฟิลาเม้นต์ที่มีความแข็งแรงและเหนยีวจากพอลิ
เมอร์ผสมระหว่างพอลิพรอพิลีนโคพอลิเมอร์และพอลิ
เอธิลีน 

๑๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๔๙๑ ไทย วนิดา จันทรว์ิกูล และคณะ MTEC 

๑๑๒ วิธีการเร่งความเร็วการคำนวณ Deep Learning ของ 
CPU ดว้ยอุปกรณ์ FPGA 

๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๕๔๘ ไทย กุลชาติ มีทรัพย์หลาก และ
ทศพล กลิ่นสุคนธ ์

NECTEC 

๑๑๓ อุปกรณ์นำร่องสำหรับฉีดสาร ๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๘๕๒ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ และคณะ BIOTEC, 
MTEC, 

NANOTEC 

๑๑๔ วิธีวัดขนาดเมล็ดข้าว ๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๐๕ ไทย รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย  
และคณะ 

NECTEC 

๑๑๕ กระบวนการบ่งชี้รูปแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวด้วย
อุปกรณ์วัดติดตั้งที่ผนังห้อง 

๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๕๙๓ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

RMT,MTEC 

๑๑๖ อุปกรณ์ปริวรรตอักษรและแปลจารึกเปน็ภาษาไทยแบบ
อัตโนมัต ิ

๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๕๘๙ ไทย ปรัชญา บุญขวัญ  
และคณะ 

NECTEC 



๒๗๖ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ 
ประ 
เทศ 

ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๑๗ ระบบช่วยประเมินการเข้าถึงเว็บไซต์ ๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๕๘๖ ไทย ชัชวาลย ์หาญสกุลบรรเทิง 
และคณะ 

A-MED 

๑๑๘ กล้องถ่ายภาพหลายย่านความยาวคลื่นช่วงกว้าง ๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๑๔ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  
และคณะ 

NECTEC 

๑๑๙ ระบบจัดเก็บและสรา้งฐานข้อมูลเสียงอตัโนมัติจาก
เว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอยูทูบ 

๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๕๘๕ ไทย วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย NECTEC 

๑๒๐ การจัดการคุณภาพในการบริการแบบอตัโนมัติเพื่อการ
ให้บริการไอโอทีในแพลตฟอร์มข้อมูลเมอืง 

๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๕๙๕ ไทย เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ และ
บุญฤทธิ์ เสาวภาคย์หิรัณย ์

NECTEC 

๑๒๑ วิธีการตรวจทิศลำตัววัตถุในรูปภาพ ๑๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๕๕ ไทย กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๑๒๒ ระบบจัดการห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งสินค้าเกษตร
แบบรวมศูนย ์

๑๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๔๔ ไทย นันทพร รติสุนทร และคณะ NECTEC 

๑๒๓ สารประกอบ ๘,๑๓-ไดเมทอกซี-๕,๖,๑๕,๑๖-เตตระ
ไฮโดรแนฟโท[๑,๒-จ]ีไครซีน-๑,๔-ไดโอน สำหรับใช้
ตรวจวัดไอออนซัลไฟด ์

๑๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๔๒ ไทย ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง  
และคณะ 

MTEC 

๑๒๔ สารประกอบ ๘,๑๓-ไดเมทอกซีเนบโท[๑,๒-จี]ไครซีน-
๑,๔-ไดโอน สำหรับใช้ตรวจวัดไอออนไซยาไนด์ 

๑๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๔๗ ไทย ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง  
และคณะ 

MTEC 

๑๒๕ สารประกอบ ๗,๑๒-ไดไฮดรอกซี-๒-(โพรพ-๒-อายน ์-
๑-อิล)-๔,๕,๑๔,๑๕-เตตระไฮโดร-๑เอช-ไดแนฟโท
[๒,๑-อี:๑',๒'-จี]ไอโซอินโดล-๑,๓(๒เอช)-ไดโอน สำหรับ
ใช้ตรวจวัดไอออนทอง 

๑๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๕๒ ไทย ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง  
และคณะ 

MTEC 

๑๒๖ อุปกรณ์ยึดมอเตอร์สำหรับลอ้แบบซ่ีลวด ๑๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๒๕ ไทย ประสิทธิ์ จำปา และคณะ NECTEC 

๑๒๗ กระบวนการบริหารจัดการธุรกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประมวลผลของบลอ็กเชน 

๑๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๕๐ ไทย ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และคณะ NECTEC 

๑๒๘ อุปกรณ์ตรวจวัดภาพและสเปกตรัมของพื้นผิววัสดุ ๑๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๗๐ ไทย กฤศ พิจยเวทินท์ และคณะ BIOTEC, 
NECTEC 

๑๒๙ อุปกรณ์ตรวจวัดภาพและสเปกตรัมของพื้นผิววัสดุขนาด
เล็ก 

๑๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๗๑ ไทย กฤศ พิจยเวทินท์ และคณะ BIOTEC, 
NECTEC 

๑๓๐ อุปกรณ์ตรวจวัดภาพและสเปกตรัมของพื้นผิววัสดุได้
พร้อมกัน 

๑๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๗๒ ไทย กฤศ พิจยเวทินท์ และคณะ BIOTEC, 
NECTEC 

๑๓๑ ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับวิเคราะห์การ
แก้ปัญหาความยากจนเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตในพื้นที่ 

๑๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๗๔ ไทย สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์  
และคณะ 

NECTEC 

๑๓๒ ระบบการผนวกข้อมูลร่วมระหวา่งภาพสีสามมิติ (RGB-
D) และภาพสเปกตรัม Terahertz 

๑๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๗๕ ไทย รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ ์
และคณะ 

NECTEC 

๑๓๓ อุปกรณ์ช่วยขับเคลื่อนยานพาหนะแบบใช้มือเข็น ๑๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๗๗ ไทย นันทวัฒน์ ฐิติชัยวรกรณ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๑๓๔ ระบบ อุปกรณ์ และวิธกีารสร้างการเชื่อมต่ออย่าง
ปลอดภัยดว้ยการสื่อสารเชิงควอนตัม 

๑๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๗๖ ไทย ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม NECTEC 



๒๗๗ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ 
ประ 
เทศ 

ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๓๕ อุปกรณ์และกระบวนการสอนโครงข่ายประสาทเทียม
ด้วยการเพิ่มข้อแม้ในกระบวนการแพร่ความผิดพลาด
ย้อนกลับ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๘๕ ไทย สรรพฤทธิ์ มฤคทัต NECTEC 

๑๓๖ ระบบสร้างเลขสุ่มจากควอนตัมทันเนลลงิไดโอด โดยวธิี
อ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากสัญญาณอ้างอิง 

๒๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๘๑ ไทย เครือวัลย์ วงค์ปัญญา และ
คณะ 

NECTEC 

๑๓๗ ระบบสร้างเลขสุ่มจากควอนตัมทันเนลลงิไดโอด โดยวธิี
อ่านค่าพื้นที่ใต้กราฟของแรงดันไฟฟ้า 

๒๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๘๓ ไทย เครือวัลย์ วงค์ปัญญา และ
คณะ 

NECTEC 

๑๓๘ ระบบและวธิีการคัดแยกเสียงพูดของบคุคลแบบ
ออนไลน์สำหรับระบบรู้จำเสียงพูด 

๒๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๙๘ ไทย สุรศักดิ์ บุญกล้า และคณะ NECTEC 

๑๓๙ กระบวนการพัฒนาเพือ่แปรรูปชีวมวลให้เป็นถ่าน
ชีวภาพที่มีค่าความร้อนสูง 

๒๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๗๐๓ ไทย สัญชัย คูบูรณ์ และคณะ NANOTEC 

๑๔๐ การระบุเอกลกัษณ์แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์สำหรับ
ประเมินระดับความยากปา้ยทะเบยีนยานพาหนะใน
ไฟล์วิดีโอ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๗๒๙ ไทย กมล เอื้อชินกุล และคณะ A-MED, 
NECTEC 

๑๔๑ ระบบส่งเสริมการซ้ือผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ ด้วย
กรรมวิธีการวิเคราะหธ์ุรกรรมเชิงกราฟขั้นสูงและวิธีการ
ดังกล่าว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๗๐๕ ไทย จุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร และ
นพดล คีรีเพ็ชร 

NECTEC 

๑๔๒ กระบวนการสร้างโพรงอากาศของพื้นผวิน้ำและนำ้มัน
ไม่เกาะแบบยิ่งยวด สำหรับวัสดุป้องกันการเกาะตวัของ
พื้นผิว 

๒๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๗๑๐ ไทย นิธิ อัตถ ิและคณะ TMEC 

๑๔๓ ระบบจัดการกระจายสัดส่วนอาหารแบบสมดุลจำแนก
ตามสุขภาวะรายบุคคล 

๒๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๖๙๑ ไทย นิดา ชาติวัฒนศิริ และคณะ NECTEC 

๑๔๔ กรรมวิธีวิเคราะห์ไมโครพลาสติกโดยใช้สีย้อมเรืองแสงก
ราฟีน-ไนล์เรดและระบบของไหลต่อเนื่องสำหรับการ
ตรวจวัดดังกล่าว 

๒๑/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๗๔๒ ไทย จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ และ
คณะ 

NSD 

๑๔๕ อุปกรณ์ตรวจวัดความดันที่มีช่องวา่ง (cavity) แบบช่อง
บ่าและหลุมโค้ง (aspheric) 

๒๑/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๗๓๓ ไทย การุณ แซ่จอก และคณะ TMEC 

๑๔๖ กระบวนการเตรียมน้ำยางธรรมชาติกอ่นการวัลคาไนซ์
ด้วยรังสีเพื่อปรับปรุงสมบัติของผลิตภัณฑ์ยาง 

๒๑/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๗๔๘ ไทย โชติรส ดอกขัน และคณะ MTEC 

๑๔๗ กรรมวิธีการจำแนกแหล่งปลูกข้าวเหนียวด้วยการ
ตรวจวัดเมตาโบไลท์แบบเฉพาะเจาะจง 

๒๑/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๗๕๘ ไทย อุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนา  
และคณะ 

BIOTEC 

๑๔๘ ระบบควบคุมรถกอล์ฟอัตโนมัติด้วยตัวตรวจจับแบบ
แสงเลเซอร์สามมิติ 

๒๒/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๘๐๑ ไทย จาตุวัฒน์ ราชเรืองระบิน 
และคณะ 

RMT, 
NECTEC 

๑๔๙ ตัวเก็บประจยุิ่งยวดทอ่นาโนคาร์บอนทีส่ังเคราะห์จาก
แฟลร์ก๊าซ 

๒๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๘๔๓ ไทย ชาคริต ศรีประจวบวงษ ์ 
และคณะ 

NSD 

๑๕๐ การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนจากแกส๊ธรรมชาติอัด
บนตัวเร่งปฏิกิริยาโดยกระบวนการตกสะสมไอทางเคมี 

๒๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๘๔๘ ไทย อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
และคณะ 

NSD 

๑๕๑ โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ทำปฏิกิริยาอย่างจำเพาะ
เจาะจงต่อเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลังชนิด Sri 
Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) และ

๒๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๘๙๐ ไทย อรประไพ คชนันทน์  
และคณะ 

BIOTEC 



๒๗๘ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ 
ประ 
เทศ 

ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

กรรมวิธีการตรวจหาเช้ือไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ด้วย 
โมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่าว 

๑๕๒ ระบบประชุมสนทนาแบบจัดกลุ่มไร้รอยต่อ ๒๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๘๙๔ ไทย ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล  
และคณะ 

A-MED 

๑๕๓ ระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้า สำหรับการผลิตไฟฟ้า 
จำหน่ายไฟฟ้า และคาดการณ์อายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ รวมถึงปริมาณและกำลังการผลิตไฟฟ้า 

๒๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๘๙๓ ไทย ศศิยา อุดมสุข และคณะ NECTEC 

๑๕๔ ระบบแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานวิชาการ ๒๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๘๙๕ ไทย สภา จรรยาชัชวาล  
และคณะ 

NECTEC 

๑๕๕ กรรมวิธีในการวิเคราะห์ขอ้ความสำหรับการแปลง
ข้อความเป็นสัทอกัษรจากคลังเง่ือนไข 

๒๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๘๙๖ ไทย ศวิต กาสุริยะ และ 
สิทธิพงษ์ สายชุม 

NECTEC 

๑๕๖ ระบบที่มีการเข้ารหัสฐานข้อมูลส่วนบุคคล และ
กระบวนการค้นคืน 

๒๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๘๙๙ ไทย คณิน อึ้งสกุลสิริ และคณะ NECTEC 

๑๕๗ วิธีประเมินความต้านทานโรคพืชจากการติดเช้ือ ๒๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๘๙๗ ไทย วัลยา เหลืองนฤทัย  
และคณะ 

NECTEC 

๑๕๘ วิธีการหาโครงสร้างแบบสามมิติของรากมันสำปะหลัง ๒๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๘๙๘ ไทย อมเรศ แก้วปัญญา  
และคณะ 

NECTEC 

๑๕๙ ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดแบบส่วนตอ่เชื่อมตรง ๒๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๕๔ ไทย กวิน การุณรัตนกุล  
และคณะ 

A-MED, 
MTEC 

๑๖๐ ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดแบบส่วนตอ่เชื่อมตรง ๒๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๕๕ ไทย กวิน การุณรัตนกุล  
และคณะ 

A-MED, 
MTEC 

๑๖๑ อุปกรณ์นับจำนวนคนจากใบหน้าอัจฉรยิะ ๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๙๓๒ ไทย เปรมนาถ ดูเบ และคณะ NSD 

๑๖๒ แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบาสำหรับการติดตั้งที่ง่าย ๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๙๔๐ ไทย ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์  
และคณะ 

ENTEC 

๑๖๓ ระบบคัดแยกต้นกล้าที่สัมผัสกันในถาดเพาะชำดว้ย
เทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น 

๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๙๐๓ ไทย ศิริชัย ปริตโตทกพร NECTEC 

๑๖๔ วิธีการตรวจหาเช้ือ Actinobacillus equuli โดยใช้ตัว
บ่งชี้ที่จำเพาะกับเชื้อดังกล่าว 

๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๙๐๘ ไทย วรางคณา สงสังข์ทอง  
และคณะ 

BIOTEC 

๑๖๕ แม่พิมพ์สำหรับใช้ผนกึปลายท่อยางสองชั้น ๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๖๔ ไทย ดนุ พรหมมินทร์ และคณะ MTEC 

๑๖๖ ระบบการประมวลผลภาพเอกซเรย์ที่มีการแก้ไขการ
กระเจิงของรังสี 

๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๙๘๗ ไทย ณัฐวุฒิ สินสืบผล และคณะ A-MED 

๑๖๗ การเตรียมคอมโพสิตเมมเบรนแบบแผ่นฟิล์มบาง ๒ ชั้น
สำหรับใช้เป็นวัสดุกรองระดับนาโน (nanofiltration) 
ด้วยชุดเคลือบผิวเมมเบรนแนวนอน 

๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๐๓ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง และ 
สุดคนึง สิงห์โต 

NANOTEC 

๑๖๘ แผ่นปูพื้นคอกปศุสัตว ์ ๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๖๕ ไทย ไพโรจน์ จิตรธรรม และคณะ MTEC 

๑๖๙ การออกแบบลายดอกยางล้อ ๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๖๖ ไทย ไพโรจน์ จิตรธรรม และ
สาธิต ศิริรักษ ์

MTEC 

๑๗๐ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับติดตามและประเมินภาวะ
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และวธิีการดังกล่าว 

๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๐๐ ไทย สุปิยา เจริญศิริวัฒน์  
และคณะ 

NECTEC 



๒๗๙ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ 
ประ 
เทศ 

ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๗๑ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมสิูง ๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๙๖๘ ไทย วิศาล ลีลาวิวัฒน์ และคณะ ENTEC 

๑๗๒ ระบบไอโอทีเกตเวย์สำหรับสร้างอุปกรณ์จำลองเพื่อ
รองรับโพรโทคอลที่แตกต่างกัน 

๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๙๒๒ ไทย เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ  
และคณะ 

NECTEC 

๑๗๓ อุปกรณ์รองรับแรงกดทับ ๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๙๕๑ ไทย ดนุ พรหมมินทร์ และคณะ MTEC 

๑๗๔ ห้องทดลองการหลอมด้วยเลเซอร์เคลื่อนที่ของวัสดุที่ไว
ต่อออกซิเจน 

๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๙๑๑ ไทย วิทวัช วงศ์พิศาล MTEC 

๑๗๕ ระบบตรวจบันทกึภาพต้นพืชสกุลขา้วทีเ่กิดภาวะติดเชื้อ ๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๓๑ ไทย อมเรศ แก้วปัญญา 
 และคณะ 

NECTEC 

๑๗๖ ระบบตรวจประเมินความเสียหายต้นข้าวที่เกิดจากโรค
แบบสามมิติด้วยเทคโนโลยีระบบแมชชนีวิชั่น 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๔๒ ไทย วัลยา เหลืองนฤทัย  
และคณะ 

NECTEC 

๑๗๗ เปปไทด์สังเคราะห์และองค์ประกอบสำหรับลดการ
สะสมเซลลูไลท์ของร่างกาย 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๒๖ ไทย ฐานิศร มหัตนิรันดร์กุล  
และคณะ 

NOC, 
BIOTEC, 

NANOTEC 

๑๗๘ องค์ประกอบของไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจหาเช้ือ 
Mycobacterium tuberculosis เชิงปริมาณ 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๒๒ ไทย ศศินี บุณยรัตพันธุ ์ NANOTEC 

๑๗๙ สถาปัตยกรรมชุดข้อมูลสำหรับการเลี้ยงกุ้ง ๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๖๑ ไทย ถนัด เหลืองนฤทัย NECTEC 

๑๘๐ กรรมวิธีการตัดแบ่งภาพสำหรับวินิจฉยัภาพโรคขา้วใน
แปลงนาเพื่อช่วยลดผลปัจจยัความหลากหลายของ
ระยะหา่งกล้อง 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๖๔ ไทย กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ 
และคณะ 

NECTEC 

๑๘๑ องค์ประกอบของไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจหาเช้ือ 
Mycobacterium tuberculosis เชิงปริมาณ 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๒๑ ไทย เทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน์ 
และศศินี บุณยรัตพันธุ ์

BIOTEC, 
NANOTEC 

๑๘๒ วิธีการจัดการบริการเว็บและใบรับรองบนระบบคลาวด์ ๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๔๖ ไทย เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ  
และคณะ 

NECTEC 

๑๘๓ วิธีการเตรียมคอลลาเจนที่มีอัตราการดดูซับน้ำเร่ิมต้นสูง ๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๔๗ ไทย กตัญชลี ไม้งาม และคณะ A-MED 

๑๘๔ โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะเจาะจงต่อเชื้อ 
Pepper leaf curl virus-Malaysia (PepLCV-MAL) 
และ Pepper yellow leaf curl Thailand virus 
(PepYLCTHV) และวิธีการตรวจหาเช้ือ PepYLCTHV 
ที่เข้าทำลายพริก ดว้ยโมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่าว 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๑๕ ไทย ชาญณรงค์ ศรีภิบาล  
และคณะ 

BIOTEC 

๑๘๕ วิธีการเตรียมเมมเบรนคอมโพสิต สำหรบัใช้เป็นวัสดุ
กรองระดับอัลตราฟิลเตรชัน (ultrafiltration) ด้วย
วิธีการให้สารละลายไหลผ่านโมดูลเมมเบรน (cross-
flow membrane module process) 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๓๔ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง และ
คณะ 

NANOTEC 

๑๘๖ อุปกรณ์ตรวจหาเดกซ์แทรนเชิงคุณภาพด้วยหลักการ
ทางอิมมูโนเอสเสย์แบบแข่งขัน 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๓๗ ไทย สาธิตา ตปนียากร NANOTEC 

๑๘๗ แท่นทดสอบกล้ามเน้ือจำลอง ๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๐๑ ไทย วรวริศ กอปรสิริพัฒน์  
และคณะ 

MTEC 

๑๘๘ อุปกรณ์ขอความชว่ยเหลอืจากผู้ช่วยเหลือในบริเวณ
ใกล้เคียงและผู้ช่วยเหลือที่อยู่ทางไกลพร้อมกันแบบไร้
สาย 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๘๖ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ MTEC 



๒๘๐ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ 
ประ 
เทศ 

ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๘๙ อุปกรณ์ระบุตำแหน่งด้วยการแทรกสอดเล้ียวเบนของ
คลื่น 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๑๔๗ ไทย กมล เขมะรังษี และคณะ NECTEC 

๑๙๐ อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำยาจากถงุล้างไตทางช่อง
ท้องแบบไม่สัมผัสน้ำยาแบบอัตโนมัต ิ

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๘๙ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ MTEC 

๑๙๑ สายอากาศอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ช่วยการได้ยินขนาด
เล็ก 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๑๔๖ ไทย อนุกูล น้อยไม้ และคณะ NECTEC 

๑๙๒ ระบบและวธิีการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๑๔๙ ไทย ศิริยา สกลธนารัตน์ NECTEC 

๑๙๓ แท่นยึดอุปกรณ์แบบรถเลื่อนและยึดตำแหน่งได้ด้วย
สลักล็อกสำหรับติดต้ังบนยานพาหนะ 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๐๙ ไทย พีรกิตติ์ วิริยะรัตนศักดิ์  
และคณะ 

MTEC 

๑๙๔ แท่นยึดอุปกรณ์แบบรถเลื่อนและยึดตำแหน่งได้ด้วย
เกลียวล็อกสำหรับติดต้ังบนยานพาหนะ 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๑๐ ไทย พีรกิตติ์ วิริยะรัตนศักดิ์  
และคณะ 

MTEC 

๑๙๕ อนุภาคนาโนไลโปโซมเพื่อเพิ่มการนำส่งผ่านทางเดิน
อาหารและกรรมวธิีการเตรียม 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๑๔๒ ไทย อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย  
และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 

๑๙๖ วิธีเพิ่มความแม่นยำในการหาค่ามุมของอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณโดยการเลือกใช้จำนวนกลุ่มแพกเกตที่อิงจาก
การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณด้วยการ
ประเมินผลล่วงหน้า 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๑๔๘ ไทย ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา  
และคณะ 

NECTEC 

๑๙๗ กรรมวิธีการเตรียมแผ่นกรองจากวัสดุนาโนไฮบริดเล
เยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์/กราฟีนออกไซด์ที่มีการ
กระจายตัวสูง 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๑๔๑ ไทย กฤตภาส เลาหสุรโยธิน  
และคณะ 

NANOTEC 

๑๙๘ ระบบการควบคุมการปั่นน้ำยางข้นเพื่อตรวจจับการเสีย
สภาพของน้ำยาง (MST) อัตโนมัต ิ

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๙๔ ไทย โชติรส ดอกขัน และคณะ MTEC 

๑๙๙ เครื่องตรวจจับการเสียสภาพของน้ำยาง (MST) 
อัตโนมัติโดยการใช้เทคนิคการวัดแรงจากสปริงบิด 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๙๓ ไทย โชติรส ดอกขัน และคณะ MTEC 

๒๐๐ เครื่องตรวจจับการเสียสภาพของน้ำยาง (MST) 
อัตโนมัติโดยการใช้เทคนิคการวัดแรงจากสปริงดึง 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๙๖ ไทย โชติรส ดอกขัน และคณะ MTEC 

๒๐๑ เครื่องตรวจจับการเสียสภาพของน้ำยาง (MST) 
อัตโนมัติโดยการใช้เทคนิคการวัดแรงจากสปริง
และคัปปลิ้ง 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๙๗ ไทย โชติรส ดอกขัน และคณะ MTEC 

๒๐๒ เครื่องตรวจจับการเสียสภาพของน้ำยาง (MST) 
อัตโนมัติโดยการใช้เทคนิคการวัดแรงจากสปริงและเอ็น
โค้ดเดอร ์

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๐๐ ไทย โชติรส ดอกขัน และคณะ MTEC 

๒๐๓ แผ่นดามกระดูกชนิดประกอบได ้ ๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๑๓๔ ไทย ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ 
และคณะ 

A-MED 

๒๐๔ แผ่นดามกระดูกหน้าแข้งส่วนปลาย ๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๒๐ ไทย ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ 
และคณะ 

A-MED 

๒๐๕ อุปกรณ์รองรับแรงกระแทกพับได้สำหรับรถบรรทุกแบบ
ติดต้ังด้านในแชสซี 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๘๗ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

RMT,MTEC 

๒๐๖ อุปกรณ์รองรับแรงกระแทกพับได้สำหรับรถบรรทุกแบบ
ติดต้ังด้านนอกแชสซี 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๙๐ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

RMT,MTEC 



๒๘๑ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ 
ประ 
เทศ 

ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๐๗ อุปกรณ์ยึดเครื่องมือแพทยแ์บบเลื่อนตำแหน่งได้ ๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๑๒ ไทย พีรกิตติ์ วิริยะรัตนศักดิ์  
และคณะ 

MTEC 

๒๐๘ อุปกรณ์จับยึดพวงมาลัย ๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๘๐ ไทย ฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล  
และคณะ 

MTEC 

๒๐๙ อุปกรณ์จับยึดพวงมาลัย ๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๓๙๘๘ ไทย ฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล  
และคณะ 

MTEC 

๒๑๐ ชุดปุ่มกดลิฟต์สองโหมดการทำงานภายในปุ่มกด
เดียวกัน 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๑๙ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  
และคณะ 

NSD 

๒๑๑ อุปกรณ์ตรวจแบบอิมมูโนแอสเสย์สำหรบัตรวจหาสาร
เป้าหมาย ที่มีความจำเพาะสูง 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๐๗๔ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  
และคณะ 

NSD 

๒๑๒ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก ๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๒๗ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๒๑๓ ชุดโครงสร้างโซล่าเซลล์สำหรับปั้มน้ำบาดาล ๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๔๗ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๒๑๔ ตู้ทดสอบก๊าซที่เกิดจากปฏกิิริยาของแสงยูวี ๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๔๘ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  
และคณะ 

NSD 

๒๑๕ ถังหมัก ๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๓๐ ไทย ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง และ 
ธนาวด ีลี้จากภยั 

MTEC 

๒๑๖ เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ ๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๔๙ ไทย ภาวิณี มีราศรี และคณะ NSD 

๒๑๗ เครื่องตรวจจับการเสียเสถียรภาพทางกลของน้ำยางข้น
อัตโนมัต ิ

๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๑๘๓ ไทย โชติรส ดอกขัน และคณะ MTEC 

๒๑๘ องค์ประกอบสำหรับการเตรียมเส้นใยคาร์บอน/นิกเกิล
นาโนคอมพอสิต และกรรมวธิีการเตรียมเส้นใยดังกล่าว 

๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๖๑๖๗ ไทย อัจฉรา แป้งอ่อน และคณะ NANOTEC 

๒๑๙ ชุดดัดแปลงปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัสวิธกีารกดด้วยเซอร์
โวแบบมีคานกด 

๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๒๙ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  
และคณะ 

NSD 

๒๒๐ ชุดดัดแปลงปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัสวิธกีารกดด้วยเซอร์
โวแบบมีคานกด 

๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๒๐๐๔๐๕๐ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  
และคณะ 

NSD 

 

ค. รายช่ือสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จำนวน ๘๖ 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  
และคณะ 

MTEC, 
NANOTEC 

๓ สายอากาศแบบบ่วงคู่ติดต้ังแบบประตูเดินผ่าน
สำหรับระบบระบุลกัษณะทางคลื่นวิทยุ 

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

NECTEC 



๒๘๒ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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 และ
คณะ 

NECTEC 

๗ อุปกรณ์วัดสถานะการพาสเจอไรซ์ของน้ำใน
เชิงอุณหภูมิและระยะเวลา 

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

๘ เซนเซอร์โมดุลสำหรับเทคนิคการตรวจวดัเชิง
แสงแบบทีไออาร ์

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 ที่ผลิตโปรตีนฆา่ลูกน้ำ
ยุงมากขึ้น 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 (2-ACETYL-1-
PYRROLINE; 2AP) ในพืช และส่วนต่างๆ ของ
พืช 

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

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

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

NECTEC 



๒๘๓ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

กระตุ้นโดยอาศัยข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกและข้อมูลจากคลื่นสมอง 

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 

๒๙ กระบวนการเคลือบไมโครแคปซูลบนแผ่นเส้น
ใยสัปปะรด 

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 สิทธิเสรี
ประทีป และคณะ 

MTEC 

๓๒ อุปกรณ์ผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอล ๑/๐๙/๒๕๕๘ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๘๑๒๖๐ ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล และ
ธนทร ศรีสุข 

MTEC 



๒๘๔ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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 สาย
พันธุ์ที่ดัดแปลงทางพันธกุรรม 

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 กระบวนการเพาะเลีย้งเช้ือราเพื่อผลิตกรด
แกมม่าลิโนเลนิคด้วยการหมกัแบบเบ็ดเสร็จ 

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 

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 



๒๘๕ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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 กรรมวิธีการผลิตเส้นใยเจลาตินที่มีอนุภาคนา
โนของเงินผสมอยู่ 

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 

๖๓ โครงเตียง ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๗/๐๖/๒๕๖๔ ๘๓๑๒๗ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ MTEC 

๖๔ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๒ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๖๕ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๓ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๖๖ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๔ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 



๒๘๖ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๖๗ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๕ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๖๘ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๖ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๖๙ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๗ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ  
และคณะ 

MTEC 

๗๐ เตียงนอน ๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๑๓/๐๕/๒๕๖๔ ๘๒๖๕๘ 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 

ไตรมาสที ่๔ 

๗๖ กรรมวิธีการผลิตแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับใช้
งานทางการแพทย์โดยการเปลี่ยนเฟสของ
สารประกอบของแคลเซียมที่อุณหภูมิต่ำ 

๘/๐๘/๒๕๕๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๘๓๕๖๐ ไทย จินตมัย สุวรรณประทีป 
และวราพร สุวรรณพฤกษ ์

MTEC 

๗๗ เครื่องวัดความสูงและชั่งน้ำหนัก ๔/๑๒/๒๕๖๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๘๓๕๕๙ ไทย ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ A-MED 

๗๘ กรรมวิธีการผลิตวัสดุห้ามเลือดจากสารผสม
ของคาร์บอกซีเมธิลไคติน/ไคโตซานกับโซเดียม
แอลจิเนตที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยการอบ
ไอน้ำ 

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ ๒๗/๐๘/๒๕๖๔ ๘๓๙๙๙ ไทย วนิดา จันทรว์ิกูล  
และคณะ 

MTEC 

๗๙ อุปกรณ์ตรวจจับแสงจากฟิล์มบางโครงสร้างนา
โนเพนทาซีนที่เจือด้วยโลหะอินเดียม และ
วิธีการสร้างอุปกรณ์ดังกล่าว 

๒๔/๐๑/๒๕๕๖ ๒๗/๐๘/๒๕๖๔ ๘๔๐๐๐ ไทย ศุภนิจ พรธีระภัทร NECTEC 

๘๐ วิธีการสำหรับเข้ารหัสและถอดรหัสพิกัด
ภูมิศาสตร์ให้เป็นข้อความแบบกะทัดรัด 

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ ๒๗/๐๘/๒๕๖๔ ๘๔๐๐๑ ไทย มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม NECTEC 

๘๑ กระบวนการยิงฝังประจุเพื่อปรับปรุงชั้นไดอิ
เล็กทริก ONO สำหรับใช้ในหนว่ยความจำชนิด 
SONOS 

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ ๒๗/๐๘/๒๕๖๔ ๘๔๐๐๒ ไทย โอภาส ตรีทวีศักดิ์  
และคณะ 

DECC, 
TMEC, 

NECTEC 



๒๘๗ 

 

ลำดับ ชื่อสิทธิบตัรที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๘๒ เครื่องประจุแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์
แบบใช้อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสเพียงตัวเดียว 

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ ๓๐/๐๘/๒๕๖๔ ๘๔๐๒๕ ไทย ณัชพงศ์ หัตถิ และ 
จิรายุส ผลทิพย ์

NECTEC 

๘๓ ระบบตรวจวัดคุณภาพของของไหลโดยใช้การ
หักเหและการแทรกสอดของแสงแบบยงัในของ
ไหลดังกล่าว 

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ ๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ๘๔๓๐๓ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร NECTEC 

๘๔ ระบบคัดแยกประเภทยานพาหนะโดยใช้ภาพ
และสัญญาณแม่เหล็กโลก 

๔/๑๒/๒๕๕๑ ๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ๘๔๓๐๔ ไทย เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด 
และศุภกร สิทธิไชย 

NECTEC 

๘๕ ระบบเฝ้าตรวจสภาพการจราจรแบบไร้สาย ๖/๐๒/๒๕๕๑ ๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ๘๔๓๐๕ ไทย จตุพร ชินรุ่งเรือง และ
อภิชาติ อินทรพานิชย ์

NECTEC 

๘๖ ระบบตรวจและวิเคราะห์คลื่นหวัใจอัตโนมัติ
ผ่านระบบสื่อสารทางไกล 

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ ๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ๘๔๓๐๖ ไทย กนกเวทย ์ตั้งพิมลรัตน์ 
และคณะ 

NECTEC 

 

ง. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในและต่างประเทศ จำนวน ๒๖๕ 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 

๓ กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์
ออกไซด์เจือด้วยรีเนียมออกไซด์บนวัสดรุองรับ 

๑๖/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๗๘๑ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 

และวรนุช อิทธิเบญจพงศ์ 

NANOTEC 

๔ วิธีการเตรียมอนุภาคลิกนินทรงกลมที่มีขนาดอนุภาคใน
ระดับนาโนเมตร 

๒๘/๑๐/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๒๙๐๕ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ ์ 

และคณะ 

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  

และคณะ 

MTEC 



๒๘๘ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๘ องค์ประกอบการเตรียมยางวัลคาไนซ์ที่มีสารป้องกัน
การเสื่อมสภาพจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ 

๑๘/๑๒/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๓๓๕๔ ไทย กรรณิกา หัตถะปะนิตย ์

และไพโรจน์ จิตรธรรม 

MTEC 

๙ ระบบการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะปลูกระบบ
เปิด 

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 C22 

๑๕/๐๑/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๑๒๐ ไทย อรวรรณ ชัชวาลการ

พาณิชย์ และคณะ 

BIOTEC 

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 



๒๘๙ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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  

และคณะ 

BIOTEC 

๒๔ สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงบิฟโิดแบคทีเรีย และ
กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงบิฟโิดแบคทีเรียดว้ยสูตรอาหาร
ดังกล่าว 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๐๖ ไทย ศิวพร วรรณวิไล  

และคณะ 

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 

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
สิตจากลิกนินที่เจือดว้ยโลหะดว้ยกระบวนการปั่น 
เส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต และกรรมวิธกีารเตรียมเส้นใย
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 



๒๙๐ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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 พลาสมิดลูกผสมสำหรับการปรับแต่งพนัธุกรรมของรา
เส้นใย 

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๙๑๑ ไทย ชนิกุล ชูตระกูร  

และคณะ 

BIOTEC 

๓๗ ชุดไพรเมอร์สำหรับการตรวจหาเช้ือ Enterocytozoon 
hepatopenaei และกรรมวิธีการตรวจหาเช้ือดังกล่าว
ด้วยเทคนิคแลมป์ด้วยชุดไพรเมอร์ดังกล่าว 

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๙๑๒ ไทย รุ่งกานต์ สืบสิงห์  

และคณะ 

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 

๔๓ อนุภาคนีโอโซมกักเก็บสารสกัดจากเห็ดหลินจือ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๑๒๒ ไทย อรทัย ล้ออุทยั 

 และคณะ 

NANOTEC 

๔๔ สูตรอาหารสำหรับส่งเสริมการสร้างมวลเส้นใยของเช้ือ
ราทำลายแมลงและวธิีการเตรียมสูตรอาหารนั้น 

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 



๒๙๑ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๔๘ องค์ประกอบสำหรับเตรียมยางคอมพาวนด์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทนต่อการเสื่อมสภาพจากความร้อน 

๒๘/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๔๘๕ ไทย วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ 

และคณะ 

MTEC 

๔๙ การสังเคราะห์ซิลิโคอะลูมิโนฟอสเฟตเมโซพอร์เพื่อเป็น
ตัวรองรับนาโนนิเกิลฟอสไฟด์ในกระบวนการผลิตไบโอ
ไฮโดรจีเนตดีเซลโดยเพิ่มผลิตภัณฑ์โซ่กิ่งให้มากขึ้น 

๑๔/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๔๖ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และคณะ 

NANOTEC 

๕๐ สูตรน้ำยาสำหรับสกัดดีเอ็นเอและกรรมวิธีการสกัดดี
เอ็นเอที่เหมาะสมต่อการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยใน
การคัดเลือกแบบรวดเร็วดว้ยสูตรน้ำยาดังกล่าว 

๒๐/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๗๗ ไทย โจนาลิซา แอล  

เซ่ียงหลิว และคณะ 

BIOTEC 

๕๑ กรรมวิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนิกเกิลบนตัว
รองรับซีโอไลต์ 

๗/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๒๖๓ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และ 

ศิรภัสสร 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 กรรมวิธีการเตรียมซิลิกาเจลที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยหมู่ไท
ออลเดนไดรเมอร์เจเนเรซัน ๑ 

๑๔/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๓๘ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ NANOTEC 

๕๗ วิธีการผลิต ๕-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล (5-
hydroxymethylfurfural, HMF) จากน้ำตาลกลูโคส
ในขั้นตอนเดียว (one-pot synthesis) โดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาซีโอไลต์ (zeolite) ร่วมกับกรดอินทรีย ์

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 



๒๙๒ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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
และกระบวนการคัดเลือกขา้วโพดหวานโดยใช้ชุดไพร
เมอร์นั้น 

๒๐/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๘๕ ไทย สามารถ วันชะนะ  

และคณะ 

BIOTEC 

๖๔ ชุดไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิปที่
สัมพันธ์กับลกัษณะความหวานของข้าวโพดหวานปกติ
และกระบวนการคัดเลือกขา้วโพดหวานโดยใช้ชุดไพร
เมอร์นั้น 

๒๐/๐๕/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๓๘๓ ไทย สามารถ วันชะนะ  

และคณะ 

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 

๖๙ อนุภาคคล้ายไวรัสโบไวน์เอฟฟิเมอรัลฟีเวอร์และ
กรรมวิธ ี

๒๔/๐๓/๒๕๖๓ ๒๐๐๓๐๐๐๖๓๓ ไทย นันทวรรณ เพชรรัตน์ 

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 วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ 

และคณะ 

MTEC 

๗๓ องค์ประกอบของฟิล์มโฟโตโครมิกพอลิไวนิลคลอไรด์ ๑/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๕๑๔ ไทย ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา 

และคณะ 

NANOTEC 



๒๙๓ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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 และ

คณะ 

BIOTEC 

๘๒ ชุดไพรเมอร์สำหรับเทคนิคแลมป์เพื่อการตรวจดีเอ็นเอ
ที่มีการเปลี่ยนไปของตำแหน่งนิวคลีโอไทด์เพียงหนึ่ง
ตำแหน่งของเช้ือวัณโรคชนิดดื้อยาไอโซไนอะซิด พร้อม
กับกรรมวธิีการตรวจแบบเรียลไทม์ และการอา่นผล
ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า 

๑๓/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๖๓๒ ไทย สุกัญญา เพ็งพานิช  

และคณะ 

NSD, 
BIOTEC 

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 



๒๙๔ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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 ชุดตรวจสำหรับการคัดกรองการติดเช้ือก่อโรคไวรัสโค
โรนา 

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 และ

คณะ 

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 เกียรติปฐมชยั 

และคณะ 

BIOTEC 

๙๖ ระบบควบคุมและดัดแปลงลิฟต์โดยสาร ๓๐/๐๖/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๘๔๕ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

และคณะ 

NSD 

ไตรมาสที ่๔ 

๙๗ องค์ประกอบอนภุาคนาโนไขมันกักเก็บน้ำมันไพล
สำหรับออกฤทธิ์บรรเทาการอักเสบ 

๒๒/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๐๖๒ ไทย อุดม อัศวาภิรมย ์ 

และคณะ 

NANOTEC 

๙๘ อุปกรณ์บำบัดน้ำดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ๒๙/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๑๐๖ ไทย จามร เชวงกิจวณิช  

และคณะ 

NANOTEC 

๙๙ ตำรับผลิตภัณฑ์ครีมที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บสารสำคัญ
จากสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบสำหรับ
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 

๒๒/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๐๗๘ ไทย ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์  

และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 



๒๙๕ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๐๐ อนุภาคทรานเอทโทโซม (Transethosomes) กักเก็บ
สารสำคัญจากไพลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสมาน
แผล 

๒๙/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๑๐๓ ไทย มัตถกา คงขาว  

และคณะ 

NANOTEC 

๑๐๑ กระบวนการเตรียมวัตถุดิบเชยีงดาอบแห้งให้มีปริมาณ
อนุพันธุ์ไตรเทอร์พีนเข้มข้น 

๒๒/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๐๖๕ ไทย อรอนงค์ หนูชูเช้ือ  

และคณะ 

NANOTEC 

๑๐๒ ระบบหุ่นยนต์แบบกลไกที่มีตวัขับเคลื่อนหนึ่งตัวหนึ่งข้อ
ต่อ พร้อมโต๊ะสำหรับฝึกการเคลื่อนไหวข้อมือ ขอ้ศอก 
และแขนท่อนลา่ง แบบไร้สาย 

๖/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๙๒๓ ไทย วินัย ชนปรมัตถ์  

และคณะ 

NECTEC 

๑๐๓ ผลิตภัณฑ์แบคทีรีโอฟาจ C22 แบบแห้งสำหรับการ
ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
Ralstonia sp. และกรรมวิธกีารควบคมุเชื้อแบคทีเรีย 
Ralstonia sp. ในพืชโดยใช้ผลิตภัณฑ์ดงักล่าว 

๕/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๙๑๙ ไทย อุดม แซ่อึ่ง และคณะ BIOTEC 

๑๐๔ สูตรอะลูมินาสำหรับผลิตอะลูมินาเผาทีอุ่ณหภูมิต่ำ ๒๒/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๐๖๔ ไทย จรัสพร มงคลขจิต และ

เมธีกุล เจียรวัฒนานนท ์

MTEC 

๑๐๕ อนุภาคทรานสเฟอร์โซมกกัเก็บสารสกัดกระชายดำและ
สารสกัดบัวบก 

๒๒/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๐๗๔ ไทย มัตถกา คงขาว  

และคณะ 

NANOTEC 

๑๐๖ ระบบสร้างภาพรังสีเอกซ์แบบปริทัศน์สำหรับงานทันตก
รรม และกระบวนการดังกล่าว 

๘/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๑๙๔๗ ไทย กิตติพงศ์ กสานติกุล 

และคณะ 

A-MED 

๑๐๗ ชุดไพรเมอร์สำหรับการตรวจหาเช้ือ Vibrio 
parahaemolyticus-AHPND ชุดตรวจและกรรมวิธี
ตรวจหาเช้ือดังกล่าวด้วยปฎกิริยาแลมปโ์ดยใช้ไพรเมอร์
ดังกล่าว 

๒๓/๐๗/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๐๘๑ ไทย รุ่งกานต์ สืบสิงห์  

และคณะ 

BIOTEC 

๑๐๘ วิธีการประมาณค่าบริโภคพลังงานไฟฟ้าจากระบบอ่าน
หน่วยมิเตอร์ไฟฟา้ และระบบดังกล่าว 

๔/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๑๔๙ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และคณะ DECC 

๑๐๙ วิธีการจัดเรียงตำแหน่งและกำหนดชว่งเวลาในการเปิด
ปิดของระบบแสงสำหรับการปลูกพืชชโิซะ 

๘/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๒๐๑ ไทย ศุภนิจ พรธีระภัทร และ

บรรพต แซ่โค้ว 

NECTEC 

๑๑๐ อุปกรณ์และวธิีการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตำแหน่งในแนว
เส้นขอบฟ้าแบบอัตโนมัต ิ

๒๔/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๓๕๕ ไทย สุพัตรา มานะไตรนนท์ 

และคณะ 

NECTEC 

๑๑๑ ระบบสำหรับกำจัดเชื้อโรคภายในหอ้งโดยสารของรถ
โดยสารสาธารณะ 

๒๖/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๓๙๒ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

และคณะ 

NSD 

๑๑๒ ระบบและอุปกรณ์อ่านสัญญาณภาพถ่ายแบบพกพา
สำหรับการวิเคราะห์ผลชุดทดสอบ 

๑๓/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๒๗๓ ไทย อาโมทย ์สมบูรณ์แกว้ 

และคณะ 

NANOTEC,
NECTEC 

๑๑๓ กรรมวิธีการผลิตน้ำตาลทรีฮาโลสโดยใช้เอนไซม์ทรี
ฮาโลสซินเทสรูปแบบรีคอมบิแนนท์ 

๑๕/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๒๘๒ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 

และคณะ 

BIOTEC 



๒๙๖ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๑๔ ระบบผสมน้ำเกลือความเข้มข้นสูงสำหรบั
กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส 

๒๗/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๐๖ ไทย วิศาล ลีลาวิวัฒน์  

และคณะ 

ENTEC, 
MTEC 

๑๑๕ อุปกรณ์ล็อคและนำเจาะวัสดุฝังในทางการแพทย์ ๑๓/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๒๖๕ ไทย กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรี

ประทีป และคณะ 

A-MED 

๑๑๖ ชีวภัณฑ์สูตรผสมสำหรับกำจัดแมลงหวีข่าวยาสูบ 
กระบวนการผลิตและกระบวนการใช้ชีวภัณฑ์สูตรผสม
นั้น 

๑๓/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๒๖๘ ไทย อลงกรณ์ อำนวยกาญ

จนสิน และคณะ 

BIOTEC 

๑๑๗ กระบวนการยอ่ยพลาสติกชนิดยอ่ยสลายได้ทางชีวภาพ
ด้วยเช้ือจุลินทรีย ์Cryptococcus sp. 

๑๓/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๒๗๔ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 

และณัฐพล อรุณรัตนมุขย ์

BIOTEC 

๑๑๘ ขั้วไฟฟ้าทำงาน (working electrode) สำหรับวัดสาร
บิลิรูบิน (bilirubin) ด้วยวธิีทางเคมีไฟฟา้และ
กระบวนการเตรียมขั้วไฟฟ้าทำงานดังกล่าว 

๑๓/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๒๗๖ ไทย เจน มิทรา คูมาร์ โซมา

ซันดรัม และ 

สิริมาลย์ งามชนะ 

BIOTEC 

๑๑๙ องค์ประกอบสำหรับการเตรียมโฟมแข็งโพลิยูรีเทนที่มี
ลิกนินเป็นสารหน่วงไฟ และกรรมวิธกีารเตรียมโฟมแข็ง
โพลิยูรีเทนดังกล่าว 

๒๗/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๑๙ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 

และชญานนท์  

โชติรสสุคนธ์ 

BIOTEC 

๑๒๐ ไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิปสำหรับ
จำแนกกลุ่มความสูงและกระบวนการจำแนกกลุ่มความ
สูงในปาล์มน้ำมันด้วยไพรเมอร์นั้น 

๒๘/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๒๒ ไทย สุธาสินี สมยง และคณะ NOC 

๑๒๑ แป้งฝุ่นที่มีลิกนินเป็นสารให้สีและสารปอ้งกันรังสียูวี
และกรรมวิธกีารเตรียมแป้งฝุ่นดังกล่าว 

๒๗/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๑๕ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 

และคณะ 

BIOTEC 

๑๒๒ กรรมวิธีสำหรับการตรวจวัดปริมาณสารพิเพอรีนใน
พริกไทยด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า 

๑๓/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๒๖๗ ไทย เจน มิทรา คูมาร์ โซมา

ซันดรัม และ 

จตุพร พานทอง 

BIOTEC 

๑๒๓ ตัวเก็บประจุไฟฟา้ยิ่งยวดพลังงานสูงแบบยืดหยุ่นได้ ๑๕/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๒๘๑ ไทย ชัชวรินทร์ ปูชัย  

และคณะ 

NSD 

๑๒๔ สูตรผสมไลซินสำหรับยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก ๒๙/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๒๙ ไทย วิชัย พรธนเกษม  

และคณะ 

BIOTEC 

๑๒๕ สูตรอาหารสำหรับเลี้ยงเช้ือรากลุ่ม Zygomycetes 
และกรรมวิธกีารผลิตมวลเซลล์เส้นใยที่มีโปรตีน กรด
แกมม่าลิโนเลนิกและเบต้ากลแูคนจากราเส้นใยกลุ่ม 
Zygomycetes โดยใช้สูตรอาหารนั้น 

๒๔/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๓๔๙ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  

และคณะ 

BIOTEC 

๑๒๖ ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะตอ่เชื้อแบคทีเรีย 
Spiroplasma eriocheiris ในกุ้งก้ามกรามและวธิีการ

๓๑/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๔๔ ไทย กัลยาณ์ แดงต๊ิบ  

และคณะ 

BIOTEC 



๒๙๗ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ตรวจหาเช้ือแบคทีเรีย Spiroplasma eriocheiris 
ด้วยไพรเมอร์ดังกล่าว 

๑๒๗ สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงหวัเช้ือแลคโตบาซิลลัส
และกรรมวิธกีารผลิตถั่วหมักดว้ยเช้ือแลคโตบาซิลลัส
โดยอาศัยสูตรอาหารนั้น 

๒๔/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๓๕๒ ไทย กอบกุล เหล่าเท้ง  

และคณะ 

BIOTEC 

๑๒๘ ถาดพิมพ์ปากพร้อมอุปกรณ์บันทึกข้อมลูช่องปาก ๒๓/๐๘/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๓๔๐ ไทย สิรสา ยอดมงคล  

และคณะ 

A-MED 

๑๒๙ ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะตอ่เชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus ที่ก่อโรคตายด่วนในกุ้ง และ
กระบวนการตรวจเชื้อดังกล่าว 

๒๒/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๕๐ ไทย วรรณวิมล ศักดิ์เสมอ

พรหม 

BIOTEC 

๑๓๐ ระบบควบคุมหุ่นยนตแ์บบมีสัญญาณชวีภาพที่
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามประเภทข้อมลูและเป้าหมาย 

๒๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๘๑ ไทย วินัย ชนปรมัตถ์  

และคณะ 

NECTEC 

๑๓๑ กรรมวิธีการปรับสภาพผิวถา่นกัมมันต์ดว้ยธาตุ
ไนโตรเจน สำหรับดูดซับไอออนของโลหะเหล็ก นิกเกิล 
ทองแดงในน้ำและกลีเซอรอล 

๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๙๓ ไทย พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง 

และคณะ 

NANOTEC 

๑๓๒ ระบบการตรวจวิเคราะห์ดว้ยขอ้มูลความแตกต่างการ
ขาดหายไปของดีเอ็นเอจำเพาะจากข้อมลูจีโนมเพื่อบ่งชี้
สายพันธุ์และสายพันธุ์ย่อย (Lineage and 
Sublineage) ของเช้ือวัณโรค 

๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๑๔ ไทย วาสนา วิรัตน์โยสินทร์ 

และคณะ 

NBT, 
BIOTEC 

๑๓๓ ระบบยืนยันความถกูต้องของการตรวจหารหัสดีเอ็นเอ
ที่มีความแปรผันเชิงโครงสร้างจากข้อมลูที่ได้จาก
เทคโนโลยีการหาลำดับเบสที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๗๕ ไทย ศิษเฎศ ทองสิมา  

และคณะ 

NBT 

๑๓๔ ระบบการประมวลผลเพื่อสร้างภาพตัวแทนของกลุ่ม
ภาพถา่ยในพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม จากชุด
ข้อมูลภาพที่ถ่ายได้ในแต่ละวัน 

๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๘๙ ไทย เจษฎา กาญจนะ  

และคณะ 

NECTEC 

๑๓๕ องค์ประกอบการเตรียมของชั้นเคลือบปุ๋ยควบคุมการ
ปลดปล่อย (controlled release fertilizer) ที่
ประกอบรวมดว้ยชั้นของน้ำยางธรรมชาติพรีวัลคาไนซ์
กับลิกนิน 

๑๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๘๑ ไทย วิยงค์ กังวานศุภมงคล 

และคณะ 

NANOTEC 

๑๓๖ สารเคลือบคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชันของกรดและกรรมวิธี
การเตรียมชั้นขั้วไฟฟา้คาร์บอนจากสารเคลือบดังกล่าว 

๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๖๘ ไทย เจษฎา แม่นยำ และ

คณะ 

NANOTEC 

๑๓๗ กระบวนการการย่อยสลายอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนใน
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมด้วยยีสต ์Yarrowia lipolytica 
ผ่านกระบวนการหมกั 

๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๖๐ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 

และพรกมล อุ่นเรือน 

BIOTEC 

๑๓๘ เครื่องมือกำจัดเชื้อโรคบนวัตถุที่มีกลไกเคลื่อนย้ายวัตถุ
ด้วยวถิีทางแม่เหล็ก 

๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๕๙ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

และคณะ 

NSD 



๒๙๘ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๓๙ กรรมวิธีสกัดสารเมแทโบไลท์จากสารตัวอย่างที่ได้จาก
เช้ือจุลินทรีย์ที่มีการเลี้ยงร่วมกัน 

๑๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๕๒ ไทย รินรดา สันติวิชช์  

และคณะ 

BIOTEC 

๑๔๐ กรรมวิธีการเตรียมเส้นฟิลาเมนท์จากวัสดุคอมพอสิ
ทของอนุภาคนาโนคริสตัลสตาร์ชและพอลิแลกติกแอ
ซิด และกรรมวิธกีารขึ้นรูปดว้ยการพิมพส์ามมิติของ
เส้นฟิลาเมนท์ดังกล่าว 

๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๗๗ ไทย กฤตภาส เลาหสุรโยธิน 

และคณะ 

NANOTEC 

๑๔๑ องค์ประกอบการเตรียมระบบพิกเคอริงอิมัลชัน 
(pickering emulsion) ของอนุภาคนาโนลิกนิน ที่มี
ความคงตัว 

๑๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๙๔ ไทย ดวงพร เครสปี้ และพรป

วีณ์ นนทะสร 

NANOTEC 

๑๔๒ ระบบและวธิีการบ่งชี้เฟสการลุกขึ้นยืนจากท่านั่ง ๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๘๐ ไทย ศราวุธ เลิศพลังสันติ 

และคณะ 

MTEC 

๑๔๓ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจหาเช้ือทีโอเอ็มวี
สาเหตุโรคใบด่างมะเขือเทศด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับ
การใช้ตัวตรวจจับดีเอ็นเอที่ติดฉลากอนภุาคทองคำนา
โน 

๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๕๐ ไทย วรรณสิกา เกียรติปฐมชยั 

และคณะ 

BIOTEC 

๑๔๔ เครื่องช่วยอ่านสะกดคำศัพทแ์บบแจกลกูสะกดคำ
ภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการเรยีนรู้ 

๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๙๖ ไทย อรอินทรา ภูป่ระเสริฐ 

และศักดิ์ดา พลายแก้ว 

A-MED 

๑๔๕ กระบวนการขึ้นรูปวัสดุทดแทนกระดูกที่มีการรับแรง
แบบเฉพาะบุคคลด้วยวิธีการพิมพ์สามมติิแบบที่ใช้
หัวพิมพอ์ิงค์เจ็ทในการฉีดพ่นวัสดุประสานไวแสง
ร่วมกับวธิีการเติมวัสดุผงด้วยการโรย 

๑๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๘๙ ไทย ภาสกร เทศะวิบุล  

และคณะ 

MTEC 

๑๔๖ กรรมวิธีการเตรียมตัวกลางดูดซับจากเมด็กากตะกอน
ดัดแปรพื้นผิวด้วยสารประกอบแบเรียมที่มี
ความสามารถในการดูดซับไอออนซัลเฟตในน้ำ 

๒/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๗๔ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และ

อังคณา ใจปวง 

NANOTEC 

๑๔๗ โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อ
เช้ือ Streptococcus agalactiae ซีโรไทป์ Ia และซีโร
ไทป์ III 

๑๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๕๙ ไทย อรวรรณ หิมานันโต 

และคณะ 

BIOTEC 

๑๔๘ ระบบการวัดความสูงต้นข้าวด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ เพื่อ
ปรับระดับความสูงของชุดหัวเกีย่วของรถเกี่ยวนวดข้าว
ตามความสูงต้นข้าว 

๑๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๙๖ ไทย กิตติคุณ ประเสริฐ

กาญจน ์และคณะ 

MTEC 

๑๔๙ ชุดกลไกปรับความกว้างช่องรับฟ่อนข้าวและความเร็ว
ลำเลียงของคอลำเลียงเครื่องเกี่ยวนวดขา้ว 

๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๕๗ ไทย กิตติคุณ ประเสริฐ

กาญจน ์และคณะ 

MTEC 

๑๕๐ สูตรและกรรมวิธีการผลิตสไลม์ผงจากสารธรรมชาติ ๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๘๘ ไทย กรรณิกา หัตถะปะนิตย ์

และคณะ 

MTEC 

๑๕๑ แท่งคาร์บอนที่มีโครงสร้างรูพรุนระดับนาโนเมตรจาก
แกนกัญชง 

๒๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๗๐ ไทย ดวงเดือน อาจองค์  

และคณะ 

MTEC 



๒๙๙ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๕๒ ระบบควบคุมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่ถูกใช้ใน
ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย ์

๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๘๕ ไทย อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง 

และคณะ 

ENTEC 

๑๕๓ กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคไมโครแคปซูลกักเก็บ
สารสำคัญจากนำ้มันปลาที่มีความเสถียรสูงด้วยเทคนิค
การทำแห้งแบบพ่นฝอยร่วมกับเทคนิค
คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือวกิฤต 
(supercritical CO๒ spray drying) 

๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๒๒ ไทย ชุติมา อภบิาลธรรมกจิ 

และคณะ 

NANOTEC 

๑๕๔ ชุดไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิปส์ซ่ึง
สัมพันธ์กับยีนควบคุมลักษณะอุณหภูมิแป้งสุกในข้าว 
และกระบวนการคัดเลือกลักษณะอุณหภูมิแป้งสุกใน
ข้าวด้วยชุดไพรเมอร์ดังกล่าว 

๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๕๓ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา  

และคณะ 

BIOTEC 

๑๕๕ กรรมวิธีขึ้นรูปพอลิแลคไทด์ด้วยเทคนิคเพิ่มเนื้อวัสดุ
แบบฉีดพ่นวัสดุประสานชนิดสองปฏกิิรยิา 

๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๙๒ ไทย สิริพร โตนดแก้ว  

และคณะ 

MTEC 

๑๕๖ เครื่องวัดระดับอาหารเหลวและเครื่องดื่มสำหรับผู้มี
ภาวะกลืนลำบากตามมาตรฐาน IDDSI 

๑๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๘๘ ไทย ชัยวุฒิ กมลพิลาส  

และคณะ 

MTEC 

๑๕๗ อนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแครีเออร์สที่มีส่วนผสม
ของฟลูตาไมด์ สำหรับยับยั้งความสมบูรณ์พันธุ์ใน สัตว์
เพศผู ้

๒/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๖๙ ไทย ปรารถนา ตัญญะ

ปัญญาชน และคณะ 

NANOTEC 

๑๕๘ วิธีการเตรียมโลหะโครงข่ายอินทรีย ์(metal organic 
framework) ชนิด ซีเอยู-๑๐ (CAU-๑๐) และอนพุันธ์
ของโลหะโครงข่ายอินทรีย์ดังกล่าว 

๑๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๙๕ ไทย ชลิตา รัตนเทวะเนตร 

และชลิดา อิมหาร 

NANOTEC 

๑๕๙ วิธีการเตรียมฟิล์มชั้นส่งผ่านอิเล็กตรอนแบบสองชั้น
สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต ์

๑๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๙๐ ไทย อนุศิษย์ แก้วประจักร์ 

และคณะ 

NANOTEC 

๑๖๐ อนุภาคนาโนกักเกบ็สารสำคัญจากฟา้ทะลายโจร ๑๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๕๔ ไทย คทาวุธ นามดี และคณะ NANOTEC 

๑๖๑ กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของโลหะผสม 
เพื่อใช้ดัดแปรพื้นผิวขัว้ไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดทาง
ไฟฟ้าเคมี 

๒๒/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๕๔ ไทย กุลวดี การอรชัย และ

อรุณศรี งามอรุณโชติ 

NANOTEC 

๑๖๒ แผ่นกั้นขั้วชนิดเส้นใยแก้วที่เคลือบด้วยวัสดุโครงข่าย
โลหะอินทรีย ์สำหรับแบตเตอรี่สังกะสีไอออนแบบอัด
ประจุซ้ำ และวิธกีารเตรียมแผ่นกั้นขั้วดงักล่าว 

๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๘๒ ไทย ชาคริต ศรีประจวบวงษ ์

และคณะ 

NSD 

๑๖๓ ระบบเติมน้ำของแท่นเสาส่งสารน้ำ ๑๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๗๖ ไทย ดนุ พรหมมินทร์  

และคณะ 

MTEC 

๑๖๔ กระบวนการตรวจวัดไอออนเฟอร์ริกแบบภาคสนาม
โดยใช้อนุพันธ์ของโรดามีน 

๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๙๑ ไทย กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ ์ NANOTEC 

๑๖๕ ผ้าทหารที่เคลือบกราฟีนเพือ่เพิ่มการต้านเช้ือแบคทีเรีย
และกระบวนการผลิตผ้าทหารเคลือบกราฟีนดังกล่าว 

๒๑/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๓๑ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์ 

และคณะ 

NSD 



๓๐๐ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๖๖ การสังเคราะห์แบบขั้นตอนเดียวของอนภุาคทองนาโน
ที่มีการกระจายขนาดเชิงเด่ียวด้วยซิเตรทที่อุณหภูมิต่ำ
กว่าจุดเดือดของน้ำ 

๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๑๙ ไทย ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล 

และอรรถสิทธิ์ พันธุ์

ทรัพย์สกุล 

NANOTEC 

๑๖๗ กรรมวิธีชักนำต้นหงส์เหินจากโซมาติกเอ็มบริโอและ
สูตรอาหารสำหรับชกันำต้นหงส์เหิน 

๒๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๒๐ ไทย ยินดี ชาญวิวัฒนา  

และคณะ 

NBT 

๑๖๘ วัสดุเรซินที่บ่มได้ด้วยแสงสำหรับใช้ต้านเช้ือแบคทีเรีย ๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๗๖ ไทย รัฐธนกานต์ เศรษฐยศ

พงศา และคณะ 

MTEC 

๑๖๙ การปรับปรุงขั้วไฟฟา้แคโทดอัลฟา่แมงกานีสไดออก
ไซด์ด้วยกระบวนการเลเซอร์สำหรับแบตเตอรี่สังกะสี
ไอออนฐานน้ำแบบอัดประจุซ้ำ และวิธกีารเตรียม
ขั้วไฟฟ้าดังกล่าว 

๒๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๗๘ ไทย ชัชวรินทร์ ปูชัย  

และคณะ 

NSD 

๑๗๐ ระบบตรวจสอบและสร้างภาพการกระจายตัวของ
ความชื้นด้วยสัญญาณเทระเฮิรตซ์สำหรับวัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๗๗ ไทย รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ ์

และคณะ 

NECTEC 

๑๗๑ กรรมวิธีการการเตรียมวัสดุเส้นใยนาโนคาร์บอนจากชวี
มวลสำหรับการผลิตเป็นขั้วไฟฟ้าแบบปราศจากสารยึด
ติดในตัวเก็บพลังงานด้วยเทคนิคการปั่นเส้นใยด้วย
ไฟฟ้าสถิต 

๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๔๙ ไทย วรล อินทะสันตา และ

พิชิตชัย บุตรน้อย 

NANOTEC 

๑๗๒ อนุภาคแม่เหล็กเฟอร์ไรต์เรืองแสงระดับนาโน และ
กรรมวิธีการสังเคราะห์อนุภาคดังกล่าว 

๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๒๑ ไทย วีรกัญญา มณีประกรณ์ 

และนรารัตน์ ยงค์ 

NANOTEC 

๑๗๓ กรรมวิธีการแก้ปญัหาดินดาน ๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๘๖ ไทย ศิริชัย พัฒนวาณิชชัย 

และคณะ 

MTEC 

๑๗๔ บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรยี์และสาร
เคลือบที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย ์

๑๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๘๐ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ ์และ

บงกช หะรารกัษ ์

MTEC 

๑๗๕ ระบบที่มีการเข้ารหัสฐานข้อมูลส่วนบุคคล และ
กระบวนการปรับข้อมูลกุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัส 

๒๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๘๕ ไทย คณิน อึ้งสกุลสิริ  

และคณะ 

NECTEC 

๑๗๖ วิธีการออกแบบอิพิโทปเพือ่ใช้สำหรับกระตุ้นหรือ
ทดสอบภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนเป้าหมายอย่างจำเพาะ
เจาะจง 

๒/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๗๕ ไทย ธนพร อึ้งเวชวานิช  

และคณะ 

BIOTEC 

๑๗๗ สารก่อโครงสร้างจากเปลือกส้มโอส่วนขาวสำหรับ
ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังรสผลไม้สูตรลดน้ำตาลและวธิีการ
เตรียม 

๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๕๒ ไทย ภาวด ีเมธะคานนท ์

และคณะ 

MTEC 

๑๗๘ อุปกรณ์วัดปริมาณฝุ่น PM๒.๕ ในอากาศที่อาศัย
เซนเซอร์ชนิดควอตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์ 

๑๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๙๓ ไทย ถนอม โลมาศ และคณะ NSD 



๓๐๑ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๗๙ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหารด้วยแรงกดจาก
ส้อมสำหรับจำแนกอาหารสำหรับผู้มีภาวะกลืนลำบาก
ตามมาตรฐาน IDDSI 

๑๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๘๗ ไทย ชัยวุฒิ กมลพิลาส  

และคณะ 

MTEC 

๑๘๐ องค์ประกอบของพอลิเมอร์สำหรับควบคุมการ
ปลดปล่อยสารสำคัญของเมทาบอไลต์ (metabolite) 
ที่ละลายน้ำได ้

๑๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๐๐ ไทย ลัพธ์พร วยาจุต และ

พนิดา พรหมพินิจ 

NANOTEC 

๑๘๑ แผ่นปูพื้นคอกปศุสัตว ์ ๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๙๐ ไทย ไพโรจน์ จิตรธรรม  

และคณะ 

MTEC 

๑๘๒ สูตรแป้งผสมสำหรับผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าปราศจาก
กลูเตนจากมันสำปะหลังและกรรมวิธีการผลิตเส้น
พาสต้าจากสูตรดังกล่าว 

๑/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๔๕๗ ไทย สุนีย์ โชตินีรนาท และ

คณะ 

BIOTEC 

๑๘๓ กรรมวิธีการเตรียมผงสีน้ำตาล-แดงจากเหล็กออกไซด์ที่
มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำแบบยิ่งยวดและ คุณสมบัติ
สะท้อนรังสีอินฟราเรตใกล้ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๑๐ ไทย กุลเชฏฐ์ เมืองนาโพธิ์ 

และคณะ 

NANOTEC,
MTEC 

๑๘๔ ฟิล์มที่เคลือบด้วยอนภุาคระดับนาโนคอปเปอร์ (I) 
ออกไซด์-ซีโอไลท์ (copper (I) oxide-zeolite) สำหรับ
ต้านเช้ือจุลินทรีย ์

๒๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๗๑ ไทย ชลิตา รัตนเทวะเนตร 

และคณะ 

NANOTEC 

๑๘๕ กระบวนการเตรียมชั้นส่งผ่านโฮล (hole transporting 
layer) ด้วยการผสมอนุภาคระดับนาโนคอปเปอร์ (I) 
ออกไซด์-ซีโอไลท์ (copper (I) oxide-zeolite) สำหรับ
เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ (perovskite solar 
cells) 

๑๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๙๑ ไทย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว  

และคณะ 

NANOTEC 

๑๘๖ ราเส้นใยดัดแปลงพันธุกรรมสำหรับผลิตสารชีวรงควัตถุ
และกรรมวิธกีารผลิตสารชีวรงควัตถุดังกล่าว 

๒๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๗๙ ไทย ชนิกุล ชูตระกูร  

และคณะ 

BIOTEC 

๑๘๗ การสังเคราะห์ซิลิกอน, ซิลิกอนคาร์ไบด์, และคาร์บอน
นาโนคอมโพสิตจากแกลบขา้ว เพือ่ผลิตสารขั้วแอโนด
ในลิเทียมไอออนแบตเตอร์รี่ 

๒๒/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๕๒ ไทย ชลาธร จันทร์ทัด NANOTEC 

๑๘๘ วิธีตรวจเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยใช้
เอนไซม์ 

๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๓๘ ไทย อดิสร เตือนตรานนท์ 

และคณะ 

NSD 

๑๘๙ องค์ประกอบการเตรียมของชั้นเคลือบปุ๋ยควบคุมการ
ปลดปล่อย (controlled release fertilizer) ที่
ประกอบรวมดว้ยชั้นของน้ำยางธรรมชาติกับซิลิกา 

๑๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๗๙ ไทย วิยงค์ กังวานศุภมงคล 

และคณะ 

NANOTEC 

๑๙๐ กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคลิกนินที่มีรูปร่างและขนาด
สม่ำเสมอ 

๑๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๖๖ ไทย ดวงพร เครสปี้ NANOTEC 

๑๙๑ เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์แบบพิมพ์ได้ที่ใช้
ตัวส่งผ่านอิเล็กตรอนและโฮลชนิดควอนตัมดอท 

๒๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๗๖ ไทย ชาคริต ศรีประจวบวงษ ์

และคณะ 

NSD 



๓๐๒ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๙๒ กระบวนการปรับสภาพพื้นผวิแผ่นโลหะด้วยพลาสมา
ก๊าซออกซิเจน สำหรับใช้เป็นฐานรับของพื้นผิวขยาย
สัญญาณรามานแบบใช้ซ้ำได ้

๑๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๘๘ ไทย มติ ห่อประทุม  

และคณะ 

NECTEC 

๑๙๓ กระบวนการขัดมันเชิงไฟฟ้าที่มีผลต่อลกัษณะพื้นผิว
ของโลหะโคบอลต์โครเมียมสำหรับอุปกรณ์ทาง
การแพทย ์

๒๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๘๐ ไทย จิตรลดา สารสัสดีกุล 

และคณะ 

A-MED 
,MTEC 

๑๙๔ ชาร์จเจอร์หรือแหล่งจ่ายกำลังงานที่มีการจัด
การพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพพลังงาน 

๒๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๑๐๐๕๘๙๒ ไทย ณัชพงศ์ หัตถิ NECTEC 

๑๙๕ ชุดตรวจสำหรับโมเลกุลภูมิคุ้มกันชนิดอมิมูโนโกลบูลินจี
ต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 

๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๒๔ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 

และคณะ 

NANOTEC 

๑๙๖ วิธีการสังเคราะห์โบโรฟีนดว้ยเทคนิคการเคลือบด้วยไอ
สารเคมี 

๒๑/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๒๙ ไทย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 

และคณะ 

NECTEC 

๑๙๗ การพัฒนาเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจหาพาราค
วอตและกรรมวิธีในการเตรียมเซ็นเซอร์นั้น 

๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๗๐ ไทย สุวัสสา บำรุงทรัพย์ และ

เดชณรงค์ พิมาลัย 

NANOTEC 

๑๙๘ องค์ประกอบสำหรับเตรียมเจลพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติ
สามารถซ่อมแซมตัวเองและสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อ
ได้รับกระแสไฟฟ้าจากภายนอก สำหรับนำมาใช้เป็น
อุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกส ์

๑๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๘๓ ไทย ดวงกมล วิบูลย์รัตนศรี NANOTEC 

๑๙๙ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์แบบโค้งงอได้ที่ใช้
ขั้วแคโทดคาร์บอนผสมทองคำแบบพิมพ์ได้ที่ อุณหภูมิ
ต่ำ 

๒๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๗๔ ไทย ชาคริต ศรีประจวบวงษ ์

และคณะ 

NSD 

๒๐๐ ระบบจัดการพลังงานสำหรับหลายแหลง่จ่ายในยาน
ยนต์ไฟฟ้า 

๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๓๔ ไทย มานพ มาสมทบ และ

คณะ 

ENTEC, 
NECTEC 

๒๐๑ อนุภาคนาโนไขมันกักเก็บสารสำคัญจากฝีหมอบ 
(Polyalthia cerasoides) 

๑๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๖๕ ไทย ฐานิศร มหัตนิรันดร์กุล 

และคณะ 

NANOTEC 

๒๐๒ ระบบปฏกิรณ์ทอร์รีแฟกชันแบบเปียกทีม่ีสกรูแนวตั้ง
แบบต่อเนื่อง 

๒๒/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๔๘ ไทย สัญชัย คูบูรณ์ และคณะ NANOTEC 

๒๐๓ เซลล์ไฟฟ้าเคมีสำหรับการทดสอบความสามารถในการ
เร่งปฏิกิริยาของแก๊สดิวฟวิชันอิเล็กโทรด 

๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๙๔ ไทย ปองกานต์ จกัรธรานนท ์

และคณะ 

NANOTEC 

๒๐๔ กระบวนการเตรียมฟิล์มคอมโพสิตชวีภาพที่มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ ปอ้งกันรังสีอัลตราไวโอเลต 
และต้านอนุมูลอิสระจากลกินินที่สกัดได้จากชวีมวล
เหลือทิ้งทางการเกษตรในประเทศไทย 

๒๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๖๐ ไทย วรรณวิทู วรรณโมลี 

และคณะ 

NANOTEC,
MTEC 

๒๐๕ กรรมวิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแบบโลหะ
ผสมระหว่างโลหะทองแดงและสังกะสีบนวัสดุรองรับ
คาร์บอน สำหรับปฏิกิรยิาการเปลี่ยนกา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมี 

๒๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๖๕ ไทย บุญรัตน์ รุ่งทวีวรนิตย์ 

และคณะ 

NANOTEC 



๓๐๓ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๐๖ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชั้นด้านหลังเป็นอลูมิเนียมคอมโพ
สิต 

๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๓๙ ไทย นพดล สิทธิพล  

และคณะ 

ENTEC 

๒๐๗ การสังเคราะห์กราฟีนดว้ยวิธีการปฏกิิรยิาแมกนีซิโอ
เทอร์มิกโดยใช้น้ำแข็งแห้ง 

๒๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๗๗ ไทย อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 

และคณะ 

NSD 

๒๐๘ ส่วนผสมของสารเคลือบคอมโพสิตคาร์บอนนำไฟฟ้า
และกรรมวิธกีารเตรียมชั้นขัว้ไฟฟ้าจากส่วนผสม
ดังกล่าว 

๑๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๙๘ ไทย เจษฎา แม่นยำ  

และคณะ 

NANOTEC 

๒๐๙ ชุดไพรเมอร์สำหรับตรวจจำแนกเช้ือไวรสัใบด่างมัน
สำปะหลังชนิด Sri Lankan cassava mosaic virus 
(SLCMV), Indian cassava mosaic virus (ICMV) 
และ African cassava mosaic virus (ACMV) ในมัน
สำปะหลัง 

๒๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๒๔ ไทย แสงสูรย์ เจริญวิไลศิริ 

และคณะ 

BIOTEC 

๒๑๐ การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณสารสกัดจากพืช
ตระกูลกัญชง-กัญชา (สารแคนนาบินอยด์) ในตัวอยา่ง
ประเภทน้ำมัน ดว้ยวิธีทางรามาน สเปกโทรสโกปี 

๑๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๐๗ ไทย ฐิตพัฒน์ เงินสุทธิวรกุล 

และคณะ 

NECTEC 

๒๑๑ วิธีตรวจวัดสารเตตระไฮโดรแคนนาบินอลระดับความ
เข้มข้นต่ำในเครื่องดื่ม ด้วยวิธีทางรามาน สเปกโทรสโก
ปี และชิปขยายสัญญาณรามาน 

๑๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๐๘ ไทย ฐิตพัฒน์ เงินสุทธิวรกุล 

และคณะ 

NECTEC 

๒๑๒ วิธีการตรวจหาสารที่สามารถจับกบัเอนไซม์ไฮดรอกซี
เมทิล ไดไฮโดรเทอรีน ไพโรฟอสโฟไคเนสในสาร
ตัวอยา่งโดยอาศัยสารเรืองแสงจีเอฟพี 

๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๓๓ ไทย มารี โออาโร และคณะ BIOTEC 

๒๑๓ อุปกรณ์ลำเลียงสารละลายอัตโนมัติด้วยแรงตึงผิวของ
สารละลายสำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเช้ือที่มีคลอรีนเป็น
ส่วนประกอบ 

๒๑/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๓๒ ไทย ชัยยุทธ แซ่กัง และ

สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล 

ENTEC 

๒๑๔ กรรมวิธีการใช้งานลิกนินเป็นสารเติมเชิงหน้าที่และสาร
ก่อผลึกสำหรับพลาสติกฟิล์ม 

๑๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๙๒ ไทย ชาริณี วิโนทพรรษ ์ 

และคณะ 

MTEC, 
NANOTEC 

๒๑๕ ระบบ อุปกรณ์ และวิธกีารตรวจหา ติดตาม และเฝ้า
ระวังทรัพย์สินภายในพื้นที่ของหน่วยงาน 

๑๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๐๙ ไทย ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม NECTEC 

๒๑๖ กระบวนการการยืนยันบุคคลโดยใช้ภาพใบหน้าและ
เสียงพูด 

๑๗/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๙๗ ไทย ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 

และคณะ 

NECTEC 

๒๑๗ ผลิตภัณฑ์เซรั่มชะลอวัยที่ผสมอนุภาคกกัเก็บสารสำคัญ
จากกระชายดำ 

๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๔๘ ไทย อุดม อัศวาภิรมย ์ 

และคณะ 

NANOTEC 

๒๑๘ กระบวนการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
กากมันสำปะหลังแบบขั้นตอนเดียว 

๒๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๗๒ ไทย พรพรรณ พาณิชย์นำสิน 

และคณะ 

BIOTEC 

๒๑๙ กระบวนการเพิ่มสมบัติการดูดกลืนพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์ของแผ่นเหลก็กล้าไร้สนิมเกรด AISI 

๒๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๑๓ ไทย ธันยกร เมืองนาโพธิ์ 

และคณะ 

NANOTEC 



๓๐๔ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๓๐๔ ด้วยเทคนิคการยิงเลเซอร์ชนิดลำแสงไฟเบอร์
แบบพัลส ์

๒๒๐ โครงสร้างพื้นที่กึ่งเปิดรับอากาศบริสุทธิป์ลอดฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก 

๒๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๘๓ ไทย พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ 

และคณะ 

NSD 

๒๒๑ สูตรสารเติมแต่งสำหรับเสริมการทำงานของเอนไซม์
ชนิดรีคอมบิแนนท์และ/หรือกำจัดสารพนัธุกรรมที่
ปนเปื้อนเอนไซม์ชนิดรีคอมบิแนนท์ และกระบวนการ
เสริมการทำงานของเอนไซม์ชนิดรีคอมบิแนนท์และ/
หรือกำจัดสารพันธกุรรมที่ปนเปื้อนเอนไซม์ชนิดรีคอม
บิแนนท์โดยใช้สูตรสารเติมแต่งนั้น 

๑๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๖๐ ไทย ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และ

พิษณุ ปิ่นมณี 

BIOTEC 

๒๒๒ สูตรและกรรมวิธีการผลิตบล็อกโคพอลิเมอร์ที่ว่องไวต่อ
ค่าพีเอชเพื่อใช้ในระบบนำส่งยา 

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๕๐๓ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง NANOTEC 

๒๒๓ กรรมวิธีการผลิตแผ่นเส้นใยไฮโดรเจลจากพอลิเมอร์
ชีวภาพด้วยกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต และแผ่น
เส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีดังกลา่ว 

๒๒/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๕๑ ไทย อัจฉรา แป้งอ่อน NANOTEC 

๒๒๔ อนุภาคอิมัลชันชนิดน้ำในนำ้มันที่กักเกบ็สารสำคัญจาก
ว่านเพชรหึง 

๑๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๕๕๖ ไทย สกาว ประทีปจินดา 

และคณะ 

NANOTEC 

๒๒๕ ขดเชื่อมของขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดหัวใจสำหรับ
คงความยาวภายหลังการขยายตัว 

๒๖/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๘๔ ไทย กวิน การุณรัตนกุล  

และคณะ 

A-MED, 
MTEC 

๒๒๖ สูตรสารเคลือบปุ๋ยเคมีควบคุมการปลดปล่อยธาตุ
อาหารเสริมในรูปสารประกอบออกไซด์ระดับนาโน
เมตร และกระบวนการเตรียมสารดังกลา่ว 

๒/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๙๙๖ ไทย วิยงค์ กังวานศุภมงคล 

และคณะ 

NANOTEC 

๒๒๗ สูตรสารเคลือบปุ๋ยเคมีควบคุมการปลดปล่อยธาตุ
อาหารเสริม ในรูปแบบวัสดุเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ 
และกระบวนการเตรียมสารดังกล่าว 

๒/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๙๙๗ ไทย วิยงค์ กังวานศุภมงคล 

และคณะ 

NANOTEC 

๒๒๘ สูตรสารเคลือบปุ๋ยเคมีควบคุมการปลดปล่อยธาตุ
อาหารเสริมในรูปสารประกอบเกลือละลายน้ำ และ
กรดสเตียริก และกระบวนการเตรียมสารดังกล่าว 

๒/๐๒/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๙๙๘ ไทย วิยงค์ กังวานศุภมงคล 

และคณะ 

NANOTEC 

๒๒๙ กรรมวิธีผลิตเซลล์ต้นกำเนิดจากเยือ่บุปาก ๕/๐๓/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๐๖๔๙ ไทย ปัทมา เอกโพธิ ์ RDI 

๒๓๐ อุปกรณ์นำร่องสำหรับฉีดสาร ๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๖๕๕ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  

และคณะ 

BIOTEC, 
MTEC, 

NANOTEC 

๒๓๑ กระบวนการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
กากมันสำปะหลังแบบสองขั้นตอน 

๒๓/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๗๗๓ ไทย พรพรรณ พาณิชย์นำสิน 

และคณะ 

BIOTEC 

๒๓๒ ตู้อบแห้งแบบลมร้อนถุงมือผา้ชุบน้ำยางพารา ๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๑๖ ไทย ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน  

และคณะ 

MTEC 



๓๐๕ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๓๓ แท่นดัมพ์ยกรถบรรทุกเทวัสดุที่โครงถาดดัมพ์มีขากั้น
ล้อหน้ารถบรรทุก 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๓๐ ไทย จิรพงษ์ พงษ์สีทอง และ

คณะ 

MTEC 

๒๓๔ ระบบวิเคราะห ์คาดการณ์ภาวะสุขภาพ แนะนำ
แนวทางป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพทางไกล 

๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๖๑ ไทย ชัชวาลย ์หาญสกุล

บรรเทิง และคณะ 

A-MED 

๒๓๕ สูตรและกระบวนการผลิตอลูมินาพรุนความบริสุทธิ์สูง
ด้วยวธิีทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๓๕ ไทย กรรณิการ์ เดชรักษา 

และคณะ 

MTEC 

๒๓๖ อิมัลเจลที่มีส่วนประกอบของอนภุาคนาโนอิมัลชั่น 
(Nanoemulsion) บรรจุสารสกัดจากเหง้าขิง (Ginger 
root extract) และอนภุาคนาโนทองคำ (Gold 
nanoparticles) เพื่อยับยั้งการอกัเสบและสมานแผล 

๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๔๘ ไทย กนกวรรณ ศันสนะพงษ์

ปรีชา และฐาปนี ถิ่น

บ้านใหม ่

NANOTEC 

๒๓๗ แท่นทดสอบกล้ามเน้ือจำลอง ๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๓๒ ไทย วรวริศ กอปรสิริพัฒน์ 

และคณะ 

MTEC 

๒๓๘ กระบวนการตรวจหาเช้ือ Mycobacterium 
tuberculosis ด้วยวธิีการทางเคมีไฟฟ้าแบบอัตราส่วน 
ร่วมกับปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสดูเพลก็ซ์แบบการ
ควบคุมอ้างอิงภายใน 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๐๔ ไทย ศศินี บุณยรัตพันธุ์  

และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 

๒๓๙ ไฮโดรเจลสำหรับการนำส่งเซลล์ ๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๖๗ ไทย วนิดา จันทรว์ิกูล  

และคณะ 

MTEC 

๒๔๐ วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีแบบววิธิพันธ์ 
(heterogeneous catalysts) ประเภทอนุภาคนาโน
ของโลหะมีตระกูล (noble metal nanoparticles) ที่
ปราศจากสารลดแรงตึงผิว (surfactant-free) บนตัว
รองรับแบบโครงข่ายโลหะอินทรีย ์(metal-organic 
framework, MOF) สำหรับปฏกิิริยาการเปลี่ยนไฮ 
ดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล (5-hydroxymethylfurfural, 
HMF) เป็นกรดฟูรานไดคาร์บอกซิลิก (2,5-
furandicarboxylic acid, FDCA) 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๔๖ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 

และคณะ 

NANOTEC 

๒๔๑ อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำยาจากถงุล้างไตแบบ
อัตโนมัต ิ

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๒๗ ไทย สิทธา สุขกสิ และคณะ MTEC 

๒๔๒ ถังหมักแบบเติมอากาศด้วยวธิีกลับกอง ๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๕๑ ไทย ธนาวด ีลี้จากภยั และ

ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 

MTEC 

๒๔๓ ถังหมักแบบเติมอากาศด้วยวธิีกลับกองมีระบบสับย่อย ๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๕๒ ไทย ธนาวด ีลี้จากภยั และ

ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 

MTEC 

๒๔๔ กระบวนการลดระยะเวลาในการไฮโดรไลซ์แป้งมัน
สำปะหลังด้วยเทคนิคไมโครฟลูอิดิกส ์

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๒๐ ไทย กิตติวุฒิ เกษมวงศ์  

และคณะ 

BIOTEC, 
NANOTEC 



๓๐๖ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๔๕ แท่นยึดอุปกรณ์แบบรถเลื่อนและยึดตำแหน่งได้ด้วย
สลักล็อกสำหรับติดต้ังบนรถพยาบาล 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๔๑ ไทย พีรกิตติ์ วิริยะรัตนศักดิ์ 

และคณะ 

MTEC 

๒๔๖ แท่นยึดอุปกรณ์แบบรถเลื่อนและยึดตำแหน่งได้ด้วย
เกลียวล็อกสำหรับติดต้ังบนรถพยาบาล 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๔๒ ไทย พีรกิตติ์ วิริยะรัตนศักดิ์ 

และคณะ 

MTEC 

๒๔๗ กระบวนการเชื่อมโลหะต่างประเภท ทีม่ีการทำเกรน
ละเอียด 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๑๐ ไทย วัลลภ รัตนถาวร  

และคณะ 

RMT,MTEC 

๒๔๘ นาโนอิมัลชันที่มีองค์ประกอบของเกลือซิงค์และสาร
สกัดจากธรรมชาต ิ

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๑๙ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 

และคณะ 

NANOTEC 

๒๔๙ กระบวนการผลิตสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล (๕-
hydroxymethylfurfural, HMF) จากน้ำตาลฟรุกโตส
ในตัวทำละลายอินทรีย์เสถียรภาพสูงด้วยกระบวนการ
ให้ความร้อน 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๐๙ ไทย โชติธัช สรรพิทักษ์เสรี NANOTEC 

๒๕๐ วิธีการสร้างชั้นเคลือบเพื่อป้องกันการกดักร่อน-สึก
กร่อนเฉพาะบริเวณชิ้นส่วนใบพัดเรือระบบเครื่องพ่นน้ำ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๖๐ ไทย ปนัดดา เช็พเพิร์ด  

และคณะ 

RMT 

๒๕๑ ระบบจัดลำดับการผลิตแบบปรับตวัได้ ๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๑๑ ไทย กุลชาติ มีทรัพย์หลาก NECTEC 

๒๕๒ กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงแบบจำลองเยื่อบลุำไส้มนุษย์จาก
เซลล์ลำไส้คาโค-๒ ในสภาวะ แอร์–ลิขวดิ อินเตอร์เฟส 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๒๓ ไทย ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย ์

และคณะ 

NANOTEC 

๒๕๓ กระบวนการผลิตไฮโดรเจลให้มีความหยุ่นหนืดด้วยการ
เสริมแรงด้วยเส้นใยอิเล็กโทรสปัน 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๑๘ ไทย ข้าว ต้นสมบูรณ์ และส

โรชาพัชร์ สุทธกิุลสมบัต ิ

BIOTEC 

๒๕๔ กรรมวิธีการตรึงโปรตีนและการควบคุมการปลดปล่อย
โปรตีนจากวัสดุรองรับ 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๓๙ ไทย วนิดา จันทรว์ิกูล  

และคณะ 

MTEC 

๒๕๕ กรรมวิธีการตรึงโปรตีนและการควบคุมการปลดปล่อย
โปรตีนจากวัสดุรองรับที่มีแคลเซียมฟอสเฟตเป็น
องค์ประกอบ 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๔๕ ไทย วนิดา จันทรว์ิกูล  

และคณะ 

MTEC 

๒๕๖ กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงแบบจำลองเยื่อบลุำไส้สุกรจาก
ออร์แกนอยด์ของลำไส้สุกรในสภาวะแอร์ – ลิขวิด 
อินเตอร์เฟส 

๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๕๖ ไทย ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย ์

และคณะ 

NANOTEC 

๒๕๗ อุปกรณ์ดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กจากไอเสียของ
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยวิธีตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๐๗ ไทย พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ 

และคณะ 

NSD 

๒๕๘ กรรมวิธีการผลิตแผ่นเส้นใยนาโนจากโปรตีนไหม-ไคโต
ซานที่เติมสารสกัดบัวบกทั้งแบบแคปซูลและแบบผสม
ด้วยกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต และองค์ประกอบ
ของเส้นใยดังกล่าว 

๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๓๘ ไทย อัจฉรา แป้งอ่อน  

และคณะ 

NANOTEC 



๓๐๗ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๒๕๙ อุปกรณ์ยึดเครื่องมือแพทยแ์บบเลื่อนตำแหน่งได้ ๒๙/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๔๓ ไทย พีรกิตติ์ วิริยะรัตนศักดิ์ 

และคณะ 

MTEC 

๒๖๐ กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงแบบจำลองเยื่อบลุำไส้มนุษย์
แบบสามมิติโดยใช้เซลล์เดี่ยวจากออร์แกนอยด์ลำไส้
ของมนุษย์ในสภาวะแอร์ – ลิขวิด อินเตอร์เฟส 

๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๕๗ ไทย รัตน์จิกา วงศ์วนากุล 

และคณะ 

NANOTEC 

๒๖๑ ฟิล์มป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนจากสารเลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด ์สำหรับพลาสติกชนดิพอลิเอทิลีน
ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๐๖ ไทย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว  

และคณะ 

NANOTEC 

๒๖๒ ชุดขั้วไฟฟ้าแบบเรียงชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการลดค่า
ความเค็มของน้ำ ลดความกระด้างของนำ้ 

๓๐/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๔๙ ไทย ณัฏฐพร พิมพะ และ

เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศ

อำพล 

NANOTEC 

๒๖๓ รถส่งของบังคับทางไกล ๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๑๗ ไทย ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ 

และคณะ 

MTEC 

๒๖๔ ชุดอุปกรณ์ควบคุมลิฟต์โดยสารแบบไร้สัมผัส ๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๑๔ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

และคณะ 

NSD 

๒๖๕ กลไกการกดปุ่มลฟิต์ของชุดอุปกรณ์สำหรับดัดแปลง
ปุ่มกดลิฟต์โดยสารเป็นแบบไม่สัมผัส 

๒๘/๐๙/๒๕๖๔ ๒๑๐๓๐๐๒๘๒๒ ไทย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 

และคณะ 

NSD 

 

จ. รายชื่ออนุสิทธิบัตรที่ได้รับคู่มือในและต่างประเทศ จำนวน ๑๒๐ 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
ที่มีสมบัติความแข็งแรงและสามารถย่อย
สลายได้ตามธรรมชาต ิ

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 และกรรมวธิีการเตรียมเซรั่ม
บำรุงผิวดังกล่าว 

๓/๐๘/๒๕๖๑ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๑๖๘๘๙ ไทย สกาว ประทีปจินดา 
และพิชชาพร บุญวัชร

พันธ์สกุล 

NANOTEC 



๓๐๘ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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 ชุดตรวจวัดสัญญาณการกระเจิงแสงรามานข
องเซลล์มะเร็ง 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๑๖๙๔๒ ไทย สุวัสสา บำรุงทรัพย์ 
และอิทธ ิ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 

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

๑๖/๑๑/๒๕๖๑ ๑๘/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๑๘๖ ไทย นิรันดร์ รุ่งสว่าง  
และคณะ 

BIOTEC 
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การแสดงออกด้วยอาหารที่มีน้ำตาลซูโครสเป็น
องค์ประกอบ 

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 และ 

อรทัย ล้ออุทยั 

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 ผลิตภัณฑ์น้ำยาสำหรับการเก็บรักษาแบคทีรี
โอฟาจเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวในพืชที่เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๒๙/๐๑/๒๕๖๔ ๑๗๒๖๔ ไทย อุดม แซ่อึ่ง และคณะ BIOTEC, 
NANOTEC 

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 และ
คณะ 

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 สูตรผสมบะหมี่ปราศจากกลูเตนจากฟลาว
ข้าวเจ้าและกรรมวธิีการผลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 

๑๗/๐๘/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๗๐ ไทย นิสภา ศีตะปันย์ และ
คณะ 

MTEC 

๓๔ กรรมวิธีการเคลือบสาร ๓-อะมิโนโพรพลิ ไตร
อีท็อกซ่ีไซเลนบนพื้นผิวของวัสดุสำหรับตรึง
ตัวอยา่งทางชีววิทยา 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗๓๗๑ ไทย อุดม แซ่อึ่ง และคณะ BIOTEC,NAN
OTEC 
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๓๕ วัสดุขั้วแอโนดสำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-
ซัลเฟอร์ และกรรมวิธกีารเตรียมวัสดุ
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
คุณภาพเช้ือเพลิงชีวภาพจากกระบวนการไพ
โรไลซิสแบบเร็วของชีวมวล 

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 

๔๒ กรรมวิธีเตรียมผิวเลเยอร์ดับเบิ้ลไฮดรอกไซด์
บนแผ่นอะลูมิเนียมด้วยปฏิกิริยาการ
ตกตะกอนในสภาวะกรด 

๒๖/๐๗/๒๕๖๑ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๔๙๘ ไทย กฤตภาส เลาหสุรโยธิน 
และ 

ภัทร์ศยา อนุกูลวิทยา 

NANOTEC 

๔๓ สูตรองค์ประกอบของนาโนอิมัลชั่นกักเก็บ
สารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง 

๑๒/๐๕/๒๕๕๙ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔ ๑๗๕๓๕ ไทย สุวิมล สุรัสโม และ
คณะ 

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
การแสดงออกของยีนในวิถกีารสังเคราะห์แค

๒๘/๑๒/๒๕๕๙ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๖๕๓ ไทย วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์  
และคณะ 

BIOTEC 
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โรทีนอยด์ในเซลล์เจ้าบ้านยีสต์ และเซลล์เจ้า
บ้านยีสต์ที่มีระบบดังกลา่ว 

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
เป้าหมายแบบอาศัยการเหนี่ยวนำด้วยเมธา
นอลด้วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

๒๓/๐๖/๒๕๖๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๖๕๕ ไทย สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๕๓ พลาสมิดลูกผสมสำหรับผลิตแบคเทอริโอซิน 
Bac๗๒๙๓A 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔ ๑๗๖๕๘ ไทย วรรณพ วิเศษสงวน 
และคณะ 

BIOTEC 

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 วรกุลพิพัฒน์ และ
คณะ 

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 



๓๑๒ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๖๑ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนจากไขออ้ย
และน้ำมันรำขา้วกักเก็บสารออกฤทธิ์ และ
กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว 

๒๐/๐๗/๒๕๖๑ ๒๔/๐๕/๒๕๖๔ ๑๗๗๕๘ ไทย ชญานันท์ เอี่ยม
สำอางค์ 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  
และคณะ 

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 

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 



๓๑๓ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๗๕ สูตรอาหารแท่งสำหรับพกพา ๓๑/๐๘/๒๕๖๑ ๒๔/๐๖/๒๕๖๔ ๑๗๙๒๓ ไทย ศิริกาญจน์ วิเศษ
สุวรรณภูมิ 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 

ไตรมาสที ่๔ 

๘๒ ชุดแผ่นดามกระดูกต้นแขนส่วนต้นชนิดมี
อุปกรณ์ยึดตรึง 

๒๒/๐๕/๒๕๖๓ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๔๑ ไทย ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ 
และคณะ 

A-MED 

๘๓ ตู้ฆ่าเช้ือโรคสำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ๒๒/๐๕/๒๕๖๓ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๔๒ ไทย ชาญเดช หรูอนันต์ 
และคณะ 

DECC 

๘๔ น้ำยาสำหรับตรวจหาไมโครอาร์เอ็นเอ ๓๐/๐๘/๒๕๖๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๔๓ ไทย เกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล 
และสุวัสสา บำรุงทรัพย์ 

NANOTEC 

๘๕ ชุดตรวจหายาหรือโมเลกุลเป้าหมายที่มปีระจุ ๑๕/๐๒/๒๕๖๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๔๔ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
และสุวัสสา บำรุงทรัพย ์

NANOTEC 

๘๖ ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะตอ่เชื้อไวรัสเอชพีวี
ในกุ้ง และวธิีการตรวจหาเช้ือไวรัสเอชพวีีด้วย
ไพรเมอร์ดังกล่าว 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๔๕ ไทย กัลยาณ์ แดงต๊ิบ และ 
จิราพร ศรีศาลา 

BIOTEC 

๘๗ ชุดตรวจสารในกลุ่มเบต้า-๒ อะโกนิสท์แบบ
ตรวจสองสารพร้อมกันในชุดตรวจเดียวกัน 

๒/๐๘/๒๕๖๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๔๖ ไทย สุวัสสา บำรุงทรัพย์ 
และคณะ 

NANOTEC 

๘๘ เซลล์ยีสต์ลูกผสม Pichia pastoris สำหรับ
การผลิตไอโซเพนทานอล (๓-เมทิล-๑-บวิทา
นอล) 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๔๘ ไทย วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ และ
สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 

BIOTEC 

๘๙ อุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่นอันตรายในทีพ่ักอาศัย
ด้วยการเรียนรู้กลิ่นจากปัญญาประดิษฐ ์

๒๔/๐๖/๒๕๖๓ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๔๙ ไทย ถนอม โลมาศ  
และคณะ 

NSD 

๙๐ องค์ประกอบของอนภุาคนาโนกักเกบ็สาร
สกัดจากอัญชันสำหรับใช้ทางเครื่องสำอาง 

๒๖/๐๙/๒๕๖๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๕๐ ไทย มัตถกา คงขาว  
และคณะ 

NANOTEC 

๙๑ ชุดการแสดงออกของยีนสำหรับสร้างเซลล์
ยีสต์ดัดแปลงที่มีการแสดงออกเอนไซม์เซลลู
เลสที่ผิวเซลล์ 

๓๐/๐๘/๒๕๖๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๕๑ ไทย สุริษา สุวรรณรังษี 
และคณะ 

BIOTEC 



๓๑๔ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๙๒ ชุดไพรเมอร์สำหรับตรวจหาเช้ือไวรัสเอสดีดีวี 
และกรรมวิธกีารตรวจด้วยไพรเมอร์ดังกล่าว 

๑๓/๐๗/๒๕๖๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๕๒ ไทย แสงจันทร์ เสนาปิน BIOTEC 

๙๓ เอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสดัดแปลงและ
กรรมวิธีการเตรียม 

๗/๑๒/๒๕๖๑ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๕๓ ไทย จารุณี วานิชธนันกูล 
และคณะ 

BIOTEC 

๙๔ อุปกรณ์ลดอุณหภูมิสำหรับผลิตภัณฑ์วุ้น ๗/๐๘/๒๕๖๓ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๕๔ ไทย อัมพร โพธิ์ใย และ
คณะ 

DECC 

๙๕ กระบวนการทำนายคุณสมบัติทางกายภาพ
จากขอ้มูลจากการตรวจวัดในกระบวนการ
แปรรูปทางอุตสาหกรรม 

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๕๕ ไทย ศิโรจน์ ศิริทรัพย ์ NECTEC 

๙๖ กรรมวิธีการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของ
กากมันสำปะหลัง 

๑๙/๐๔/๒๕๖๒ ๑๕/๐๗/๒๕๖๔ ๑๘๐๕๖ ไทย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 
และคณะ 

BIOTEC 

๙๗ ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะตอ่ยีน MCP และ
กระบวนการผลิตและทำบริสุทธิ์โปรตีนเอ็มซี
พีให้อยู่ในสภาพละลายน้ำดว้ยไพรเมอร์
ดังกล่าว 

๒๖/๐๕/๒๕๖๓ ๕/๐๘/๒๕๖๔ ๑๘๐๘๐ ไทย วรรณวิมล ศักดิ์เสมอ
พรหม และ 

สโรชา จิตรากร 

BIOTEC 

๙๘ มอเตอร์สวิตซ์รีลัคแตนซ์สามเฟส ๒๐/๐๕/๒๕๖๓ ๕/๐๘/๒๕๖๔ ๑๘๐๘๕ ไทย ฤเชาว์ ภู่ประดับศิลป ์ NECTEC 

๙๙ อุปกรณ์กักเก็บพลังงานด้วยตวัเก็บประจุ
ยิ่งยวดสำหรับเซนเซอร์ไร้สาย 

๑๐/๐๒/๒๕๖๔ ๑๓/๐๘/๒๕๖๔ ๑๘๑๒๑ ไทย ชูเกียรติ ตันศราวิพธุ 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๐๐ น้ำยาสำหรับใช้ร่วมกบัชุดตรวจหาโมเลกุล
เป้าหมาย 

๑๕/๐๒/๒๕๖๒ ๓๑/๐๘/๒๕๖๔ ๑๘๑๙๒ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร NANOTEC 

๑๐๑ สูตรสารประกอบสำหรับรกัษากิจกรรมของ
เอนไซม์ผงแห้ง 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๓๑/๐๘/๒๕๖๔ ๑๘๑๙๓ ไทย วรรณพ วิเศษสงวน 
และปรีณาภา เทพกสกิุล 

BIOTEC 

๑๐๒ แผ่นเส้นใยไม่ถักทอที่มีสมบัติดูดซับและกัก
เก็บน้ำ และกรรมวธิีการเตรียมแผ่นเส้นใยไม่
ถักทอดังกล่าว 

๒๔/๐๘/๒๕๖๑ ๘/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๐๔๗ ไทย ณัฐภพ สุวรรณเมฆ 
และคณะ 

MTEC 

๑๐๓ เครื่องผลิตเยื่อเลือกผ่านชนิดเส้นใยกลวง ๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๘/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๑๗๐ ไทย ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกจิ 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๐๔ วัสดุรูพรุนไททาเนียผสมผงเหล็กออกไซด์ที่มี
โครงสร้างรูพรุนแบบต่อเนื่องสามมิติ 

๒๙/๐๙/๒๕๖๐ ๘/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๑๗๑ ไทย อังคณา เจริญวรลักษณ์ MTEC 

๑๐๕ คอมโพสิตเมมเบรนเคลือบด้วยแผ่นฟิลม์บาง
พิเศษ (Ultrathin-film composite 
membranes) สำหรับใช้เป็นวัสดุกรองระดับ
นาโน (Nanofiltration) และ กรรมวิธกีาร
เตรียมคอมโพสิตเมมเบรนดังกล่าว 

๒๒/๐๙/๒๕๖๐ ๘/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๑๗๒ ไทย วรายุทธ สะโจมแสง 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๐๖ โรงเรือนเพาะปลูก ๖/๐๙/๒๕๖๒ ๙/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๑๙๕ ไทย อัมพร โพธิ์ใย  
และคณะ 

DECC 

๑๐๗ กระบวนการตรวจสอบความผิดปกติสายนำ
สัญญาณ 

๒๐/๐๙/๒๕๖๑ ๙/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๑๙๖ ไทย มนตรี ชาติพจน ์ NECTEC 



๓๑๕ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ วันที่ได้รับ 
หมายเลข
ที่ได้รับ 

ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๐๘ อุปกรณ์ระบุตำแหน่งด้วยเทคนิคจีเอ็นเอส
เอสอาร์ทีเค และวธิีการรับสัญญาณดาวเทียม
ด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว 

๑๙/๐๑/๒๕๖๑ ๙/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๑๙๗ ไทย อรพรรณี หยวน NSD 

๑๐๙ วิธีการตรวจเชื้อ Mycobacterium 
tuberculosis ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า
ร่วมกับเปปไทด์นิวคลีอิกแอซิด 

๑/๐๖/๒๕๖๑ ๙/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๒๓๕ ไทย ศศินี บุณยรัตพันธุ ์ NANOTEC 

๑๑๐ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ๒๕/๐๙/๒๕๖๓ ๙/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๒๓๖ ไทย นพดล สิทธิพล และ
คณะ 

ENTEC 

๑๑๑ แผ่นติดกระตุ้นหัวใจฝกึหัดจากยางพารา
สำหรับเครื่องฝึกหัดการฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วย
ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และวธิีการเตรียมแผ่นติด
กระตุ้นหัวใจฝกึหัดดังกล่าว 

๑๑/๐๑/๒๕๖๒ ๙/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๒๓๙ ไทย ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต 
และคณะ 

MTEC 

๑๑๒ พลาสมิดพาหะที่มีการดัดแปลงยีนไธเออย่าง
จำเพาะ 

๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ๙/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๒๔๐ ไทย จารุณี วานิชธนันกูล 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๑๓ สูตรตำรับเครื่องสำอางในรูปโทนเนอร์ที่
ประกอบดว้ยสารสกัดสมอไทย 

๑๕/๐๓/๒๕๖๒ ๑๖/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๒๕๖ ไทย วลีวัลย ์เอกนยัน์ และ
อรทัย ล้ออุทยั 

NANOTEC 

๑๑๔ ชุดเครื่องประกอบยางล้อตัน ๖/๐๙/๒๕๖๒ ๒๓/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๒๓๘ ไทย ชาคริต สุวรรณจำรัส 
และวัชรพงษ์ ชแูก้ว 

RDI 

๑๑๕ กรรมวิธีการสังเคราะห์สารละลายแขวนลอย
ของไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้เตรียมฟิล์ม
ไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิคพิมพ์สกรีน 

๒๘/๐๙/๒๕๖๐ ๒๓/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๒๙๓ ไทย ชัญชณา ธนชยานนท์ 
และคณะ 

MTEC 

๑๑๖ ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะตอ่เชื้อแบคทีเรีย
แล็กโทบาซิลลัส แก็สเซอรี และกระบวนการ
ตรวจจำแนกเช้ือแบคทีเรียดังกล่าว 

๒/๐๔/๒๕๖๑ ๒๓/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๒๙๔ ไทย ธนพร อึ้งเวชวานิช 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๑๗ อาหารเลี้ยงเช้ือที่จำเพาะสำหรับการผลิต
เอนไซม์อาหารสัตว์และวิธกีารผลิตเอนไซม์
อาหารสัตว์ดว้ยระบบการเลี้ยงแบบกึ่งกะด้วย
อาหารเลี้ยงเช้ือดังกล่าว 

๑๐/๐๘/๒๕๖๑ ๒๓/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๒๙๕ ไทย กนกกาญจน์ คชรินทร์ 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๑๘ กรรมวิธีตรวจหาสารออกฤทธิ์ฆา่เช้ือท็อก
โซพลาสม่า กอนดิไอ และทดสอบความเป็น
พิษต่อเซลล์แบบต่อเนื่องในถาดเดียว 

๑๕/๐๗/๒๕๖๓ ๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๒๑๖ ไทย จารุณี วานิชธนันกูล 
และคณะ 

BIOTEC 

๑๑๙ เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ ๑๑/๐๙/๒๕๖๓ ๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๒๓๗ ไทย อนุศิษย์ แก้วประจักร์ 
และคณะ 

NANOTEC 

๑๒๐ เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการลื่นไถล
ของแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว ์

๓๐/๐๙/๒๕๖๓ ๒๗/๐๙/๒๕๖๔ ๑๘๒๖๗ ไทย ไพโรจน์ จิตรธรรม 
และคณะ 

MTEC 

 

 

 



๓๑๖ 

 

ฉ. รายช่ือผลงานที่ย่ืนจดความลับทางการค้าในและต่างประเทศ จำนวน ๑๖ คำขอ 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

ไตรมาสที ่๒ 

๑ กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคพอลิสไตรีนขนาด ๑ - ๓ 
ไมโครเมตร 

๑๕/๐๒/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๒๘ ไทย จิตาภา สำราญจิตต์ 
และคณะ 

NANOTEC 

๒ อุปกรณ์สร้างเข็มไมโคร-นาโนเมตร ๑๙/๐๒/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๒๙ ไทย ไพศาล ขันชัยทิศ  
และคณะ 

NANOTEC 

๓ สูตรส่วนผสมของโปรตีนไข่ขาวเสริมฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรีย eLYS-T2/GPF สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ 

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ TS๐๒๐๐๑๓๐ ไทย วีระพงษ์ วรประโยชน ์
และคณะ 

BIOTEC 

๔ สูตรส่วนผสมของโปรตีนไข่ขาวเสริมฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรีย eLYS-T2/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 

ไตรมาสที ่๔ 

๙ สูตรสำหรับผลิตอาหารปั่นผสมสำเร็จรปู (สูตร
สารอาหารครบส่วน) สำหรับให้ทางสายยาง 

๒๗/๐๕/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๓๖ ไทย ยุวเรศ มลิลา  
และคณะ 

BIOTEC 

๑๐ กระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกระเทียมดำ ๒๗/๐๕/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๓๗ ไทย วรรณพ วิเศษสงวน 
และยุทธนา กิ่งชา 

BIOTEC 

๑๑ กระบวนการหมักกรดอะซิติคอยา่งง่ายสำหรับผลิต
น้ำส้มสายชูหมกัจากน้ำตาลมะพร้าว 

๒๗/๐๕/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๓๘ ไทย วรรณพ วิเศษสงวน 
และยุทธนา กิ่งชา 

BIOTEC 

๑๒ สูตรและวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา I๔๑๘ 
สำหรับกำจัดสารประกอบกำมะถันในกระบวนการผลิต
น้ำมันดีเซล 

๓๐/๐๖/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๓๙ ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล 
และคณะ 

ENTEC 

๑๓ สูตรและวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา IN๔๑๘ 
สำหรับกำจัดสารประกอบกำมะถันในกระบวนการผลิต
น้ำมันดีเซล 

๓๐/๐๖/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๔๐ ไทย สุมิตรา จรสโรจน์กุล 
และคณะ 

ENTEC 

๑๔ น้ำยาและกรรมวธิีในการเตรียมระบบชดุตรวจ ๐๙/๐๗/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๔๑ ไทย ณัฐปภัสร วิริยะชยัพร 
และศิริวรรณ ศิริแก้ว 

NANOTEC 

๑๕ น้ำยาสำหรับตรวจหาเช้ือโควิด-๑๙ และกรรมวิธีการ
เตรียมนั้น 

๐๙/๐๗/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๔๒ ไทย เดือนเพ็ญ จาปรุง 
และคณะ 

NANOTEC 



๓๑๗ 

 

ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตรทีย่ื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

๑๖ กรรมวิธีตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดว้ยลายพิมพ์เปปไทด์ 

๐๙/๐๗/๒๕๖๔ TS๐๑๐๐๑๔๓ ไทย สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 
และคณะ 

BIOTEC 

 

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 วงจรตรวจวัดสนามแม่เหล็กแบบมอสเฟท 
๒ ขั้วเดรน 

๒๖/๐๗/๒๕๖๒ ๓๐/๑๐/๒๕๖๓ ๒๓ ไทย อนุชา เรืองพานิช TMEC 

 

ซ. รายชื่อผลงานที่ยื่นจดคุ้มครองพันธุ์พืช จำนวน ๒๓ 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 

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 



๓๑๘ 

 

ลำดับ ชื่อพันธุ์พืชที่ยื่นจด วันยื่นคำขอ หมายเลขคำขอ ประเทศ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศูนย์ 

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 

ไตรมาสที ่๔ 

๒๒ ข้าวธัญสิรินเตี้ย ๒๓/๐๗/๒๕๖๔ ๒๖๕/๒๕๖๔ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 

๒๓ ข้าวหอมวาริน ๒๔/๐๙/๒๕๖๔ ๒๖๐/๒๕๖๔ ไทย ธีรยุทธ ตู้จินดา BIOTEC 

 

 

ฌ. รายช่ือรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ จำนวน ๔๘ รางวัล 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ระดับนานาชาติ  ๑๙ 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 



๓๑๙ 

 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

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 2020-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 ในงานการประชุม 
113th 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 24 th  
International Annual Symposium 
on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE) 

TARA: Year in Review. ปัถย์ ศักดิ์ธนานุกูล NECTEC 

๗ รางวัล The Best Presentation 
Award จัดขึ้นในรูปแบบ Online เมื่อ
วันท่ี ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการ
ประมวลผลเทคโนโลยีภาพ The 13 th 
International Conference on 
Digital Image Processing (ICDIP 
2021) 

Morph Targets for ๓D Facial 
Animation with Webcam 
Using Facemesh, Jeeliz-
tranfer APIs and Three.js 

จันทร์จิรา สินทนะโยธิน, 
วิศรุต พลสิทธิ์, 
นลพรรษ วงแหวน 

NECTEC 

๘ รางวัล Best Paper Runner-Up 
Award in Energy Technology and 
Management (ETM) ในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
วิศวกรรมเครื่องกล ครั้งท่ี ๑๑ (TSME-

Energy Efficiency Evaluation 
from Micro Trip Database of 
HDV Bus Tracking System : 
Impacts of Topography. 

กัมปนาท ทับมณี, 
ภูมิอานันท์ นิยมนา, 
พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์, 
กัมปนาท ซิลวา, 
นุวงศ์ ชลคุป 

ENTEC 



๓๒๐ 

 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ICoME 2020) เมื่อวันท่ี ๑-๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ณ โรงแรมสนีย์แกรนด์  
จ.อุบลราชธานี 

๙ รางวัล Best Paper Runner-Up 
Award in Automotive, Aerospace 
and Marine Engineering (AME) ใน
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
วิศวกรรมเครื่องกล ครั้งท่ี ๑๑ (TSME-
ICoME 2020) เมื่อวันท่ี ๑-๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ณ โรงแรมสนีย์แกรนด์  
จ.อุบลราชธานี 

Investigation of Losse 
Contact Oxidation Kinetic 
Analysis on Diesel Particulate 
Filter’s Wall Surface Using 
Non-isothermal TGA 
Technique. 

นุวงศ์ ชลคุป, 
พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์ 

ENTEC 

๑๐ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 
เข้าร่วมการประชุม Global Young 
Scientists Summit ประจำปี ๒๕๖๔ 
(GYSS 2021) ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

 วันนิตา กลิ่นงาม NANOTEC 

๑๑ รางวัลเหรียญเงิน จัดขึ้นในรูปแบบ 
Online ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๔ ในงาน The 48th International 
Exhibition of Inventions Geneva 

ชุดตรวจสำหรับการตรวจคัดกรอง
เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 

ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร, 
ศิริวรรณ ศิริแก้ว, 
สุวัสสา บำรุงทรัพย์, 
เดือนเพ็ญ จาปรุง 

NANOTEC 

๑๒ รางวัลเหรียญทอง จัดขึ้นในรูปแบบ 
Online ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๔ ในงาน The 48th International 
Exhibition of Inventions Geneva 

Development of Hydrophilic 
Nanofiltration Membrane for 
Water Purification 

วรายุทธ สะโจมแสง, 
สุดคนึง สิงห์โต, 
ชลิตา รัตนเทวะเนตร, 
สินีนาฏ ไทยบุญรอด, 
ภัทรพร โกนิล   

NANOTEC 

๑๓ รางวัล Best Oral Presentation จัดขึ้น
จัดขึ้นในรูปแบบ Online ระหว่างวันท่ี 
๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
พลังงานครั้งท่ี ๑๑ (I-SEEC 2021) 

Synthesis of MCM-22 zeolite 
from natural source via 
hydrothermal process. 

นุวงศ์ ชลคุป 
 

ENTEC 

๑๔ รางวัล The People’s Choice ในการ
ประกวดการนำเสนอผลงาน โครงการ 
Leaders in Innovation Fellowships 
(LIF) Programme ประจำปี ๒๕๖๔ 
ภายใต้ทุน Newton Fund จัดโดย The 
Royal Academy of Engineering, UK 

G.O. –SENSOR Screening for 
kidney disease 

เดือนเพ็ญ จาปรุง NANOTEC 



๓๒๑ 

 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๑๕ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์พิเศษ 
ของมหาวิทยาลัยเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีวาระในตำแหน่ง ๓ 
ปี (ตั้งแต่ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง 
พฤษภาคม ๒๕๖๗) 

 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ NANOTEC 

๑๖ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม
นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก 
World’s Top ๒% Scientists จัด
อันดับโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จากผลงานตีพิมพ์
และการอ้างอิงของนักวิทยาศาสตร์ท่ัว
โลก 

 วรายุทธ สะโจมแสง NANOTEC 

๑๗ รางวัล Best Oral Presentation 
Award จัดขึ้นจัดขึ้นในรูปแบบ Online 
ระหว่างวันท่ี ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ใน
งานประชุมวิชาการนานาชาติ Materials 
Thailand (AMF-AMEC 2021) 

Degradation Diagnostics and 
Direct Recycling of Nickel-rich 
NMC cathode in Li-ion 
batteries. 

ณัฐนัย คุณานุสนธิ์ ENTEC 

๑๘ รางวัล Best Presentation Award จัด
ขึ้นจัดขึ้นในรูปแบบ Online ระหว่าง
วันท่ี ๒๖-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในงาน 
11th International Structural 

Engineering and Construction 
Conference (ISEC) 

Urban development, 
Stakeholder, Sustainable 
development, Factor 
analysis.   

นุวงศ์ ชลคุป 
 

ENTEC 

๑๙ ได้รับการยอมรับทางวิชาการ และได้รับ
คัดเลือกโดย The International 
Society for Optics and Photonics 
(SPIE) ให้เป็น SPIE Women in Optics 
ประจำปี ๒๐๒๒  ซ่ึงถือเป็น ๑ ใน ๒๕ 
คน ท่ีได้รับเลือกจากนักวิชาการทางด้าน
น้ีจากทั่วโลก   
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัชฌา กอบวิทยา NECTEC 



๓๒๒ 

 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

ระดับชาติ ๒๙ รางวัล 

๒๐ 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 

๒๑ 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 

๒๒ 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 กาญจนาศรีสุนทร 

NECTEC 

๒๓ 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 

๒๔ รางวัลประเภทองค์กรสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

    NSTDA 



๓๒๓ 

 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๒๕ รางวัลประเภทนักสื่อสารวิทยาศาสตร์  
ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  บัญชา ธนบุญสมบัติ MTEC 

๒๖ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  นำชัย ชีววิวรรธน์ CENTRAL 

๒๗ ทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓  สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ จัดโดย บริษัท 
ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันท่ี 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ 

เชื้อเพลิงสะอาดและสารหล่อลื่น
ชีวภาพ: ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อ
การพัฒนาปาล์มน้ำมันไทยอย่าง
ยั่งยืน 

บุญญาวัณย์ อยู่สุข ENTEC 

๒๘ ทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์  ประจำปี ๒๕๖๓  สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จัดโดย บริษัท  
ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันท่ี 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ 

การพัฒนาอนุภาคนาโนสำหรับการ
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 

สุวัสสา บำรุงทรัพย์ NANOTEC 

๒๙ ได้รับใบรับรองลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสำหรับอาคาร ประจำปี ๒๕๖๓ 
(Carbon Reduction Certification for 
Building) โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

    NECTEC 

๓๐ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นใน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ จากสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

  ฐิติมา ธรรมบำรุง CENTRAL 



๓๒๔ 

 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๓๑ รางวัลชนะเลิศ สาขา Public Sector 
and Government และรางวัลรอง
ชนะเลิศ สาขา Big Data Analytics 
จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่น
แห่งชาติ Thailand ICT Awards 
๒๐๒๐ (TICTA 2020) จัดโดยสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบชี้เป้า: Thai 
People Map and Analytics 
Platform หรือ TPMAP 

สํานักงานคณะกรรมการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ร่วมกับ ทีมวิจัยการ
วิเคราะหย์ุทธศาสตร์ด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (SAI) 

NECTEC 

๓๒ 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 

๓๓ รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 
๒๕๖๓ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ณ วังสระปทุม 

 ไพรัช ธัชยพงษ์ CENTRAL 

๓๔ รางวัล The Winner of Merck Young 
Scientist Award 2020 & Popular 
Vote อันดับ ๒ ในการแข่งขัน Thailand 
Young Scientist Award 2020 จัดโดย 
Merck, Ltd. เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

Development of a platform 
for rapid screening of 
senolytic agents and 
discovery of novel-aging 
compounds from Thai plants 

ธวิน เอี่ยมปรีดี NANOTEC 

๓๕ รางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 
๒๕๖๔ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 
๒๙ ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ
มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

แอปตาเซ็นเซอร์สำหรับวิเคราะห์
อัลบูมินในปัสสาวะเพื่อ
ประกอบการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

เดือนเพ็ญ จาปรุง NANOTEC 



๓๒๕ 

 

ลำดับ รางวัล/เกียรติยศ ชื่อผลงาน นักวิจัยเจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

๓๖ ได้รับเลือกเป็นผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  

 ธันยกร เมืองนาโพธิ์ NANOTEC 

๓๗ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล
ผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 
๒๕๖๔ 

ขั้วไฟฟ้าชนิดพิมพ์สกรีนกราฟีน
และของเหลวไอออนิกแบบใช้แล้ว
ท้ิงสำหรับงานเซนเซอร์เคมีไฟฟ้า 

จันทร์เพ็ญ  ครุวรรณ์, 
อดิสร เตือนตรานนท์, 
สายทิพย์ ภคพงศ์พันธุ์, 
ชาคริต ศรีประจวบวงษ์, 
วิชญาพร คำสงฆ์, 
วิศรุต พริ้มพราย, 
ภาติยา ภาสกนธ์ 

NSD 

๓๘ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล
ผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช ประจำปี ๒๕๖๔ 

สารเรืองแสงอินทรีย์ในช่วงใกล้อิน
ฟาเรดท่ีตอบสนองต่อค่าพีเอช
สำหรับการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า
ด้วยการกระตุ้นแสง 

อัญญานี คำแก้ว, 
กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ 

NANOTEC 

๓๙ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล
ผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเกษตรและ
ชีววิทยา ประจำปี ๒๕๖๔ 

ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนจากไวรัสต่อ
กระบวนการสร้างเมลานินในกุ้ง 

ปิติ อ่ำพายัพ, 
วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี, 
ภคกุล สังข์สุริยะ 

BIOTEC 

๔๐ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล
ผลงานวิจัย ระดับดี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

สมบัติทางกลและการขึ้นรูปโลหะ
ผสมจำรูปสำหรับการใช้งาน
ทางด้านการแพทย์และทันตกรรม 

อนรรฆ ขันธะชวนะ, 
สุรชัย เดชคุณากร, 
นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์, 
พีรพงศ์ สันติวงศ์, 
จุลเทพ ขจรไชยกูล 

MTEC 

๔๑ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขา
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  ประจำปี 
๒๕๖๔ 

อุปกรณ์ตัวรับรู้แบบสวมใส่เพ่ือเฝ้า
ระวังภาวะเบาหวานและกล้ามเน้ือ
อ่อนแรงโดยการตรวจวัดจากเหงื่อ 

นาฏนัดดา รอดทองคำ, 
นาฎตินันทร์ พรหมเพชร, 
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์, 
ประณัฐ โพธิยะราช, 
กฤษณา ศิรเลิศมุกุล, 
นิภาพรรณ โสตถิยานนท์, 
ชูศักดิ์ ธนวัฒโน 

A-MED 

๔๒ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา  ประจำปี 
๒๕๖๔ 

การปฏิรูปโครงสร้างของระบบการ
ผลิตโฟมยางธรรมชาติ 

ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, 
ฉวีวรรณ คงแก้ว, 
สุริยกมล มณฑา, 
บุษบา ชูสุข, 

MTEC 



๓๒๖ 
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ภิพัฒชา รักดี, 
ธนิกา พัฒโนทัย 

๔๓ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

VIP-Safe Plus ชุดตรวจแลมป์
เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา 
เพื่อการตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร 

วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย, 
จันทนา คำภีระ, 
อดิสร เตือนตรานนท์, 
จันทร์เพ็ญ  ครุวรรณ์, 
อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์, 
ณรงค์ อรัญรุตม์, 
ศราวุฒิ ศิริธรรมจักร, 
ภาติยา ภาสกนธ์ 
ป๋วย อุ่นใจ 

BIOTEC, 
NSD 

๔๔ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
วิจัย ประจำปี ๒๕๖๔ 

ท่อดูดซับความร้อนด้วยอนุภาค
นาโนกราฟีน-ซิลิกาสำหรับระบบ
พลังงานรวมแสงอาทิตย์เข้มข้น 

พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว, 
ธันยกร เมืองนาโพธิ์, 
อนุศิษย์ แก้วประจักร์, 
คฑาวุธ โลหะเวช, 
ทิพวรรณ สดใส 

NANOTEC 

๔๕ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล
วิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

การออกแบบสถาปัตยกรรมนาโน
ไททาเนียมไดออไซด์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูป
พลังงานแสงอาทิตย์ 

ธีระ บุตรบุรี NANOTEC 

๔๖ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล
วิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช ประจำปี ๒๕๖๔ 

แคปซูลนาโนเพื่อการนำส่งสารเข้า
สู่เซลล์ การควบคุมการปลดปล่อย
และการตรวจวัดในเซลล์ 

รวีวรรณ ถิรมนัส NANOTEC 

๔๗ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล
วิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช ประจำปี ๒๕๖๔ 

ลิกนินวัสดุชีวภาพสำหรับระบบ
นำส่งท่ีตอบสนองต่อเอนไซม์และ
สารตั้งต้นคาร์บอน 

ดวงพร เครสปี้ NANOTEC 

๔๘ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล
วิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์
และชีววิทยา ประจำปี ๒๕๖๔ 

การพัฒนาเซลล์อีโคไล
ไบโอเซนเซอร์โดยใช้หลักปฏิกิริยา
การรวมกลุ่มเพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
การวินิจฉัย 

ปิ่นปัญญา เรียงรุ่งโรจน์ BIOTEC 

 

 

  



๓๒๗ 

 

 

ฌ. รายชื่อผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ที ่มีการนำไปใช้  ๓๕๗ ผลงาน (เชิงพาณิชย์ ๖๖ รายการ,  
เชิงสาธารณประโยชน์ ๘๒ รายการ, รับจ้างวิจัยแก่ภาคเอกชน ๘๔ รายการ, โครงการรับจ้างวิจัยหรือร่วมวิจัยที่มี
การใช้ประโยชน์จาก IP ของ สวทช. ๘๑ รายการ และการให้คำปรึกษา ๔๔ รายการ)  
 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 
เชิงพาณิชย์ 

ไตรมาสที่ ๑ 
๑ ชุดสกัด RNA เพ่ือการตรวจ

วินิจฉัยไวรัสด้วย RT-PCR - 
บริษัทที่ ๒ 

TMC, NOC บริษัทไบโอเอนทิสท์ จำกัด  ๑ 

๒ โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม 
(Abdul platform) - บริษัท
ที่ ๒ 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  ๑ 

๓ พริกพันธุ์อัคนีพิโรธ 
เพาะปลูกเพ่ือสกัดสาร 
capsaicin เพ่ือใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ยา เพ่ือการ
จำหน่าย 

TMC, RDI บริษัทบางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค 
จำกัด  

๑ 

๔ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
งานวรรณกรรมของหนังสือ 
การทดลองเคมีชีวภาพ 

TMC, OSS บริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกัด  ๑ 

๕ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
งานวรรณกรรมของหนังสือ
เสริมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรม
ยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ 

TMC, OSS บริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกัด * - 



๓๒๘ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๖ เครื่องตรวจวัสดุสุขภาพ
เบื้องต้น (Heath Check 
Kiosk)   

TMC, RDI, 
A-MED 

บริษัทโอลิน ฮอลล์ เทคโนโลยี จำกัด  ๑ 

๗ ชุดทดสอบวัดคุณลักษณะ
มอเตอร์ไฟฟ้า (mcTest) 

TMC, RDI, 
NECTEC 

บริษัทเพาเวอร์ไดรฟ์ ออโตเมชั่น 
จำกัด  

๑ 

๘ นอนวูฟเวนเพื่อผลผลิตทาง
การเกษตร Magik Growth 

TMC, 
MTEC 

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)  ๑ 

๙ ระบบเชื่อมต่อและแปลผล
ข้อมูลภาวะโภชนาการแบบ
อัตโนมัติจากเครื่องชั่ง
น้ำหนักและวัดความดันสูง 
(KidSize) 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทเอสเปเชี่ยล คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

๑ 

๑๐ เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์
ตัวผู้เป็นหมันและสายพันธุ์
ฟ้ืนฟูความเป็นหมัน - 
บริษัทที่ ๗ 

TMC, 
CENTRAL, 
RDI 

บริษัทอะโกร สตาร์ ซีดส์ จำกัด  ๑ 

๑๑ แพลตฟอร์มการจัดการ
ข้อมูลแบบเรียลไทม์ บน
อุปกรณ์สมองกลฝังตัว - 
บริษัทที่ ๑ 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทไอบิทซ ์จำกัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 

ไตรมาสที่ ๑ 
๑๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
TIM, 
BIOTEC 

เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม 

๑ 

๑๓ การเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

TIM, RDI เกษตรกร ตำบลพญาเย็น อำเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ฟาร์มไม้
งาม) 

๑ 



๓๒๙ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๔ โครงการนำร่องระบบ
บริหารจัดการพลังงานแบบ
ผสมผสานในอาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือ
เชื่อมต่อระบบการ
ตอบสนองด้านโหลด 

NECTEC การไฟฟ้านครหลวง  ๑ 

๑๕ โครงการปรับปรุงระบบเฝ้า
ระวังเตือนภัยน้ำป่าไหล
หลากและดินโคลนถล่ม
ภาคเหนือ 

NECTEC กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย  

๑ 

๑๖ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวเหนียวธัญสิรินอินทรีย์ 
ในพ้ืนที่ ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง 

TIM, 
BIOTEC 

เกษตรกร  ตำบลแม่สัน อำเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดลำปาง 

๑ 

๑๗ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
อาหารโคเพ่ือความยั่งยืน
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

TIM เกษตรกรผู้เลี้ยงโค สหกรณ์การเกษตร
หนองสูง ตำบลหนองสูง อำเภอหนอง
สูง จังหวัดมุกดาหาร 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค สหกรณ์โคนม
บ้านต้า ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๑๘ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะกล้า และการเก็บเมล็ด
พันธุ์อิทรีย์ไว้ใช้เอง ต.ทุ่ง
ขวาง ต.กำแพงแสน  
จ.นครปฐม 

TIM เกษตรกร  ตำบลทุ่งขวาง อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

๑ 

๑๙ ระบบจำแนกพันธุ์ข้าวโดยใช้
เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ 

NECTEC สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว  ๑ 

๒๐ ระบบเซนเซอร์ไร้สาย
สำหรับการติดตามสภาวะ

TIM, 
NECTEC 

เกษตรกร  ตำบลหนองญาติ อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

๑ 



๓๓๐ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

แวดล้อมในฟาร์มเพ่ือการ
ควบคุมและบริหารจัดการ 
(ฟาร์มไวมาก) 

รับจ้างวิจัยจบ 

ไตรมาสที่ ๑ 

๒๑ การพัฒนากระบวนการผลิต
อาหารผงพร้อมชงจาก
วัตถุดิบธรรมชาติ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๐ ๑ 

๒๒ การข้ึนรูปแผ่นแปะไม
โครนีดเดิลและด้ามประทับ
รอยไมโครนีดเดิล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๓ การปรับสภาพกากชานอ้อย
ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์
ผสมในปฏิกรณ์แบบกะ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๔ การพัฒนากระบวนการผลิต
คาร์บอนกัมมันต์จากชีวมวล
เบา 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๕ การศึกษาสมรรถนะการ
นำส่งสารจากแผ่นแปะไม
โครนีดเดิล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๖ โครงการผลิต SERS Chips 
สำหรับจำหน่ายให้ลูกค้าราย
ย่อย 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๔ ๑ 

๒๗ อนุภาคนาโนบรรจุสารสกัด
โสมเกาหลีทองคำและรังนก
เกาหลีสำหรับบำรุงผิว 
 
  

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๕ ๑ 

โครงการรับจ้างวิจัย/ร่วมวิจัยท่ีนำ IP ไปใช้ประโยชน์ 



๓๓๑ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

ไตรมาสที่ ๑ 
๒๘ การข้ึนรูปแผ่นแปะไม

โครนีดเดิลและด้ามประทับ
รอยไมโครนีดเดิล สำหรับ
นำส่งสารออกฤทธิ์ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑ ๑ 

๒๙ การปรับสภาพกากชานอ้อย
ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์
ผสมในปฏิกรณ์แบบกะ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒ ๑ 

๓๐ การผลิตปุ๋ยเคลือบควบคุม
การปลดปล่อยชนิดพอลิ
เมอร์-นาโนเคลย์คอมพอสิท   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓ ๑ 

๓๑ การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดิน
อินทรีย์สำหรับปลูกผัก 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔ ๑ 

๓๒ การพัฒนาสูตรน้ำยาฆ่าเชื้อ
สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕ ๑ 

๓๓ การแยกองค์ประกอบกาก
ชานอ้อยสด 

NANOTEC, 
RDI 

สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๔ การวิจัยและพัฒนาสูตรและ
กระบวนการเตรียมปุ๋ยน้ำ
แขวนลอยให้มีสมบัติด้าน
ความคงตัวและมีเสถียรภาพ
สูงในระดับห้องปฏิบัติการ   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๕ การศึกษาทดสอบความ
ปลอดภัยของตัวพา ที่มี
สมบัติการยึดเกาะเยื่อเมือก
และปลดปล่อยสารสำคัญใน
ผลิตภัณฑ์ยา อาหาร และ
เครื่องสำอาง   

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖ ๑ 



๓๓๒ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๓๖ การศึกษาสมรรถนะการ
นำส่งสารจากแผ่นแปะไม
โครนีดเดิล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗ ๑ 

๓๗ การศึกษาอายุการเก็บรักษา
ของแผ่นกรองอากาศ
สำหรับรถยนต์ที่มีฤทธิ์ต้าน
เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๘ ๑ 

๓๘ การผลิตต้นแบบอนุภาคนา
โนสำหรับการนำส่งสารสกัด
ถั่งเช่าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดูดซึมผ่านระบบ
ทางเดินอาหาร 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๙ ๑ 

๓๙  การพัฒนาเครื่องสูบน้ำ
พญานาค 

RDI สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๑ ๑ 

๔๐ การขยายขนาดการผลิต
วัคซีนป้องกันโรค Porcine 
Epidemic Diarrhea (PED)   

BIOTEC, 
RDI 

สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๒ ๑ 

๔๑ การควบคุมโรคในพืชโดย
เทคนิคทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๔๒ การปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ดีเซล 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๓ ๑ 

๔๓ การปรับปรุงผลผลิตน้ำตาล
และประสิทธิภาพใน
กระบวนการแยกของแข็ง
และของเหลวโดยใช้วัตถุดิบ
จากมันสำปะหลัง 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๔ ๑ 

๔๔ การพัฒนากระบวนการ
ผลิตฟลาวมันสำปะหลัง

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๕ ๑ 



๓๓๓ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

อินทรีย์ไซยาไนด์ต่ำในระดับ
อุตสาหกรรม 

๔๕ การพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์จากเชื้อรากินได้ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๔๖ การพัฒนาเทคนิคสำหรับ
การตรวจวินิจฉัยเชื้อในพืช 

BIOTEC, 
RDI 

สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๗ ๑ 

๔๗ การพัฒนาโมบายแอปพลิเค
ชันชาวเกษตรสำหรับบริษัท 
สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 
จำกัด 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๘ ๑ 

๔๘ การพัฒนายีสต์เพ่ือผลิตเอ
ทานอล 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๙ ๑ 

๔๙ การพัฒนายีสต์เพ่ือผลิตเอ
ทานอลเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๕๐ การพัฒนาระบบ KAS 
Application Powered by 
What๒Grow (ชาวเกษตร) 
ระยะที่ ๒ 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๕๑ การพัฒนาลวดลายพ้ืนผิว
เพ่ือให้เกิดความคมชัด
ของโลโก้และมีคุณสมบัติน้ำ
ไม่เกาะแบบยิ่งยวดบนแก้ม
ยาง 

NECTEC, 
TMEC 

สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๐ ๑ 

๕๒ การพัฒนาศัพท์บัญญัติ
ออนไลน์สำหรับงานราช
บัณฑิตยสภา 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ๑ 

๕๓ การพัฒนาสมบัติของถาด
โฟมย่อยสลายได้จากแป้ง
มันสำปะหลัง 

RDI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๑ 



๓๓๔ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๕๔ การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบวิเคราะห์ผลการ
ซักถามเชื่อมโยงข้อมูลความ
มั่นคง 

NECTEC กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  

๑ 

๕๕ การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาระบบรู้จำอะไหล่
เครื่องจักรกลจากภาพถ่าย
ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๕๖ การศึกษาความเป็นไปได้
เบื้องต้นเพ่ือพัฒนาเทคนิค
การ ขยายพันธุ์พืชด้วย
เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๑ ๑ 

๕๗ การศึกษาประสิทธิผลของ
การใช้นวัตกรรม อุปกรณ์ที่
ครอบตา 

RDI โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ๑ 

๕๘ โครงการการผลิตต้นแบบ
โฟมอะลูมิเนียม 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๒ ๑ 

๕๙ โครงการจัดทำฐานข้อมูล
เปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุน
การติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

NECTEC สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)  

๑ 

๖๐ โครงการจัดทำโปรแกรม
ประยุกต ์(application) 
พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ และอ่านอย่างไร 
เขียนอย่างไร ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ระยะท่ี 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา * - 



๓๓๕ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒ พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ สำหรับออนไลน์ 
และโปรแกรมประยุกต์ชื่อ
ประเทศ ดินแดน เขตการ
ปกครอง และเมืองหลวง ชื่อ
จังหวัด เขต อำเภอ แขวง 
และตำบล สำหรับโทรศัพท์
สมาร์ตโฟน 

๖๑ โครงการจัดทำระบบติดตาม
การใช้งานอุปกรณ์และ
อุปกรณ์ชำรุด 

NECTEC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ๑ 

๖๒ โครงการจ้างที่ปรึกษา
โครงการวิจัยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม
สำหรับให้บริการข้อมูลเปิด
ภาครัฐ 

NECTEC สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน)  

๑ 

๖๓ โครงการจ้างพัฒนา
คลังข้อมูลเสียงพูดสำหรับ
มูลนิธิคนตาบอดไทย 

NECTEC มูลนิธิคนตาบอดไทย  ๑ 

๖๔ โครงการทันพิบัติเพ่ือ
สนับสนุนการติดตาม เฝ้า
ระวัง และแจ้งเตือน
สถานการณ์ทางธรรมชาติ
ล่วงหน้า 

NECTEC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๑ 

๖๕ โครงการผลิตเครื่องมิวเท
อร์ม-เฟสเซนซ์เพ่ือลูกค้า
รายย่อย 

NECTEC กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
(กทปส.)  

๑ 



๓๓๖ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๖๖ โครงการพัฒนาระบบบูรณา
การสร้างงานวิชาการ และ
ระบบหน่วยเก็บถาวรดิจิทัล 
ตามภารกิจของสำนักงาน
ราชบัณฑิตยสภา 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา * - 

๖๗ โครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล 
(database) คำใน
สารานุกรมและ
อนุกรมวิธาน ฉบับราช
บัณฑิตยสภาและระบบ
สืบค้นเอกสารในหน่วยเก็บ
ถาวร (digital archive) 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา * - 

๖๘ จ้างศึกษา ออกแบบ และ
ติดตั้งสาธิตระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนสำหรับ
สถานีฐานสื่อสาร เพ่ือเพ่ิม
เสถียรภาพให้กับระบบ
ไฟฟ้าสำหรับชุดสื่อสารใน
พ้ืนที่ห่างไกล 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๓ ๑ 

๖๙ พัฒนาระบบสนับสนุนงาน
ฐานข้อมูลสำหรับราช
บัณฑิตยสภา 

NECTEC สำนักงานราชบัณฑิตยสภา * - 

๗๐ พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการระบาด
ของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
เชิงรุก โปรแกรมทันระบาด 
และทันระบาด BI 

NECTEC กรมควบคุมโรค  ๑ 



๓๓๗ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๗๑ ระบบฐานข้อมูลและการ
วิเคราะห์สัณฐานวิทยาต้น
ข้าว 

NECTEC ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  ๑ 

๗๒ ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่ว
ด้วยปัญญาประดิษฐ์และ
บริหารจัดการข้อมูลผ่าน
เครือข่ายคลาวด์ 

NECTEC การประปานครหลวง  ๑ 

๗๓ โรงเรือนอัจฉริยะด้วย Light 
Technology และ IoT 
สำหรับพืชเชิงเศรษฐกิจของ
ไทย (ใบบัวบก) 

NECTEC การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ๑ 

๗๔ วิจัยพัฒนาชุดประกอบ
รถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือ
การดัดแปลง 

NECTEC, 
RDI 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย * - 

เชิงพาณิชย์ 

ไตรมาสที่ ๒ 
๗๕ “มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” 

(μTherm-FaceSense) 
เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทพีเอ็น ออลล์ จำกัด  ๑ 

๗๖ โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม 
(Abdul platform) และ
ระบบย่อยร่วมจัดการคู่
คำถามคำตอบด้วยมนุษย์ 
(Ginnie) - บริษัทที่ ๓ 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทจีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอน
จิเนียริง จำกัด  

๑ 

๗๗ ระบบแช่อิ่มผลไม้ด้วย
เทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ 

TMC, RDI บริษัทเบนดิโต้ แฟมิลี่ จำกัด  ๑ 

๗๘ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมสุขภาพน้ำมันงาขี้ม้อน
ชนิดบรรจุแคปซูลนิ่ม 

TMC, 
NANOTEC 

บริษัทเจอาร์ แลบโบราทอรี่ จำกัด  ๑ 



๓๓๘ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๗๙ ซอฟต์แวร์แปลงภาพ
ตัวอักษรเป็นข้อความเวอร์
ชั่นเซิร์ฟเวอร์ (T-OCR 
Server Version) 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทไมโม่เทค จำกัด  ๑ 

๘๐ รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก TMC, 
DECC 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนีโอน็อก  ๑ 

๘๑ ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย 
พาที (Partii) - บริษัทที่ ๔ 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทเอไอไนน์ จำกัด  ๑ 

๘๒ หุ่นยนต์ฆ่าเชื่อโรคด้วยแสงยู
ว ี(Girm Zaber Robot) 

TMC, NSD บริษัทแคช คลับ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน)  

๑ 

๘๓ การผลิตชุดตรวจวัดปริมาณ
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนใน
น้ำนมโคโดยการใช้โมโน
โคลนอลแอนติบอดีที่มี
ความจำเพาะ 

TMC, 
BIOTEC, 
RDI, 
CENTRAL 

บริษัทสยามโนวาส จำกัด  ๑ 

๘๔ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ 
(MobiiScan) 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทพิกซาเมด จำกัด  ๑ 

๘๕ ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธี
การตรวจสอบหาเชื้อไวรัส 
SARS-CoV-2 สาเหตุของ
โรค COVID-19 ด้วยเทคนิค
แลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอน
เดียว 

TMC, 
BIOTEC 

บริษัทจี.เอ็ม.ไดแอกนอสติก จำกัด  ๑ 

๘๖ วัคซีนต่อต้านเชื้อฟลาโว
แบคทีเรียมในปลา 
 
  

TMC, 
NANOTEC 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด 
(มหาชน)  

๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 



๓๓๙ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

ไตรมาสที่ ๒ 
๘๗ พัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการระบาด
ของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
เชิงรุก โปรแกรมทันระบาด 
และทันระบาด BI 

NECTEC กรมควบคุมโรค * - 

๘๘ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตา
นึ่งก้อนเห็ดแบบ D.I.Y สไตล์
ทุ่งบ่อแป้น ต.ปงยางคก  
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

TIM เกษตรกร บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปง
ยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

๑ 

๘๙ การถ่ายทอดองค์ความรู้โรค
ข้าวและการใช้เชื้อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์อย่างง่าย 
(บีเอ็ม : Bacillus  
megaterium) เพ่ือการปลูก
ข้าวในพื้นท่ี อ.เมือง อ.ทอง
แสนขัน และ อ.พิชัย  
จ.อุตรดิตถ์ 

TIM เกษตรกร อำเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

๑ 

เกษตรกร อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ 

เกษตรกร อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๑ 

๙๐ การผลิตและพัฒนาแหล่ง
อาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ
เพ่ือเป็นอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน  ใน
พ้ืนที่บ้านแม่โต๋ อำเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม่   

TIM เกษตรกร บ้านแม่โต๋ ตำบลบ่อแก้ว 
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๙๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เมล่อนในโรงเรือนพลาสติก 
บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง  
อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน 

TIM เกษตรกร หนองเงือก ตำบลแม่แรง 
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

๑ 



๓๔๐ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๙๒ ซอฟต์แวร์เพ่ือการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
คำนวณทางวิศวกรรม 
(ซอฟต์แวร์ CAE 3D) 

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

๑ 

ผู้เข้าเรียนแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์   ๑ 

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของ ศว.  ๑ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  

๑ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ๑ 

รับจ้างวิจัยจบ 

ไตรมาสที่ ๒ 
๙๓ การศึกษาความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาระบบรู้จำอะไหล่
เครื่องจักรกลจากภาพถ่าย
ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๙๔ กระเบื้องทนการขัดสี MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๔ ๑ 

๙๕ การคัดเลือกยีสต์สำหรับ
ผลิตเอทานอล 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๙๖ การพัฒนากระบวนการทาง
ชีวภาพในการผลิตสารมูลค่า
สูง 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๕ ๑ 

๙๗ การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็น
เอช่วยคัดเลือกลักษณะพันธุ์
ยูคาลิปตัสลูกผสมระยะที่ ๑ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๖ ๑ 

๙๘ การพัฒนาระบบย่อยขยะ BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๙๙ การศึกษาความเป็นไปได้
ของต้นแบบจักรยานไฟฟ้า
ต้นทุนต่ำ 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๗ ๑ 



๓๔๑ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๐๐ กระบวนการสังเคราะห์สาร 
๒,๕-ฟูแลนไดคาร์บอกซิลิก 
แอซิด (เอฟดีซีเอ) โดย
ปราศจากตัวเร่งปฏิกิริยา
ชนิดโลหะหนัก 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๐๑ การพัฒนาต้นแบบ
กระบวนการเพ่ือการผลิต
สารมูลค่าสูงในระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๐๒ การวิจัยและพัฒนาระบบ
ต้นแบบจำลองการ
ตรวจสอบและแจ้งเตือน
สภาพการกัดกร่อนของผิว
ท่อ ภายใต้ฉนวน อัตโนมัติ
ผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้
สาย 

NECTEC, 
TMEC 

สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๐ ๑ 

๑๐๓ การศึกษากระบวนการ
ปลายน้ำระยะที่ ๒ สำหรับ
นวัตกรรมกระบวนการผลิต
ยาแผนโบราณ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๑ ๑ 

๑๐๔ โครงการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการรีไซเคิลแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน 

ENTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๒ ๑ 

๑๐๕ สูตรตำรับอนุภาคนาโน
ห่อหุ้มน้ำมันมะพร้าวเพ่ือใช้
ภายในช่องปาก 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๓ ๑ 

๑๐๖ การเก็บรักษาแผ่นกรอง
อากาศสำหรับรถยนต์ที่มี

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 



๓๔๒ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและ
เชื้อรา 

๑๐๗ การปรับแต่งพันธุกรรม
จุลินทรีย์เพื่อผลิตเอทานอล 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๐๘ การปรับปรุงและพัฒนาการ
ขึ้นรูปโบนไชน่า 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๕ ๑ 

๑๐๙ การพัฒนาวัสดุสำหรับลด
ความชื้น 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๖ ๑ 

๑๑๐ การวิเคราะห์คุณลักษณะ
ของแบตเตอรี่ต้นแบบ 

ENTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๑๑ การวิเคราะห์และประเมิน
ความประสิทธิภาพด้าน
ไฟฟ้าและความร้อนของ
แบตเตอรี่ 

ENTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๗ ๑ 

๑๑๒ การศึกษาพฤติกรรมการ
ย่อยสลายของผลิตภัณฑ์
พลาสติกในสภาวะแวดล้อม
จริง 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๘ - 
๕๑ 

๔ 

๑๑๓ การสังเคราะห์สารประกอบ
ไอออนิกซิลเวอร์เพ่ือใช้เป็น
สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๒ ๑ 

๑๑๔ โครงการวิเคราะห์และ
ออกแบบความแข็งแรงของ
โครงสร้างระบบเติม
ออกซิเจนในน้ำ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๓ ๑ 

๑๑๕ ต้นแบบเส้นใยด้วยแคปซูล
กลิน่สำหรับผลิตภัณฑ์เคหะ
สิ่งทอ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๔ ๑ 



๓๔๓ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๑๖ วัสดุปรับปรุงดินอินทรีย์
สำหรับปลูกผักจากเปลือก
สัตว์ทะเลที่เหลือทิ้ง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๑๗ สูตรและกระบวนการเตรียม
ปุ๋ยน้ำแขวนลอยให้มีสมบัติ
ด้านความคงตัวและมี
เสถียรภาพสูง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๑๘ สูตรอิมัลชันที่มีสารชีวภัณฑ์
เป็นองค์ประกอบ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

โครงการรับจ้างวิจัย/ร่วมวิจัยท่ีนำ IP ไปใช้ประโยชน์ 

ไตรมาสที่ ๒ 

๑๑๙ การดัดแปรพ้ืนผิวอนุภาค
แม่เหล็กเพ่ือประยุกต์
สำหรับการแยกทางชีวภาพ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๖ ๑ 

๑๒๐ การปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ดีเซล: Phase  IV 

ENTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๒๑ การปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ดีเซล: Phase III  

ENTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๒๒ การพัฒนาระบบการขยาย
ต้นพันธุ์อินทผลัมโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๗ ๑ 

๑๒๓ การพัฒนาระบบติดตามการ
กัดกร่อนภายใต้ฉนวนแบบ
ออนไลน์ 

MTEC, 
RMT 

สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๘ ๑ 

๑๒๔ การออกแบบและพัฒนาชุด
ตรวจแบคทีเรียด้วยเทคนิค 
MassArray ระยะที่ ๒ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๒๙ ๑ 

๑๒๕ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานแสงในการผลิตใบชิ

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๘ ๑ 



๓๔๔ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

โซะและสารสำคัญที่
เปลี่ยนแปลง  (ใบชิโซะ เฟส 
๒) 

๑๒๖ การผลิตต้นแบบสารเคลือบ
ผิวนาโนสำหรับแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์  

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๔๔ ๑ 

๑๒๗ การพัฒนาแพลตฟอร์ม
หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ
ทางการเกษตรสำหรับการ
ควบคุมวัชพืชในไร่อ้อย 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๒๘ โครงการร่วมทดสอบการ
เป่าขึ้นรูปฟิล์มคลุม
โรงเรือนมัลติฟังก์ชัน 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๒๘ ๑ 

การให้คำปรึกษา 

ไตรมาสที่ ๒ 

๑๒๙ การประเมินความปลอดภัย
ทางชีวภาพด้านอาหารของ
ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
ต้านทานหนอนเจาะลำต้น
ข้าวโพด พร้อมทนทานสาร
กำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนต 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๐ ๑ 

๑๓๐ การพัฒนาต้นแบบระบบ
อนุบาลลูกกุ้งอัตโนมัติ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๑ ๑ 

๑๓๑ การพัฒนาตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๒ ๑ 

๑๓๒ การออกแบบแม่พิมพ์
สำหรับผลิตโฟมอะลูมิเนียม
ในอุตสาหกรรม 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๓ ๑ 



๓๔๕ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๓๓ วิทยากรเพื่ออบรม เรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๓๙ ๑ 

๑๓๔ การทดสอบอาโนดที่ผลิต
จากโลหะผสมอะลูมิเนียม 

MTEC, 
RMT 

สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๑๓๕ การประเมินและคัดแยก
ระดับของตำหนิในเนื้อไก่ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๒๙ ๑ 

๑๓๖ การให้คำปรึกษาการพัฒนา
ชิ้นส่วนยานยนต ์

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๓๐ ๑ 

๑๓๗ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของ ๒-
Fucosyllactose (2-FL) 
จากจุลินทรีย์ดัดแปลง
พันธุกรรม 
Corynebacterium 
glutamicum 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๓๑ ๑ 

๑๓๘ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของ ๒-
Fucosyllactose (2-FL) 
จากจุลินทรีย์ดัดแปลง
พันธุกรรม Escherichia 
coli 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๓๒ ๑ 

๑๓๙ โครงการประเมินทาง
ชีวภาพด้านอาหารของ
เอนไซม ์Lactase จาก
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
Baciilus subtilis 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๓๓ ๑ 



๓๔๖ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

เชิงพาณิชย์ 
ไตรมาสที่ ๓ 

๑๔๐ กระบวนการเตรียมสารสกัด
มาตรฐานกระชายดำที่มี
ปริมาณฟลาโวนอยด์สูงและ
สดสีคล้ำดำในสภาวะเย็น 

TMC, 
NANOTEC 

บริษัทเนเจอร์ เบนเนฟิท จำกัด  ๑ 

๑๔๑ กระบวนการหมักน้ำ
สับปะรด 

TMC, 
BIOTEC 

บริษัทซินอา บริว จำกัด  ๑ 

๑๔๒ เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์
ตัวผู้เป็นหมันและสายพันธุ์
ฟ้ืนฟูความเป็นหมัน - 
บริษัทที่ ๘ 

TMC, RDI, 
CENTRAL 

บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด  ๑ 

๑๔๓ ปุ๋ยน้ำแขวนลอยสูตรเข้มข้น
และกรรมวิธีการเตรียมปุ๋ย
น้ำแขวนลอบสูตรเข้มข้น
ดังกล่าว 

TMC, 
NANOTEC 

บริษัทดั๊ก อะโกร จำกดั  ๑ 

๑๔๔ ระบบติดตามการเจริญเติม
โตของแบคทีเรีย (Minimal 
Lab) 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทวินัยเอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี
(๑๙๙๗) จำกัด  

๑ 

๑๔๕ ระบบบริหารการอาหาร
กลางวันโรงเรียนและภาวะ
โภชนาการนักเรียนสำหรับ
ผู้ประกอบการ 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  ๑ 

๑๔๖ อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำ
จากเซลล์แสงอาทิตย์หลาย
กำลังขับรุ่น "Dual-power" 
(บริษัทที่ ๕)   

TMC, 
NECTEC 

บริษัทซันเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด  ๑ 

๑๔๗ อุปกรณ์สร้างฟองอากาศ TMC, 
NANOTEC 

บริษัทวินัยเอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี
(๑๙๙๗) จำกัด * 

- 



๓๔๗ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๔๘ dslAG สำหรับเปลี่ยนเพศ
กุ้งก้ามกราม 

TMC, 
BIOTEC 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด 
(มหาชน) * 

- 

๑๔๙ ชุดแผ่นดามกระดูกต้นขา
ส่วนปลาย 

TMC,  
A-MED 

บริษัทดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน 
จำกัด  

๑ 

๑๕๐ การพัฒนาเอนไซม์เพ่ือ
กระบวนการผลิตสำลีสีขาว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

TMC, 
BIOTEC 

บริษัทเพ่ิมพูนพัฒนา อุตสาหกรรม 
จำกัด  

๑ 

๑๕๑ เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ
แรงดันลบ 

TMC, 
MTEC 

บริษัทสุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด  ๑ 

๑๕๒ แพลตฟอร์มการจัดการ
ข้อมูลแบบเรียลไทม์ บน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพ่ือการไปใช้ประโยชน์
สำหรับโครงการระบบเฝ้า
ระวังเหตุการณ์อัจฉริยะ
เท่านั้น - บริษัทที่ ๒ 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทเอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศ
ไทย) จำกัด  

๑ 

๑๕๓ แพลตฟอร์มระบบแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินดิจิทัล Call Center 
Information System, 
CIS) และแพลตฟอร์มระบบ 
Emergency Telemedical 
Openration 

TMC, A-
MED 

สถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ๑ 

๑๕๔ ยางธรรมชาติเทอร์โม
พลาสติกสำหรับกรวยกั้น
จราจร (TPNR for Traffic 
cones) 

TMC, 
MTEC, RDI 

บริษัทธนัทธร จำกัด  ๑ 

๑๕๕ รถเข็นสำหรับจำหน่าย
อาหาร 

TMC, 
DECC 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนีโอน็อก * - 



๓๔๘ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๕๖ โรงเรือนเพาะปลูก TMC, 
DECC 

บริษัทเอไอ ๕.๐ อกรีคัลเจอร์ อิน
โนเวชั่น จำกัด  

๑ 

๑๕๗ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
พันธุ์พืช ข้าวโพด 101LBW 
xKV81 เพ่ือทำการผลิต
ลูกผสม และจำหน่าย 

TMC บริษัทนำไทยเชียงเกษตรกิจ จำกัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 
ไตรมาสที่ ๓ 

๑๕๘ การขยายผลถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ์ 
(นวนุรักษ์: Navanurak) 
แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การ
เรียนรู้ตำบลแม่กรณ์ จังหวัด
เชียงราย เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

TIM, 
NECTEC 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ป่า
สักทอง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

๑ 

๑๕๙ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกถ่ัวเขียวเพื่อการบริโภค 

TIM เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเขียวใน จ.อุทัยธานี 
ดอนหวาย  ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

๑ 

๑๖๐ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซัง
ข้าวโพด 

TIM เกษตรกร บ้านน้ำต้ม  ตำบลผาช้าง
น้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

๑ 

เกษตรกร บ้านสะนามใต้  ตำบลผา
ช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

๑ 

เกษตรกร บ้านสะนามเหนือ  ตำบลผา
ช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

๑ 

๑๖๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตฟักทองอินทรีย์ให้กับ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บัวใหญ่ 
อ.นาน้อย จ.น่าน 

TIM กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่  
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัด
น่าน 

๑ 



๓๔๙ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๖๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตอาหารหมักจากเศษ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
เพ่ือการเลี้ยงโคขุน Black 
Ko Sai 

TIM เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กลุ่มนวัตกรรมใหม่
โคเนื้อคุณภาพ บ้านช่องลม ตำบลหัว
ฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ดงสุระ ตำบลแม่
จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

๑ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ปงป่าหวาย ตำบล
ปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

๑ 

๑๖๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าว
กล้องงอกหุงสุกง่ายไร้มอด 
ปลอดกลิ่นหืน น้ำตาลต่ำ
เพ่ือสุขภาพ 

TIM วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวกล้องงอกบ้าน
คนเมือง ตำบลห้วยทราย อำเภอสัน
กำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๑๖๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระบบอควาโปนิกส์เพื่อการ
เลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกมะเขือ
เทศคุณภาพดี 

TIM วิสาหกิจชุมชน บ้านควนขี้แรด  ตำบล
พะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

๑ 

๑๖๕ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ปทุมมาในพ้ืนที่บ้านห้วย
สำราญ-ห้วยเจริญ  
ต.หนองไฮ อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 

TIM, 
BIOTEC 

เกษตรกร บ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ  
ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

๑ 

๑๖๖ ระบบ chatbot สำหรับ
หญิงตั้งครรภ์ 

NECTEC, 
RDI 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ  

๑ 

๑๖๗ ระบบช่วยการเรียนสำหรับ
บุคคลที่บกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

A-MED สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคล
บกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศ
ไทย  

๑ 

๑๖๘ หน้ากากอนามัย nMASK 
version 2.0 หรือ Safie 
Plus+ 

A-MED กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๕  

๑ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   

๑ 



๓๕๐ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

๑ 

บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด  ๑ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  ๑ 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ๑ 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา   ๑ 
โรงพยาบาลแม่ระมาด  ๑ 

โรงพยาบาลแม่สอด  ๑ 

โรงพยาบาลระยอง  ๑ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ๑ 

โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

๑ 

โรงพยาบาลหาดใหญ่  ๑ 

โรงพยาบาลอุ้มผาง  ๑ 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมราก
เทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๑ 

สำนักป้องกันควบคุมโรคท่ี ๒ 
พิษณุโลก  

๑ 

๑๖๙ Magik Tuch ลิฟต์ไร้สัมผัส 
2in1 รุ่น V.3 

NSD โรงพยาบาลศิริราช  ๑ 

โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิ
รินธรเพื่อคนพิการ  

๑ 

๑๗๐ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
“การเพาะเห็ดฟางใน
ตะกร้า” ในพ้ืนที่ จ.สงขลา 

TIM เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ  
ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา 

๑ 



๓๕๑ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

เกษตรกร เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกิดจากดินปากรอ  ตำบลปาก
รอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

๑ 

๑๗๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
WATER FiT simple กล่อง
ให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก 
อำเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ 

TIM แอดสะเมิง ออร์กานิกส์ฟาร์ม บ้านแม่
สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๑๗๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
กำจัดมอดเจาะผลกาแฟ
แบบผสมผสาน จังหวัดน่าน 

TIM เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ้านทุ่งกวาง 
ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัด
น่าน 

๑ 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ้านห้วยกอม 
ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัด
น่าน 

๑ 

๑๗๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตขม้ินชันในระบบเกษตร
อินทรีย์ 

TIM วิสาหกิจชุมชน บ้า่นเกษตรพัฒนา 
ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัด
ตาก 

๑ 

วิสาหกิจชุมชน บ้านทุ่งมะขามป้อม 
ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก 

๑ 

วิสาหกิจชุมชน บ้านห้วยโปร่ง ตำบล
พระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

๑ 

๑๗๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับ
กองจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรในพ้ืนที่  
จ.พะเยา 

TIM เกษตรกร บ้านดอนไชยป่าแขม  ตำบล
ออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

๑ 



๓๕๒ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๗๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำจาก
มูลหนอนไหมอีรี่ อ.พร้าว  
จ.เชียงใหม่ 

TIM กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม บ้านร่มเกล้า 
ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ 

๑ 

๑๗๖ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตผักสดคุณภาพในพ้ืนที่
บ้านแม่วาก อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ 

TIM วิสาหกิจชุมชน บ้านแม่วาก ตำบลแม่
นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๑๗๗ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
ดี และ พันธุ์ข้าวธัญสิริน จ.
ร้อยเอ็ด (พ้ืนที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้) 

TIM, 
BIOTEC 

เกษตรกร  ตำบลน้ำอ้อม อำเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

เกษตรกร  ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

๑๗๘ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เลี้ยงปลาดุกและกบเพ่ือเป็น
แหล่งโปรตีน 

TIM โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
บ้านหม่องกั้วะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้ม
ผาง จังหวัดตาก 

๑ 

๑๗๙ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอด้วยเทคโนโลยีการ
เคลือบผ้าเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติ
พิเศษด้วยน้ำยานาโน 
ภายใต้โครงการยกระดับ
การผลิตสินค้า กลุ่มของฝาก
ของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ 
(Northern Gift & 
Lifestyle Industry 
Creation) 

TIM ร้านรดา จ.เชียงใหม่ บ้านคันธรส  
ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ 

๑ 

๑๘๐ NSD ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑ 



๓๕๓ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

เครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยการ
ฉายแสงยูวี (Girm Zaber 
UV-C sterilizer) 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ * 

- 

ศูนย์วิจัยจักรีสิรินธรฯ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

๑ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง  

๑ 

๑๘๑ บัวหลวงให้น้ำเพ่ือ
การเกษตร 

NECTEC วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ๑ 

๑๘๒ ระบบบริการคำบรรยาย
แทนเสียงสำหรับผู้ที่
บกพร่องทางการได้ยินและ
ผู้สูงอายุ 

A-MED มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ๑ 
สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา  ๑ 

๑๘๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่าง
ปลอดภัยด้วยการใช้เชื้อรา
เมตาไรเซียมภายใต้โครงการ
จัดทำมาตรฐาน ThaiGAP:
ผลิตภัณฑ์ผัก จังหวัดตาก 

TIM เกษตรกร บ้านอุ้มเปี้ยม  ตำบลคีรี
ราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

๑ 

๑๘๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง
บางคล้าของดีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

TIM วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบาง
คล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑ 

๑๘๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตพริกแบบปลอดภัย 

TIM เกษตรกร หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอ
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

๑ 

๑๘๖ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตสับปะรดนอกฤดูให้กับ
ชุมชนบ้านสา ต.บ้านสา  
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 

TIM เกษตรกร บ้านสา ตำบลบ้านสา 
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

๑ 



๓๕๔ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๘๗ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตหอมแขกคุณภาพแบบ
ปลอดภัย 

TIM เกษตรกร หมู๋ ๓ ตำบลแม่สูน อำเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๑๘๘ การถ่ายทอดเทคโนโลยีไถ
กลบตอซังและการใช้
จุลินทรีย์พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ  
จ.ร้อยเอ็ด 

TIM เกษตรกร บ้านหินกอง ตำบลหินกอง 
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

๑๘๙ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
โรงเรือนปลูกพืชโครงสร้าง
ไม้ไผ่แบบหลังคา ๒ ชั้น 

TIM เกษตรกร บ้านป่านอด ตำบลแม่ทา 
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๑๙๐ เครื่องสร้างแรงดันอากาศ
ลบ 

A-MED โรงพยาบาลรามาธิบดี  ๑ 

๑๙๑ ฟองน้ำคอลลาเจน A-MED คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

๑ 

รับจ้างวิจัยจบ 
ไตรมาสที่ ๓ 

๑๙๒ กรรมวิธีสกัดไขอ้อยจากกาก
หม้อกรองของโรงงาน
น้ำตาล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๗ ๑ 

๑๙๓ การข้ึนรูปเส้นใยพอลีโพรพิ
ลีนจากการปั่นหลอมและ
การดึงเส้นใย เพ่ือการ
พัฒนาสำหรับกระบวนการ
ผลิตถุงแบบถักทอ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๘ ๑ 

๑๙๔ การผลิตโปรตีนแคปสิดของ
ไวรัสเซอร์โคเพ่ือนำไป
ทดลองเป็นวัคซีนต้นแบบ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๙ ๑ 



๓๕๕ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๑๙๕ น้ำมะนาวแช่แข็งด้วย
เทคนิคการควบคุมเฟสผลึก
น้ำแข็ง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๐ ๑ 

๑๙๖ ประสิทธิภาพในการปกป้อง
ผิวจากความชราภาพที่เกิด
จากรังสียูวีและมลพิษของ
สารสกัด AGE เพ่ือใช้เป็น
วัตถุดิบในเครื่องสำอาง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๑ ๑ 

๑๙๗ การพัฒนาของผสมฐานมอล
โตเดกซ์ตรินเพื่อปรับความ
หนืดของอาหารสำหรับผู้ที่มี
ภาวะกลืนลำบาก 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๖ ๑ 

๑๙๘ โครงการศึกษาผลกระทบ
ทางด้านพลศาสตร์การไหล
ขณะเคลื่อนที่บนผิวน้ำ
สำหรับต้นแบบยานเกราะ
ล้อยาง  

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๗ ๑ 

๑๙๙ ที่ปรึกษา ศึกษา ออกแบบ 
และ ประเมินศักยภาพ
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ใน
แนวตั้งสำหรับสถานีฐาน
สื่อสาร 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๐๐ สารเคลือบผิวนาโนสำหรับ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๐๑ สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ปิดผม
ขาวชนิดครีมที่มี
ส่วนประกอบของสารสกัด
ธรรมชาติ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๘ ๑ 



๓๕๖ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๐๒ คุณสมบัติความเป็นกรดบน
พ้ืนผิวตัวเร่งปฏิกิริยาแบบ
วิวิธพันธุ์และการขึ้นรูปด้วย
กระบวนการอัดรีดแบบ
เกลียวคู ่

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๐๓ โครงการศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บ
พลังงานร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย ์สำหรับระบบ
สำรองไฟฟ้า 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๓ ๑ 

๒๐๔ หัววัดคลื่นกระแสไฟฟ้า
มอเตอร์และส่งสัญญาณ
แบบไร้สาย 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๔ ๑ 

โครงการรับจ้างวิจัย/ร่วมวิจัยท่ีนำ IP ไปใช้ประโยชน์ 

ไตรมาสที่ ๓ 

๒๐๕ การพัฒนากระบวนการผลิต
สารสกัดมาตรฐานจาก
กระชายดำในระดับ
อุตสาหกรรม 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๐๖ การพัฒนาเส้นใยจากต้น
กล้วยเพื่อศึกษาความเป็นไป
ได้สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์
เวชสำอาง 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๕ ๑ 

๒๐๗ การย้อมผมด้วยสีธรรมชาติ
เพ่ือปิดผมขาวและเปลี่ยนสี
ผม 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๐๘ การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์
อิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนกัก

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 



๓๕๗ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

เก็บน้ำมันหอมระเหยไพล
และขมิ้นชัน   

๒๐๙ การผลิตแผ่นแปะเข็มขนาด
ไมโครเมตรสำหรับใช้นำส่ง
สารไปยังผิวหนังบริเวณ
ใบหน้า   

NANOTEC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ * - 

๒๑๐ การพัฒนาเทคโนโลยีการ
ขยายขนาดการเลี้ยงเซลล์ 

BIOTEC, 
RDI 

สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๙ ๑ 

๒๑๑ การพัฒนาพ้ืนผิวพลาสติก
สำหรับอุปกรณ์หุ่นยนต์
จัดเรียงสินค้า 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๐ ๑ 

๒๑๒ การพัฒนาวัคซีนในสัตว์
เศรษฐกิจ 

BIOTEC, 
RDI 

สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๑ ๑ 

การให้คำปรึกษา 
ไตรมาสที่ ๓ 

๒๑๓ การทดสอบประสิทธิภาพ
เครื่องนับลูกสัตว์น้ำ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๑๔ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของข้าวโพดดัดแปลง
พันธุกรรมต้านทานแมลง
ศัตรูพืช ทนทานต่อภาวะ
แล้ง และทนทานสารกำจัด
วัชพืชไกลโฟเซต 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๕๖ ๑ 

๒๑๕ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของถั่วเหลือง
ดัดแปลงพันธุกรรมต้านทาน

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 



๓๕๘ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

แมลงศัตรูพืช และทนทาน
สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต 

๒๑๖ การดัดแปลงพันธุกรรมยีสต์
ให้ผลิตเอทานอลน้อยลง 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๒ ๑ 

๒๑๗ การวิเคราะห์ความเสียหาย
ชิ้นส่วนวิศวกรรม (เฟสที่ ๒) 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๓ ๑ 

๒๑๘ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของ ๒ 
Fucosyllactose (2FL) 
จากจุลินทรีย์ดัดแปลง
พันธุกรรม E. coli K-12 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๔ ๑ 

๒๑๙ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของข้าวโพดดัดแปลง
พันธุกรรมต้านทานหนอน
เจาะรากและฝักข้าวโพด 
ต้านทานไกลโฟเซต 
ต้านทานแมลง และทนต่อ
ภาวะแล้ง 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๒๐ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของเอนไซม์  Alpha-
amylase จากจุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรม 
Bacillus  licheniformis - 
บริษัทที่ ๑ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๖๕ ๑ 



๓๕๙ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๒๑ การคัดเลือกเอนไซม์ที่
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ผลิตสิ่งทอ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๒ ๑ 

เชิงพาณิชย์ 

ไตรมาสที่ ๔ 

๒๒๒ การย้อมผมด้วยสีธรรมชาติ
เพ่ือปิดผมขาวและเปลี่ยนสี
ผม 

TMC, 
MTEC 

บริษัทเอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด  ๑ 

๒๒๓ ระบบบริหารจัดการอาหาร
กลางวันและวัตถุดิบสำหรับ
ผู้จัดอาหารกลางวันโรงเรียน 
- บริษัทที่ ๒ 

TMC, 
NECTEC 

บริษัทณภัทรฟู้ดส์ จำกัด  ๑ 

๒๒๔ หมีกของเหลวหนืดไอออ
นิก-กราฟีน และกรรมวิธี
การผลิตหมึกของเหลวหนืด
ไอออนิก-กราฟีน 

TMC, NSD บริษัทไดมอนด์ พาย จำกัด  ๑ 

๒๒๕ อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็น
ทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า 

TMC, 
MTEC 

บริษัทเอ็มพาวเวอร์วีล จำกัด  ๑ 

๒๒๖ ชุดของเล่นจากยางพารา 
(Para Plearn Series) : 
ยางแข็ง Para Note 

TMC, 
MTEC 

บริษัทแปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด  ๑ 

๒๒๗ เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์
ตัวผู้เป็นหมันและสายพันธุ์
ฟ้ืนฟูความเป็นหมัน - 
บริษัทที่ ๙ 

TMC, RDI, 
CENTRAL 

บริษัทซานยี่ สหสิงห์ ซีดส์ จำกัด  ๑ 

๒๒๘ เชื้อรา Beauveria 
bassiana สายพันธุ์ 2660 
เพ่ือผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 
- บริษัทที่ ๓ 

TMC, 
BIOTEC 

บริษัทเดมาร์ เคมีคอล เวิร์ค จำกัด  ๑ 



๓๖๐ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๒๙ เชื้อรา Metarhizium sp. 
สายพันธุ์ BCC 4849 เพ่ือ
ผลิตและขายผลิตภัณฑ์ 

TMC, 
BIOTEC 

บริษัทเดมาร์ เคมีคอล เวิร์ค จำกัด * - 

๒๓๐ บันทึกข้อตกลงการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผลงานวิจัยแผ่น
ดามกระดูกหน้าแข้งส่วนต้น 

TMC,  
A-MED 

บริษัทดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน 
จำกัด * 

- 

๒๓๑ โปรแกรมวัดขนาดอาหาร
สัตว์อัตโนมัติเพ่ือใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพการผลิต 

TMC, 
NECTEC 

บริษัททีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด  ๑ 

๒๓๒ มัยคอโปรตีนเพ่ือประเมิน
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 

TMC, 
BIOTEC 

บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด  ๑ 

๒๓๓ ระบบบริหารจัดการอาหาร
กลางวันและวัตถุดิบสำหรับ
ผู้จัดอาหารกลางวันโรงเรียน 
- บริษัทที่ ๓ 

TMC, 
NECTEC 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี แอนด์ พี ๙๙ 
ฟู้ดส์ เซอร์วิส  

๑ 

๒๓๔ หน้ากากจากแผ่นกรองเส้น
ใยนาโนที่มีสมบัติในการ
กรองละเอียดและต้านเชื้อ
จุลชีพ 

TMC, 
NANOTEC 

บริษัทเพียวแทนมาสค์ จำกัด  ๑ 

๒๓๕ หน้ากากอนามัยสามชั้นจาก
แผ่นเส้นใยแบบไม่ถักไม่ทอ
ที่มีสมบัติในการกรอง
อนุภาคระดับเล็กกว่าหนึ่ง
ไมครอน 

TMC, 
NANOTEC 

บริษัทเพียวแทนมาสค์ จำกัด * - 

๒๓๖ หน้ากากอนามัยสี่ชั้น ที่มี
สมบัติในการกรองอนุภาค
ระดับเล็กกว่าหนึ่งไมครอน 

TMC, 
NANOTEC 

บริษัทเพียวแทนมาสค์ จำกัด * - 



๓๖๑ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๓๗ ชุดตรวจสำหรับการคัดกรอง
การติดเชื้อก่อโรคโคโรนา 

TMC, 
NANOTEC 

บริษัทอินโน ไบโอ เทค จำกัด  ๑ 

๒๓๘ รถเข็นสำหรับจำหน่าย
อาหาร รุ่นที่ ๓ 

TMC, 
DECC 

บริษัททรีด ีอินโนจิเนียริ่ง จำกัด  ๑ 

๒๓๙ ระบบตรวจวัดก๊าซจากลม
หายใจขนาดพกพา 

TMC, A-
MED 

บริษัทไอดีไดรฟ ์จำกัด  ๑ 

๒๔๐ ระบบบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย 
(Museum Pool) 

TMC, 
NECTEC 

สถาบัน พระปกเกล้า  ๑ 

๒๔๑ สูตรตำรับเภสัชภัณฑ์สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอก
ร่างกายและองค์ประกอบ
ของอนุภาคนาโนสำหรับ
เตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้
ภายนอกร่างกาย - บริษัทที่ 
๓ 

TMC, 
NANOTEC 

บริษัทนาโน บีลีฟ จำกัด  ๑ 

๒๔๒ สูตรและกระบวนการ
เคลือบสิ่งทอ 

TMC, 
NANOTEC 

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ (ขอนแก่น)  

๑ 

๒๔๓ องค์ประกอบของอนุภาคนา
โนกักเก็บสารเคอร์คูมินอยด์
สำหรับให้ทางปาก 

TMC, 
NANOTEC 

บริษัทศิริบัญชา จำกัด  ๑ 

๒๔๔ อนุภาคนีโอโซมกักเก็บสาร
สกัดจากเห็ดหลินจือ และ
เซรั่มผสมอนุภาคนาโนกัก
เก็บสารสกัดจากเห็ด 
หลินจือสำหรับบำรุงผิวหน้า 

TMC, 
NANOTEC 

บริษัทฟาร์มคิดดี จำกัด  ๑ 

๒๔๕ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล TMC, 
NANOTEC 

บริษัทเวลล์เนส อินโนเวชั่น จำกัด  ๑ 



๓๖๒ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๔๖ อุปกรณ์ล็อคและนำเจาะ
วัสดุฝังในทางการแพทย์ 

TMC,  
A-MED, 
RDI 

บริษัทคัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด  ๑ 

เชิงสาธารณประโยชน์ 

ไตรมาสที่ ๔ 

๒๔๗ การใช้ค่าความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือจัดทำ
นโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบ
และใช้กำหนดแนวปฏิบัติ
สำหรับบริษัทผู้ผลิตอาหาร
สัตว์ 

TIIS สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  ๑ 

๒๔๘ การใช้ฐานข้อมูลความยั่งยืน 
National Life Cycle 
Inventory เพ่ือสื่อสารใน
ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data 
Catalog : GD Catalog) 

TIIS สำนักงาน สถิติแห่งชาติ  ๑ 

๒๔๙ การใช้ประโยชน์ข้อมูลฟุตพ
รินต์วัสดุ (Material 
Footprint: MF) เพ่ือ
สนับสนุนแผนขับเคลื่อนการ
ผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๘๐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

TIIS สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.)  

๑ 

๒๕๐ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
มันสำปะหลัง 

TIM, 
BIOTEC 

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง   ตำบล
หนองบัวศาลา อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

๑ 



๓๖๓ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๕๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ใช้สารชีวภาพจากน้ำเปลือก
มังคุดควบคุมโรครากเน่า
และโรคเน่าในสวนทุเรียน 

TIM เกษตรกร บ้านหนองหว้า  ตำบลตาขัน 
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

๑ 

๒๕๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เผาถ่านคุณภาพ และ การ
ผลิตปุ๋ยถ่านบดไบโอชาเพ่ือ
ปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยเตาอิ
วาเตะในพ้ืนที่ บ้านฮ่อง
ทราย ต.กำแพง อ.เกษตร
วิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

TIM เกษตรกร บ้านฮ่องทราย ตำบลกำแพง 
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

๑ 

๒๕๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงหนอนแมลงวัน
ลาย (Black Soldier Fly, 
BSF) สำหรับใช้เป็นแหล่ง
โปรตีนในอาหารสัตว์ 

TIM เกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ 
บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๒๕๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหญ้า
หวาน สู่ระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ไทย ในพื้นที่ 
บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ 
อำเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ 

TIM กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ บ้านอม
ลอง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑ 

๒๕๕ การนำองค์ความรู้แนว
ทางการเก็บข้อมูลของ
ตัวชี้วัด SDG 12.3.1.a ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือคำนวณดัชนี
ความสูญเสียอาหาร 
ระดับชาติ 

TIIS สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) * 

- 



๓๖๔ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๕๖ การนำองค์ความรู้แนว
ทางการเก็บข้อมูลของ
ตัวชี้วัด SDG 12.4.2 ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือจัดบัญชีขยะ 
(Solid waste) บนพื้น
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ของไทย 
ตามแนวทางระบบบัญชี
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม 
(System of 
Environmental-
Economic Accounting: 
SEEA) 

TIIS สำนักงาน สถิติแห่งชาติ * - 

๒๕๗ การนำองค์ความรู้แนว
ทางการเก็บข้อมูลของ
ตัวชี้วัด SDG 12.5.1 ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือจัดบัญชีขยะ 
(Solid waste) บนพื้น
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ของไทย 
ตามแนวทางระบบบัญชี
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม 
(System of 
Environmental-
Economic Accounting: 
SEEA) 

TIIS สำนักงาน สถิติแห่งชาติ * - 

๒๕๘ การพัฒนาระบบรู้จำป้าย
ทะเบียนรถและอัตลักษณ์
ยานยนต์ 

NSD ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ๑ 

เทศบาลเมืองเชียงใหม่  ๑ 

สำนักงานทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่  ๑ 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรี
สมาน)   

๑ 



๓๖๕ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ๑ 
๒๕๙ การวิเคราะห์การใช้น้ำ

ตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย
การผลิตและผลผลิต 

TIIS, RDI มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (United 
Nations University)  

๑ 

๒๖๐ เครื่องตรวจวัดสุขภาพ
เบื้องต้นอัตโนมัติ 

A-MED ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

๑ 

ประชาชนทั่วไป  ๑ 

สำนักงาน หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  

๑ 

๒๖๑ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับ
การผ่าตัดใบหน้า กะโหลก
ศีรษะ และขากรรไกร 

A-MED, 
RDI 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๑ 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

๑ 

๒๖๒ โครงการเครื่องกรองน้ำ
บำบัดฟลูออไรด์ 

NANOTEC นักเรียน โรงเรียนบ้านบวกค้าง ตำบล
บวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

๑ 

นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไซ ตำบล
ห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 

๑ 

นักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ในฝัน 
ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน 

๑ 

๒๖๓ โครงการบ้านรักษ์น้ำ : 
เครื่องกรองน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

NANOTEC กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ๑ 

๒๖๔ ชุดตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ
เชิงปริมาณ  

NANOTEC ประชาชนทั่วไป * - 

๒๖๕ TIIS บริษัทบี.เอ็น บราเดอร์ จำกัด  ๑ 



๓๖๖ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของ
ไทยกับการส่งเสริมฉลากลด
คาร์บอน: กลุ่มผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (คอนกรีตมวล
เบา สี วัสดุหลังคาและ
อุปกรณ์ และฉนวน) 

บริษัทร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด  ๑ 
บริษัทสีเดลต้า จำกัด (มหาชน)  ๑ 

บริษัทอินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด  ๑ 

บริษัทเอสซีจี รูฟฟ่ิง จำกัด  ๑ 

๒๖๖ ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของ
ประเทศไทยกับการ
วิเคราะห์การใช้ทุน
ธรรมชาติ (Natural 
Capital): กลุ่มอุตสาหกรรม
ไข่ไก่ 

TIIS สำนักงาน พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน)  

๑ 

๒๖๗ แนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

TIIS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค * - 

๒๖๘ ผลการประเมินจำนวนการ
ใช้วัตถุดิบในประเทศ 
(Domestic Material 
Consumption: DMC) เพ่ือ
สนับสนุนแผนขับเคลื่อนการ
ผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐ 

TIIS สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) * 

- 

๒๖๙ แผ่นรองในรองเท้าเฉพาะ
บุคคลแบบขอบสูงที่ข้ึนรูป
ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สาม
มิติระบบเอฟดีเอ็ม สำหรับ
ผู้ป่วยเท้าล้ม 

MTEC โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก  ๑ 



๓๖๗ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๗๐ เม็ดวัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะ
ประเภทไฮดรอกซีแอปาไทต์
สำหรับการปลูกกระดูกเบ้า
ฟันและรักษาอาการปริทันต์
อักเสบในผู้ป่วย 

MTEC, RDI สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด
นครราชสีมา  

๑ 

๒๗๑ สถานีตรวจสุขภาพสำหรับ
ผู้สูงอายุ สำหรับศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

A-MED ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ หมู่บ้านสถาพร  

๑ 

๒๗๒ องค์ความรู้เรื่องการ
เพาะพันธุ์กล้าไม้พ้ืนถิ่นและ
การปลูกป่าแบบประณีต 

TIM เกษตรกร กลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ 
ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

๑ 

๒๗๓ อนุภาคไฮดรอกซีแอปาไทต์
เสริมแรงด้วยพอลิคาโป
รแลกโตนสำหรับการคง
สภาพกระดูกสันเหงือกและ
กระดูกบริเวณไซนัสใน
ผู้ป่วย 

MTEC, RDI สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด
นครราชสีมา * 

- 

๒๗๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเชื้อราบิวเวอเรียอย่างมี
คุณภาพและการตรวจสอบ
คุณภาพเชื้อราบิวเวอเรีย 

TIM, 
BIOTEC 

เกษตรกร ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์
เพ็ญศิริ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

๑ 

๒๗๕ การถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องโรงเรือนพลาสติก
สำหรับปลูกพืชคุณภาพและ
การจัดการโรคและแมลงใน
โรงเรือนฯ 

TIM สวนเนรมิตเกษตร   ๑ 



๓๖๘ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๗๖ เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
เลี้ยงเป็ดจากส่วนผสมต้น
สาคู 

TIM เกษตรกร  ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

๑ 

๒๗๗ เทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์
ธาตุอาหารหลักในดิน และ
การปรับปรุงบำรุงดิน 

TIM วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบ้านกระอาน 
บ้านกระอาน ตำบลท่าม่วง อำเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา 

๑ 

๒๗๘ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จากการนำแนวคิดระบบ
เกษตรเชิงบูรณาการ(FLR-
349) มาประยุกต์ใช้เพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล
ลงในเอกสารของ WWF 
Thailand 

TIIS องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล 
(WWF Thailand)   

๑ 

๒๗๙ แผ่นวัสดุชนิดแข็งพิเศษจาก
ยางธรรมชาติสำหรับงานปู
พ้ืนภายนอกอาคาร (Para-
Walk) 

MTEC วัดท่าโสมภูนาหลาว หมู่ที่ ๔ บ้านท่า
โสม  ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม 
จังหวัดอุดรธานี 

๑ 

รับจ้างวิจัยจบ 

ไตรมาสที่ ๔ 

๒๘๐ การปรับปรุงความทนทาน
ต่อการเสื่อมสภาพของพื้น
ยางสังเคราะห ์และการ
จัดการของเสียให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๘๔ ๑ 

๒๘๑ การปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต ์

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๘๕ ๑ 



๓๖๙ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๘๒ การพัฒนาการผลิตเอนไซม์
ทางอาหารในถังปฏิกรณ์
ชีวภาพระดับห้องปฏิบัติการ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๘๖ ๑ 

๒๘๓ การศึกษาความเป็นไปได้
ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเซลล์
เชื้อเพลิงในประเทศไทย 

ENTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๘๗ ๑ 

๒๘๔ การศึกษาอิทธิพลของ
สภาวะการหล่อต่อปริมาณรู
พรุน 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๘๘ ๑ 

๒๘๕ การออกแบบและตรวจสอบ
เทคโนโลยีมอเตอร์ความเร็ว
สูงสำหรับงานเครื่องอัด
อากาศ 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๘๖ น้ำยาสำหรับทำความ
สะอาดคอยล์เย็นของ
เครื่องปรับอากาศ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๘๙ ๑ 

๒๘๗ พัฒนารองเท้ากันลื่น MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๙๐ ๑ 

๒๘๘ สูตรตำรับน้ำมันหอมระเหย
ที่ใช้นวดทาภายนอกเพ่ือสุ
คนธบําบัด 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๙๑ ๑ 

๒๘๙ สูตรตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค
เพ่ือใช้ทางการแพทย์ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๙๒ ๑ 

๒๙๐ อนุภาคนาโนไขมันกักเก็บ
สารออกฤทธิ์สมุนไพรใน
รูปแบบของสเปรย์ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๙๓ ๑ 

๒๙๑ การให้คำปรึกษาในการ
สร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิ
เมนต์ 

ENTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๖ ๑ 



๓๗๐ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๒๙๒ ชุดตรวจเดกซ์แทรนสำหรับ
ใช้ในกระบวนการผลิต
น้ำตาล 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๙๓ บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 
Carrier Board 

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๑๒ ๑ 

๒๙๔ ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เตรียมฟิล์มดึงยืด
สองทิศทาง 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๙๕ สูตรและกรรมวิธีการผลิต
กระเบื้องคอนกรีตผสมมวล
เบา 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๑๓ ๑ 

๒๙๖ อนุภาคนาโนไขมันกักเก็บ
สารสกัดสมุนไพรในรูปแบบ
ของสเปรย์ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๙๗ ออกแบบวิธีการทดสอบ
ภาคสนามเพ่ือวัดและ
เปรียบเทียบพฤติกรรมของ
ยานยนต์ 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๒๙๘ ออกแบบวิธีการทดสอบ
ภาคสนามเพ่ือหาข้อมูลทาง
เทคนิคของรถอเนกประสงค์
ไฟฟ้า 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๑๔ ๑ 

๒๙๙ Investigation of the 
potential yeast strains 
for beverage 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๒๑ ๑ 

๓๐๐ กระบวนการรีฟอร์มมิงแบบ
แห้งเพ่ือผลิตแก๊สไฮโดรเจน
และคาร์บอนมอนอกไซด์ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 



๓๗๑ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๓๐๑ การกำจัดปรอทจากแก๊ส
ธรรมชาติเหลวด้วยถ่าน
คาร์บอนกัมมันต์ที่ปรับแต่ง
พ้ืนผิว 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๐๒ การพัฒนาระบบการจัดการ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนา
ธุรกิจโรงกลั่นที่ยั่งยืน 

TIIS สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๐๓ การพัฒนาระบบนับอุปกรณ์
เชื่อมต่อท่อพลาสติก 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๒๒ ๑ 

๓๐๔ การพัฒนาสูตรสารเคมี
สำหรับยับยั้งการกัดกร่อนที่
บริเวณ Top of the line 
ในท่อส่งแก๊ส 

ENTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๐๕ การพัฒนาสูตรเอนไซม์เพ่ือ
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๐๖ การพัฒนาหมึกพิมพ์นำ
ไฟฟ้าจากวัสดุผสมกราฟีน/
พอลี(๓,๔-เอทิลีนไดออกซี
ไทโอฟีน)-พอลี(สไตรีนซัลโฟ
เนต) /เส้นลวดเงินนาโน 

NSD สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๒๓ ๑ 

๓๐๗ การพิจารณาคุณค่าและ
บริการระบบนิเวศ ใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

TIIS สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๒๔ ๑ 

๓๐๘ การศึกษาการนำทรายมา
พัฒนาเป็นกาวซีเมนต์ 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 



๓๗๒ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๓๐๙ การศึกษาเพ่ือระบุสปีชีส์
ของ Hg/As จากตัวอย่าง
แก๊สเหลว 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๑๐ การสังเคราะห์แกรฟีนจาก
ตะกอนน้ำมันโดยการ
กระตุ้นด้วยไฟฟ้า 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๑๑ การออกแบบกล่องของ
ระบบส่งจ่ายลมเย็นด้วยวิธี
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๒๕ ๑ 

๓๑๒ โครงการพัฒนาและผลิต
เครื่องวัดสุขภาพเบื้องต้น
อัตโนมัติ 

A-MED สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๑๓ โครงการศึกษาเปรียบเทียบ
การแตกเป็นส่วนใน Home 
composting 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๒๖ ๑ 

๓๑๔ วิจัยและพัฒนาระบบละลาย
ปลาทูน่าแช่แข็งด้วยคลื่น
ความถี่วิทยุ 

NSD สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๒๗ ๑ 

๓๑๕ ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม
การรั่วไหลของก๊าซ
ธรรมชาติจากท่อขนาด ๓๖ 
นิ้ว 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๑๖ อนุภาคนาโนสำหรับการ
นำส่งสารสกัดถ่ังเช่าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูดซึมผ่าน
ระบบทางเดินอาหาร 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 



๓๗๓ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๓๑๗ อิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนกัก
เก็บน้ำมันหอมระเหยไพล
และขมิ้นชัน 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

โครงการรับจ้างวิจัย/ร่วมวิจัยท่ีนำ IP ไปใช้ประโยชน์ 

ไตรมาสที่ ๔ 

๓๑๘ การพัฒนากระบวนการผลิต
ซิงค์ไอออนสำหรับยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๕ ๑ 

๓๑๙ โครงการพัฒนาชุดทดสอบ 
Palm Acid Oil และจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
น้ำมันตามมาตรฐาน 

ENTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๖ ๑ 

๓๒๐ นวัตกรรมการเพ่ิมปริมาณ
น้ำต้นทุนจากการนำน้ำทิ้ง
หลังบำบัดมารีไซเคิลด้วย
กระบวนการออกซิเดชั่นขั้น
สูงโดยการกระตุ้นด้วย
แสงอาทิตย ์: ดอยตุงโมเดล 

NANOTEC มูลนิธิ แม่ฟ้าหลวง  ๑ 

๓๒๑ การพัฒนาเส้นใยนาโนจาก
ลิกนิน/เซลลูโลสเป็นเมม
เบรนอิเล็กโทรดที่มีความ
ยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูง
สำหรับอุปกรณ์กักเก็บ
พลังงานแบบพกพา 

NANOTEC สำนักงาน คณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ  

๑ 

๓๒๒ วิธีการออกแบบตัวกั้น
ทางเดินฟลักซ์แม่เหล็กของ
โรเตอร์สำหรับ มอเตอร์
ซิงโครนัสรีลักแตนซ์และตัว

NECTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๙๔ ๑ 



๓๗๔ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

กั้นทางเดินฟลักซ์แม่เหล็ก
ดังกล่าว 

๓๒๓ การจ้างผลิตต้นแบบชุด
ตรวจ NanoCOVID-๑๙ 
Antigen Rapid Test 

NANOTEC มูลนิธิรามาธิบดี  ๑ 

๓๒๔ การดัดแปลงพันธุกรรม
จุลินทรีย์เพื่อเพ่ิมการ
แสดงออกของเอนไซม์ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๒๕ การผลิตกราฟีน และ 
Carbon nanotube จาก
ก๊าซชีวภาพ และ 
Biomethane เพ่ือการใช้
งานเชิงพาณิชย์ 

NSD สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๑๕ ๑ 

๓๒๖ การผลิตต้นแบบอนุภาคนา
โนกักเก็บน้ำมันหอมระเหย
ไพลและขม้ินชัน 

NANOTEC โรงงานเภสัชกรรมทหาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  

๑ 

๓๒๗ การพัฒนากระบวนการผลิต
เบต้ากลูแคนโพลีแซคคาไรด์
ในระดับอุตสาหกรรม 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๑๖ ๑ 

๓๒๘ การพัฒนากระบวนการ
ผลิตไลโซไซม์เปปไทด์ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๑๗ ๑ 
สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๑๘ ๑ 

๓๒๙ การศึกษาการใช้ท่อ
คาร์บอนนาโนที่ได้จาก
แฟลร์ก๊าซสำหรับ 
ประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์กัก
เก็บพลังงาน 

NSD สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๓๐ การศึกษาความเป็นได้ใน
การพัฒนาคุณสมบัติป้องกัน
คราบสิ่งสกปรกบนฟิล์ม

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 



๓๗๕ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

พลาสติกพอลิเอทิลีนสำหรับ
โรงเรือนการเกษตร 

๓๓๑ การสังเคราะห์ CNT จาก 
flare gas โดยกระบวนการ 
CVD ด้วย catalysts เชิง
พาณิชย์ที่มีต้นทุนต่ำ 

NSD สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๓๒ ผลิตภัณฑ์รูปแบบพร้อมดื่ม
เพ่ือสุขภาพจากระบบห่อหุ้ม
ขม้ินชันและสารช่วยเพื่อ
บำรุงสุขภาพ 

NANOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๓๓ แผ่นโลหะดามกระดูกแบบ
เฉพาะบุคคลและแบบ
มาตรฐานสำหรับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลทาง
กระดูกและข้อ 

A-MED สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ * 

- 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ๑ 

การให้คำปรึกษา 

ไตรมาสที่ ๔ 

๓๓๔ Consultation on 
biotechnology-based 
investment 
opportunities (Phase II) 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๗ ๑ 

๓๓๕ การประเมินความเสียหาย
ของชิ้นส่วนโรงกลั่นน้ำมัน 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๘ ๑ 

๓๓๖ การวิเคราะห์ความเสียหาย
ชิ้นส่วนเพลา ใบพัดและ
หนามเตยที่แตกหัก 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๗๙ - 
๘๐ 

๒ 

๓๓๗ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของเอนไซม์ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๘๑ ๑ 



๓๗๖ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

glucoamylase ที่ได้จาก
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 

๓๓๘ ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตทน
ไฟ 

TIIS สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๓๙ วิทยากรเรื่อง Testing for 
Enterocytozon 
hepatopenaei (EHP) 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๘๒ ๑ 

๓๔๐ ศึกษากระบวนการผลิตของ
เส้นลวดเกลียวเหล็ก 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๘๓ ๑ 

๓๔๑ Disease Management 
Training Program 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๙๕ ๑ 

๓๔๒ การทดสอบและวิคราะห์
สมบัติของลิกนินที่สกัดจาก
ชีวมวลเหลือใช้ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้งานลิกนินเป็น
สารมลูค่าสูง 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๙๖ ๑ 

๓๔๓ การประเมินข้อบกพร่อง/
ความไม่สมบูรณ์/การ
ปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ 
พร้อมการให้บริการปรึกษา
วิชาการเทคนิค (ปี ๔) 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๙๗ ๑ 

๓๔๔ การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
อลูมิเนียม ระยะที่ ๕ 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๙๘ - 
๑๐๓ 

๖ 

๓๔๕ การวิเคราะห์ความเสียหาย
ของชิ้นส่วนยานยนต์ 

MTEC, 
RMT  

สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๐๔ ๑ 

๓๔๖ สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 



๓๗๗ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

การวิเคราะห์ความเสียหาย
ชิ้นส่วนวิศวกรรม 

MTEC, 
RMT 

สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๐๕ 
- ๑๐๙ 

๕ 

๓๔๗ การศึกษาระบบขับเคลื่อน
รถบัสไฟฟ้าเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้ประกอบการไทย 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๑๐ ๑ 

๓๔๘ ครงการประเมินความ
ปลอดภัยของผงชูรสจาก
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
Pantoea ananatis 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๑๑ ๑ 

๓๔๙ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของ Soy 
Leghemoglobin จาก
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
Pichia Pastoris 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๕๐ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของเอนไซม์ Alpha-
amylase จากจุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรม 
Bacillus licheniformis - 
บริษัทที่ ๒ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๕๑ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของเอนไซม์ 
arabinosidase จาก
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
Trichoderma reseei 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 



๓๗๘ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

๓๕๒ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของเอนไซม์ 
xylanase จากจุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรม 
Trichoderma reseei 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๕๓ ศึกษาพฤติกรรมการย่อย
สลายของผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

MTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๕๔ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของข้าวโพดดัดแปลง
พันธุกรรมต้านทานหนอน
เจาะราก ลำต้น และฝัก
ข้าวโพด พร้อมทนทานสาร
กำจัดวัชพืชไกลโฟเซต 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๑๙ ๑ 

๓๕๕ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของข้าวโพดดัดแปลง
พันธุกรรมทนทานสารกำจัด
วัชพืชไกลโฟเซต 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๕๖ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของถั่วเหลือง
ดัดแปลงพันธุกรรมทนทาน
สารกำจัดวัชพืช 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชน * - 

๓๕๗ โครงการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้าน
อาหารของเอนไซม์ 

BIOTEC สงวนนาม - บริษัทเอกชนรายที่ ๑๒๐ ๑ 



๓๗๙ 

 

ลำดับ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
(เทคโนโลยี) 

ศูนย ์ ชื่อหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน
หน่วยงาน 

(ราย) 

xylanase ที่ได้จากจุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรม 
Aspergillus niger 

รวมทั้งสิ้น ๓๓๓ 
 
หมายเหตุ * รายชื่อซ้ำ 
  



๓๘๐ 

 

 

ฎ. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่รายงานต่อหน่วยงานภายนอก ประจำปี ๒๕๖๔  
 

๑. กรมบัญชีกลาง (การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน) 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาส ๔** 

ด้านที่ ๑ การเงิน    

๑. ค่าใช้จ่ายพื้นฐานต่อค่าใช้จา่ยรวม เท่า ๐.๑๑๘ ๐.๑๑๐ 

ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

๑. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)  

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร้อยละ ๙๓ ๙๔.๓๓ 

๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน*์ 

เท่า  ๕ ๕.๖๙ 

ด้านที่ ๓ การปฏบิัติการ    

๑. ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์  รายการ ๕๓ ๕๓ 

๒. ความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ SMEs  ร้อยละ ๘๕ ๘๖.๖๑ 

๓. จำนวนความร่วมมอืและการได้รับทุนในระดับนานาชาติและระดับภูมภิาค  โครงการ ๑๘ ๑๘ 

ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวยีน    

๑. การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน   ระดับ ๕ ๕ 

๒. การตรวจสอบภายใน   ระดับ ๕ ๕ 

๓. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจทิัล   ระดับ ๕ ๕ 

ด้านที่ ๕ การปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน 
และลูกจ้าง 

   

๑. บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมนุเวียน   ระดับ ๕ ๕ 

๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล   ระดับ ๕ ๕ 

ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วดัร่วม)    

๑. การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จา่ยที่ได้รับอนุมัติ   ระดับ ๕ ๕ 

๒. การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ระดับ ๕ ๕ 

 
หมายเหตุ:  
*  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนฯ ปบีัญชี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔   
* *     อยู่ระหว่างการประเมินผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประมาณการ) 
 
  



๓๘๑ 

 

๒. สำนักงบประมาณ  
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส ๔ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    

ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    
๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร้อยละ ๘๕ ๙๕ 
๒. มูลค่าการลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ล้านบาท ๑,๔๒๐ ๑,๕๐๒.๓๖ 

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม    

ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี    
๑. นวัตกรรมใหม่ที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ (Active Licenses) Active Licenses ๓๐๐ ๔๓๓ 
๒. ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย รายการ ๑๐๐ ๗๕ 

๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้
ประโยชน*์ 

เท่า 
 

๕ ๘.๐๙ 

๔. การลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต 
ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม** 

เท่า ๒ ๒.๑๒ 

๕. บริษัทที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลย ี บริษัท ๓ ๓ 

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย    
๑. ผู้เข้ารับการถา่ยทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝกึอบรม/ แหล่ง

เรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงส่ือในรูปแบบ Lifelong Learning 
ราย ๓,๐๐๐ ๓,๒๓๗ 

๒. การพัฒนาบัณฑิตและนักวจิัย คน ๑๖๕ ๑๗๗ 

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

๑. การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล รายการ ๓,๖๐๐ ๔,๙๓๗ 
๒. มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาคบรกิาร และ

ภาคเกษตรกรรม 
ล้านบาท ๒๒,๘๐๐ ๒๕,๒๒๔ 

๓. สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัย คำขอ/๑๐๐คน/ป ี ๒๘ ๓๘ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต    

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหาร
พันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 

   

๑. ร้อยละผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างในการพัฒนา
นวัตกรรมอาหาร 

ร้อยละ ๑๐ ๒๙ 

 ๒. ผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกจินวัตกรรมอาหาร ราย ๔๐๐ ๖๕๑ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ    
๑. โครงการของผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับเทคโนโลยี        โครงการ ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๙ 

๒. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ 
    ประโยชน ์

ล้านบาท ๓,๐๐๐ ๓,๘๔๑ 

๓. ผู้ประกอบการที่เข้ารว่มโครงการส่งเสริมให้ได้รับมาตรฐาน Capability Maturity 
Model Integration (CMMI) 

ราย ๑๒ ๙ 

    

 



๓๘๒ 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส ๔ 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

๑. บุคลากรของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ได้รับการพัฒนา
และได้รับความรู้ความสามารถด้านระบบบริหารการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ราย ๓๐ ๖๙ 

๒. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เกิดการประยุกต์ใช้ระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับการตรวจประเมินความ
สอดคล้องตามข้อกำหนด 

ราย ๑๐ ๑๒ 

โครงการพัฒนาพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME    

๑. ศูนย์บ่มเพาะที่เขา้ร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสม
มากขึ้น  

ศูนย์ ๕ ๕ 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    

โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)    

๑. ความกา้วหนา้ของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A   ร้อยละ  ๑๐๐ ๙๘.๙๓ 

๒. ความกา้วหนา้ของการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ร้อยละ ๒๗.๕ ๒๕ 

๓. ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุมชน ๕๕ ๖๗ 

๔. ความกา้วหนา้ของการจัดตั้งศูนย์นวตักรรมการผลิตยั่งยืน ร้อยละ ๑๐ ๙ 

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 ๑,๕๖๒ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

   

๑. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน STEAM Education ราย ๗๐๐ ๑,๑๗๒ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค    

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่    

๑. ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
สนับสนุนเกษตรปลอดภัย 

ชุมชน ๒๐ ๔๗ 

โครงการ ส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญ
ของภาค 

   

๑. พัฒนาเทคโนโลยีทีย่ั่งยืนสำหรับฟารม์ปศุสัตว์ ราย  ๒๐ ๒๐ 

โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน    

๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตสิ่งทอ ให้เกิดความหลากหลายและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ 

กลุ่ม ๓๐ ๓๕ 

    

    



๓๘๓ 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส ๔ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก    

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)    

๑. สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators :ASI) เพื่อ
ให้บริการเทคโนโลยีได้อยา่งทั่วถึง และทันต่อความต้องการของเกษตรกร 

ราย ๓๐ ๔๔ 

๒. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอจัฉริยะ ราย ๖,๗๐๐ ๗,๔๐๐ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์    

โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสงู    

๑. ความสามารถทางการวัดที่ได้รับการรับรองระบบงาน รายการ ๑๐ ๑๐ 

๒. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ราย ๔ ๔ 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย    

โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม    

๑. 'ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ได้รับการติดตั้งและใช้งานนวัตกรรม   แห่ง ๖ ๖ 

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทลั    

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ    

๑. ชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตร ระบบ ๑ ๑ 

๒. เครื่องมือตรวจสอบเอกสารสิทธิแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กรมส่งเสริมการเกษตร ระบบ ๑ ๑ 

หมายเหตุ  * เท่าของค่าใช้จา่ยเฉลี่ยของ สวทช. ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (  ̴ ๓๓,๕๐๐ ลบ.) 

             ** เท่าของการลงทุนฯ ปี ๒๕๕๙ (  ̴ ๒๓,๐๐๐ ลบ.) 

 

 

 

 

 



๓๘๔ 

 

๓. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 

ตัวชี้วดั 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส ๔ 

๑. มูลค่าผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจ สังคม  และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์

ล้านบาท ๓๓,๐๐๐ ๓๔,๙๘๓.๖๑ 

๒. ร้อยละผลงานวจิัยและเทคโนโลยีพรอ้มใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กบัภาค 
    การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ  

ร้อยละ ๒๔ ๓๔ 

๓. บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เร่ือง ๓๓๐ ๓๘๘ 

๔. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่ 
    คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และ 
    จัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว 

ผลงาน ๓๕๐ ๓๙๙ 

๕. บุคลากรวิจยัและพัฒนาของ อว. ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียง ระดับชาติ/นานาชาติ คน ๔๐ ๔๘ 
๖. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ วท. คะแนน ๘๓ ๙๕ 

๗. ผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ราย ๙๐ ๑๐๙ 

8. ชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปชว่ยพฒันา ชุมชน ๗๐ ๑๐๙ 

9. ความร่วมมือและการได้รับทุนในระดบันานาชาตแิละระดับ เร่ือง ๑๒ ๑๘ 

๑๐. ความสามารถใหม่ในการดำเนินการวิจัยขั้นแนวหนา้ (Frontier Research) เร่ือง ๖ ๖ 

๑๑. จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวตักรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ ผลงาน ๒ ๒ 

 

 

 

 

  



๓๘๕ 

 

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 

ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและดำเนินการ ดังนี้ (๑) 
เห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมข้อเสนอแนะก่อน
นำเสนอ กวทช. (๒) รับทราบการยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผล
สมรรถนะสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พร้อม
ข้อเสนอแนะให้ สวทช. วิเคราะห์ถอดบทเรียนจากกรณีนี้ และจัดทำเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป (๓) รับทราบ
ผลการดำเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔) 
พร้อมข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอ กวทช. (๔) อนุมัติให้ดำเนินการจ้างบริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์  
เอนจิเนียริง จำกัด เพื่อดำเนินการจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอ  
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ ระบบ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันสองร้อยสิบล้านบาท
ถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐๐ วันนับถัดจากวันที่ สวทช. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงาน
ตามสัญญา พร้อมอนุมัติให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัสดุ (๕) อนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อ “ระบบครุภัณฑ์ทดสอบและรับรอง
สินค้าเพื่อการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐาน IATA ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ” จำนวน ๖ รายการ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง ในวงเง ินงบประมาณไม่ เกิน 
๗๖,๐๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบหกล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดส่งมอบพร้อมติดตั้งภายใน 
๓๐๐ วัน พร้อมอนุมัติให้ผู ้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นผู้ลงนาม
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัสดุ และที่ประชุมอนุมัติให้นำมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ นี้ 
ไปดำเนินการต่อไป (๖) ๖ อนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อระบบตรวจวัดลักษณะทางฟีโนไทป์สำหรับต้นพืช
ที่มีทรงพุ่มขนาดกลาง-ใหญ่แบบไม่ทำลายต้นพืช (High-throughput phenotyping platforms) โครงการ
ระบบครุภัณฑ์โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะในพ้ืนที่ EECi ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ ระบบ 
โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๓๔๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบสามล้านบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดส่งมอบพร้อมติดตั้งภายใน ๒๗๐ วัน พร้อมอนุมัติให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นผู้ลงนามเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัสดุ และที่ประชุมอนุมัติให้นำ
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ นี้ ไปดำเนินการต่อไป 
  



๓๘๖ 

 

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 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 (๕) REF-2 ขาดความมั่นคงทางการเงิน จากการบริหารรายได้ค่าใช้จ่ายไม่สมดุลกัน 



๓๘๗ 

 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(๖) REC-4 เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา 

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ 
ERM ของรายการความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๓ รายการ  และระดับสูง (สีส้ม) ๓ รายการ ซึ่งจากผล 
การดำเนินงาน พบว่า รายการความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง)  ทั้ง ๓ รายการ มีคะแนนลดลง คือ (๑) REC-4 
เส ียชื ่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา คะแนนลงจาก ๔๐ คะแนนเป็น ๑๖ (๒) RES-5 การพัฒนา 
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนด คะแนนลง
จาก ๔๐ คะแนนเป็น ๑๒ และ (๓) RES-9 ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางด้าน วทน. ได้ตามเป้าหมาย
ที่กำหนด คะแนนลงจาก ๔๐ คะแนนเป็น ๘  รายการความเสี่ยงระดับสูง (สีส้ม) ทั้ง ๓ รายการ มีคะแนน
ลดลง คือ (๑) REO-9 กระบวนการสนับสนุนปรับตัวไม่ทันกับภารกิจ เป้าหมาย และความคาดหวังของ 
Stakeholder สำคัญ คะแนนลงจาก ๓๐ คะแนนเป็น ๑๒ (๒) REF-2 ขาดความมั่นคงทางการเงิน จากการ
บริหารรายได้ค่าใช้จ่ายไม่สมดุลกัน คะแนนลงจาก ๓๖ คะแนนเป็น ๔ และ (๓) RES-7 การเตรียมกำลังคนเพ่ือ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คะแนนลงจาก ๓๒ คะแนนเป็น ๑๒ 

 

 
  รูปที่ ๑๓ แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

  



๓๘๘ 

 

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 โดยในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการจัดการมีการ
ดำเนินการต่าง ๆ สรุปดังนี้  

การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ (๑) รับทราบการ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๓ (๒) รับทราบ NSTDA engagement survey 2021 (๓) รับทราบรายงานผลดำเนินงาน BSC 
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๔) รับทราบรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวด ๙ เดือน 
(๕) รับทราบรายงานผลการจัดการความปลอดภัย (๖) รับทราบรายงานผลการตรวจประเมินภายนอกระบบ 
ISO 9001 และ ISO 45001 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๗) รับทราบรายงานข้อร้องเรียน สวทช. 
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

การประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ (๑) รับทราบรายงาน
ผลประเมินการดำเนินงานสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา  (๒) รับทราบกลยุทธ์การยกระดับค่า 
Field-Weighted Citation Impact ของ สวทช. (๓) รับทราบรายงานผล BSC ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
(๔) รับทราบรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวด ๑๐ เดือน (๕) รับทราบรายงานการ
จัดการความปลอดภัย และ (๖) รับทราบสรุปข้อร้องเรียน สวทช. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

การประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ (๑) รับทราบความ
คืบหน้าการถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการบริหารงานและการดำเนินโครงการวิจัยของผู้บริหารและบุคลากร 
สวทช. (๒) รับทราบรายงานผล BSC ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (๓) รับทราบรายงานงบการเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวด ๑๑ เดือน (๔) รับทราบรายงานการจัดการความปลอดภัย (๕) เห็นชอบการใช้
นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สวทช. ฉบับประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ต่อเนื่องอีก ๑ ปี และ (๖) เห็นชอบการปิด CAR No.: C-IA-03/21_060 ของฝ่าย อวท. อย่างสมบูรณ์ (๗)
รับทราบสถานะการดำเนินการ OFI ที่ได้รับจากการตรวจประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และ (๘) รับทราบสรุปข้อร้องเรียน สวทช. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  

 
  



๓๘๙ 

 

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. 

ในไตรมาสที ่๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุม ๒ ครั้ง เมื่อ
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการพิจารณา  
สอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมภายใน 
การจัดการความเสี ่ยงที ่มีประสิทธิภาพ เพื ่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. โดยสรุปผล  
การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี้  (๑) เห็นชอบต่อรายงานการสอบทานงบการเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ โดยการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในเทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน IT Application Control การบริหารจัดการการให้บริการเครื ่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมี
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการลงทุนโครงสร้างพื ้นฐานกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการ Share Use ใน
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กำหนด KPI การบันทึกข้อมูลการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และกำหนดแนวทางการ
ดูแลและตรวจสอบข้อมูลตัวเลข Capacity ให้ถูกต้อง (๓) เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) และแผนการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ (๔) เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย กฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. และ กฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน และ (๕) รับทราบ
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (ไตรมาส ๓) 

 
 

  



๓๙๐ 

 

๕. ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
 
สวทช. นำเสนอผลปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวทช. ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และเสนอนโยบาย  
ในการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สวทช. โดยการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว  
มีกำหนดจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ 
ดำเนินการ ดังนี้ 

ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ (๑) อนุมัติแผนการ
จัดหาซอฟต์แวร์ด้าน ICT ปี ๒๕๖๕ (๒) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้าน ICT ไตรมาสที่ ๓ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๓) รายงานผลการจัดการช่องโหว่เว็บไซต์/ระบบงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๓ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ (๑) พิจารณาให้
ความเห็นต่อร่างแผนสารสนเทศและดิจิทัลของ สวทช. ระยะ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ และ (๒) รับทราบ
รายงานผลการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านไอซีทีของ สวทช. ประจำปี ๒๕๖๔   
  



๓๙๑ 

 

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 ด้วยเหตุ นี้ 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 

 สวทช. ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. 
ณ ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงาน ด้านการบริหารบุคคล ที่มี
ผ ู ้อำนวยการ สวทช.เป็นประธาน ในการประชุมครั ้งที ่  ๑๑/๒๕๖๔ เมื ่อว ันที ่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ในภาพรวมมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๕๔ จากแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ 
 

 



๓๙๒ 

 

  

ส่วนที่ ๒ 

รายงานทางการเงิน 

ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

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

 

 

รายงานทางการเงิน 

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๓๙๓ 

 

รายงานทางการเงินภาพรวม สวทช. 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

  

                      รายการ หมายเหตุ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

ก.ย. ๒๕๖๔ ก.ย. ๒๕๖๓ 

  สินทรัพย์          

สินทรัพย์หมุนเวียน        

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ๑.๑ ๑,๓๐๓.๙๓ 

             

๗๖๙.๐๔ 

 เงินลงทุนชั่วคราว   ๑.๒                 ๒๙๙.๔๔ ๒๙๕.๐๗ 

 ลูกหนี้การค้า   ๑.๓ ๑๒๖.๑๒             ๑๕๐.๕๗ 

 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ   - - 

 เงินทดรองจ่าย   ๑.๔                     ๒.๐๗                 ๖.๖๙ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   ๑.๕                  ๒๐๔.๘๘             ๒๑๙.๓๔ 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                ๑,๙๓๖.๔๔ ๑,๔๔๐.๗๑ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

 เงินลงทุนระยะยาว   ๑.๖ ๗๑๕.๘๑ ๓๙๒.๖๒ 

 ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท  ๑.๗ ๑๖๖.๖๓            ๒๐๑.๗๗ 

 เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน  ๑.๘ ๗.๒๓ ๖.๐๐ 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน(สุทธิ)  ๑.๙               ๑,๕๙๐.๖๐         ๑,๖๙๑.๙๒ 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ)  ๑.๑๐               ๕,๑๒๒.๙๖ ๔,๘๑๔.๐๐ 

 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน(สุทธิ)  ๑.๑๐ ๗๑.๓๑            ๑๐๘.๓๘ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)   ๑.๑๐                  ๑๖๗.๕๖            ๑๗๘.๑๕ 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   ๑.๑๐                     ๒.๒๘ ๓.๙๕ 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   ๗,๘๔๔.๓๙ ๗,๓๙๖.๗๙ 

รวมสินทรัพย์    ๙,๗๘๐.๘๒ ๘,๘๓๗.๕๐ 



๓๙๔ 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

รายการ หมายเหตุ 
   หน่วย : ล้านบาท 

ก.ย. ๒๕๖๔ ก.ย. ๒๕๖๓ 

หนี้สินและกองทุน        

หนี้สินหมุนเวียน      

 เจ้าหนี้การค้า  ๑.๑๑  ๒๒๕.๒๒ ๓๐๒.๔๗ 

 เงินอุดหนุนกันไว้เบิก  ๑.๑๑  - - 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๑.๑๑             ๒๔๖.๙๔ ๒๔๖.๒๙ 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๑.๑๑               ๘๗.๙๙ ๑๙๗.๕๐ 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน    ๕๖๐.๑๕ ๗๔๖.๒๖ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน        

 ผลประโยชน์พนักงาน  ๑.๑๒  ๗๖๓.๘๗ ๗๘๙.๔๕ 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๑.๑๓  ๗๓.๙๗ ๑๑๒.๔๕ 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ๑.๑๓  ๘๐.๑๐ ๖๗.๙๑ 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   ๙๑๗.๙๔ ๙๖๙.๘๒ 

รวมหนี้สิน    ๑,๔๗๘.๐๙ ๑,๗๑๖.๐๗ 

ส่วนของกองทุน        

 เงินกองทุน    ๘๙๖.๐๓ ๘๙๖.๐๓ 

 รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด   ๖,๑๓๗.๕๖ ๖,๓๗๗.๖๔ 

 

บวก ปรับปรุงรายการรายได้ สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ต้นงวด  - - 

 บวก รายได้ สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้   ๑,๐๗๑.๘๐ (๒๔๐.๖๕) 

 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด          ๗,๒๐๙.๓๖              ๖,๑๓๖.๙๙ 

 บวก กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดข้ึนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  ๑๙๗.๓๔ ๘๘.๔๐ 

รวมส่วนของกองทุน    ๘,๓๐๒.๗๔ ๗,๑๒๑.๔๒ 

รวมหนี้สินและกองทุน    ๙,๗๘๐.๘๒ ๘,๘๓๗.๕๐ 



๓๙๕ 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

งบรายได้ค่าใช้จ่าย 

สำหรับงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

    หน่วย : ล้านบาท 

 

 

  

    ก.ย. ๒๕๖๔ ก.ย. ๒๕๖๓ 
รายได้         

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    ๕,๑๘๑.๖๒               ๔,๙๖๓.๙๕ 
เงินอุดหนุนอ่ืน                  ๑,๙๘๗.๒๘  ๑,๐๙๘.๙๐ 
รายได้ค่าบริการและขายสินค้า                    ๖๗๓.๔๐  ๗๐๑.๗๔ 
รายได้อ่ืน ๆ                       ๖๑.๘๑  (๒๓.๕๗) 

รวมรายได้    ๗,๙๐๔.๑๑ ๖,๗๔๑.๐๑ 

       
ค่าใช้จ่าย       

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร    ๒,๖๖๖.๙๖               ๒,๖๕๔.๖๘ 
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                  ๓,๐๑๕.๔๐  ๓,๒๓๑.๐๒ 
ค่าเสื่อมราคา    ๑,๑๔๙.๙๕ ๑,๐๙๕.๙๖ 

รวมค่าใช้จ่าย                 ๖,๘๓๒.๓๐ ๖,๙๘๑.๖๖ 

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายได้และค่าใช้จ่าย
ระหว่างกัน   ๑,๐๗๑.๘๐              (๒๔๐.๖๕) 

    
สัดส่วนรายได้/ค่าใช้จ่าย                        ๑.๑๖                    ๐.๙๗ 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างกัน :       

รายได้ระหว่างกัน                    ๓๙๓.๘๙                  ๔๑๔.๙๘  
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน               (๓๙๓.๘๙)                (๔๑๔.๙๘) 

รวมรายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน    - -  

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ    ๑,๐๗๑.๘ (๒๔๐.๖๕) 



๓๙๖ 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้) 

---------------------------------------------- 

     ๑.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๓๐๓.๙๓ ล้านบาท 

เงินฝากออมทรัพย์ ๑,๓๐๓.๙๓ 

เงินฝากประจำ ๓ เดือน - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๑,๓๐๓.๙๓ 
     
    ๑.๒ เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๔  จำนวน ๑๒๖.๑๒ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ลูกหนี้ค่าบริการ ๑๒๖.๖๒ 

ลูกหนี้ดำเนินคดี ๑๗.๙๘ 

  รวม ๑๔๔.๖๐ 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ค่าบริการ (๐.๕๒) 

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ดำเนินคดี (๑๗.๙๖) 

รวม ลูกหนี้การค้าสุทธิ ๑๒๖.๑๒ 
 

ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย ลูกหนี้ผู้เช่าพ้ืนที่ สวทช. และลูกหนี้ผู้ใช้บริการของ สวทช. เช่น จาก
การใช้บริการที่ปรึกษางานวิจัยหรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น 
ลูกหนี้การค้า ได้รวมลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  จำนวน ๕๗.๗๙ ล้าน
บาท (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐.๘๓ ล้านบาท) 
 



๓๙๗ 

 

 
 

     ๑.๔ เงินยืมทดรองจ่าย  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  จำนวน ๒.๐๗ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ รวม 

เงินยืมทดรองจ่าย(พนักงานปฏิบติังาน)   

ยังไม่ครบกำหนดสะสาง ๑.๙๘ 

เกินกำหนดสะสาง   

 ▪ เกินกำหนดสะสาง ๑ – ๑๕ วัน ๐.๐๙ 

 ▪ เกินกำหนดสะสาง ๑๖ – ๓๐ วัน ๐.๐๐ 

 ▪ เกินกำหนดสะสาง ๓๑ – ๖๐ วัน ๐.๐๐ 

รวมเงินยืมทดรองจ่าย ๒.๐๗  

รวมเงินยืมทดรองจ่ายสุทธิ ๒.๐๗  

 
๑.๕ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  จำนวน ๒๐๔.๘๘ ล้านบาท มีรายละเอียด

ดังนี้ 

รายการ รวม 

๑. ลูกหนี้ผ่อนชำระ ๑.๘๕ 

๒. วัสดุคงเหลือ ๖.๖๐ 

  ๒.๑ วัสดุสำนักงาน ๑.๖๔ 

  ๒.๒ วัสดุโฆษณาและเผยพร ่ ๐.๐๑ 

  ๒.๓ วัสดุงานบ้านและงานครัว ๐.๑๑ 

  ๒.๔ วัสดุหนังสือ วารสาร และ ตำรา ๔.๗๙ 

  ๒.๕ วัสดุวิทยาศาสตร ์ ๐.๐๒ 

  ๒.๖ วัสดุคอมพิวเตอร ์ ๐.๐๓  

๓. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ๗๗.๒๐ 

  ๓.๑ ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ๐.๕๖ 

  ๓.๒ ค่าสมาชิก หนังสือและวารสารจ่ายล่วงหน้า ๐.๓๑ 

  ๓.๓ ค่าลิขสิทธ์จ่ายล่วงหน้า ๑๘.๖๗ 

  ๓.๔ ค่า AIT จ่ายล่วงหน้า ๒๗.๑๔ 

  ๓.๕ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ๐.๐๖ 



๓๙๘ 

 

รายการ รวม 

  ๓.๖ เงินจ่ายล่วงหน้าอื่น ๙.๑๖ 

  ๓.๗ ค่า AUC จา่ยล่วงหน้า ๒๑.๓๐ 

๔. ดอกเบี้ยค้างรับ ๔.๕๒ 

๕. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๒๐.๖๔ 

  ๕.๑ ภาษีมลูค่าเพิ่ม * ๑๓.๖๔ 

  ๕.๒ พักภาษีซื้อ ๗.๐๐ 

๖. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๙๔.๐๗ 

  ๖.๑ ลูกหนี้อ่ืนๆ ** ๙๔.๐๗ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๒๐๔.๘๘ 

หมายเหตุ  :  * ๕.๑ ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓.๖๔ ล้านบาท นำส่งสรรมพากร 
                                       และรอรับคืนเงินจากกรมสรรพากรต่อไป 

:  ** ๖.๑ ลูกหนี้อ่ืน จำนวน ๙๓.๙๙ ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืนเงินจากกรมสรรพากร 
๑.๖ เงินร่วมทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ เงินลงทุนในหุ้นบริษัทร่วมทุน หมายถึง 

เงินลงทุนของ สวทช. ในบริษัทร่วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  จำนวน 
๒๐๗.๘๓ ล้านบาท และเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๗.๙๘ ล้าน
บาท รวมเป็น ๗๑๕.๘๑ 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 ๐.๒๖ ๒๖.๔๓  ๒๖.๔๓ 

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 

๗ บริษัท บิ๊กโก อนาไลติกส์ จำกดั ๒๕๖๔ ๒๕ ๑๐๐ ๐.๕๐  ๐.๕๐ 



๓๙๙ 

 

ลำดับ ชื่อ 
ปีที่เร่ิม

ลงทุน 

ถือหุ้น 

ร้อยละ 

ชำระ

ค่าหุ้น 

ร้อยละ 

เงิน

ลงทุน 

หัก ค่า

เผ่ือด้อย

ค่า 

เงินลงทุน

สุทธ ิ

(ราคาทุน)  

๘ บริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลน์ 

จำกัด 
๒๕๖๔ ๕๐ ๓๓ ๕.๐๐  ๕.๐๐ 

๙ บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด ๒๕๖๔ ๑๐ ๑๐๐ ๒๐.๐๐  ๒๐.๐๐ 

  รวม       ๒๖๙.๐๘ (๖๑.๒๕) ๒๐๗.๘๓ 
 

  

 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 จำกัด จัดตั้งขึ ้นจากการแปรรูปโครงการเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง 

สวทช. ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และตามมติที่

ประชุม กวทช.ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบขายหุ้นบริษัท  

เลิร์นเทค จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการชำระบัญชีและจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดย 

สวทช. ได้รับเงินคืนจำนวน ๐.๖๒ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ 
๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให้สำนักงานสามารถลงทุนในกองทรัสต์ชื่อ 
“ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑” ในจำนวน ๑๐๐ ล้าน
บาท จากวงเงินกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑ 



๔๐๐ 

 

ทั้งหมดจำนวน ๑,๑๓๕ ล้านบาท (ประกอบด้วยผู้ลงทุน 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 โดยเรียกชำระตาม
สัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายซึ่งสำนักงานได้ชำระเงินแล้ว ๙ งวด จำนวน ๒๖.๔๓ ล้าน
บาท 

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  

ต่อมามตทิี่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ

อนุมัตเิพ่ิมทุนเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้น 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 และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลงทุนเพิ่ม จำนวน 

๙๙.๐๐ ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน ๒๕๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๐ ของทุนจด

ทะเบียน 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

แพลตฟอร์มข้อมูลขนาตใหญ่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ ศอ.”โดยให้สำนักงานร่วมลงทุนใน 

บริษัท บิ๊กโก อนาไลติกส์ จำกัด จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๕ ของทุน 



๔๐๑ 

 

จดทะเบียน โดยได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้ชำระ

ค่าหุ้นทั้งจำนวนและโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  

บริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลน์ จำกัด ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้สำนักงานร่วมลงทุนในบริษัท ไบโอเบส เอเชีย 

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 และได้ชำระค่าหุ้นทั้งจำนวน จำนวน ๒๐.๐๐ 

ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 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 เพิ่มทุน จำนวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ หุ้น หุ้นละ ๓.๐๐ บาท ๑๒๗.๕๐  
 

       เพิ่มทุน จำนวน ๓๙,๕๐๔,๐๐๐ หุ้น หุ้นละ ๓.๕๖ บาท ๑๔๐.๖๔   

บวก  กำไร/ที่ยงัไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน ๑๙๗.๓๔  ๔๖๕.๔๘  

บวก  มูลค่าราคายุติธรรมหุ้นละ ๔.๐๘ บาท 
  

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

๕๐๗.๙๘  

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

สวทช. ได้วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย พบว่าเงินลงทุนตราสารทุน มีมูลค่าจำนวน ๕๐๗.๙๘ ล้าน

บาท กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย สำหรับปี ๒๕๖๔ จำนวน 

๑๙๗.๓๔ ล้านบาท  

 



๔๐๒ 

 

๑.๗ ลูกหนี้กิจกรรมตามความต้องการของบริษัท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖๖.๖๓ 

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

ร้อยละ ๗๕ ของค่าลงทุนทั้งโครงการ ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๗ ปี (อาจมีระยะเวลาปลอดเงินต้น

ไม่เกิน ๒ ปี) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนแก่โครงการนั้นๆ  ทั้งนี้ 

สถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้ ดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้ =   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑ ปี + ๒.๒๕ 

             ๒ 

แหล่งที่มาเงินให้กู้ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้ และเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เข้า

ร่วมครงการ โดยเงินทุนจากแหล่งแรกจะจัดสรรให้สองในสามส่วนของวงเงินกู้ทั้งหมดต่อโครงการ  

ผลประโยชน์ในรูปดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการให้กู้เงินตามโครงการนี้จะตกเป็นของสถาบันการเงินที่

เข้าร่วมโครงการ รัฐบาล หรือ สวทช. จะไม่ได้รับประโยชน์ในรูปดอกเบี้ยจากการนี้แต่อย่างใด และ

สถาบัน การเงินที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ค้ำประกันการจ่ายเงินต้นคืนแก่ สวทช. เงินต้นที่ สวทช. 

ได้รับคืนจะสามารถนำไปใช้ในการให้กู้เพ่ิมเติมภายใต้โครงการนี้ได้   

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเพื่อการวิจัยพัฒนาฯ ภาคเอกชน  

ลำดับ ชื่อ รวม 

๑ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๓๕.๙๔ 

๒ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ๒.๗๐ 

๓ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ๑๒.๕๗ 

๔ ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) ๓๖.๑๑ 

๕ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ๒๑.๕๘ 



๔๐๓ 

 

ลำดับ ชื่อ รวม 

๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ๓๔.๗๘ 

๗ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ๒๒.๙๕ 

  รวม ๑๖๖.๖๓ 

๑.๘ เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗.๒๓ ล้านบาท มีรายละเอียด

ดังนี้ 

รายการ รวม 

๑. เงินประกันผลงาน ๖.๖๘ 

๒. เงินมัดจำค่าเช่าสำนักงาน ๐.๒๗ 

๓. เงินมัดจำอื่น ๆ ๐.๒๘ 

    รวม ๗.๒๓ 

๑.๙ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๙๐.๖๐ ล้านบาท มี

รายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธ ิ

๓๐ ก.ย. ๖๔ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ๓๐ ก.ย. ๖๔ 

อาคารเพื่อการลงทุน ๓,๐๓๓.๕๒ (๑,๕๒๔.๓๐) ๑,๕๐๙.๒๒  

ส่วนปรับปรุงอาคารเพื่อการลงทุน ๒๐๕.๓๘ (๑๒๔.๐๐) ๘๑.๓๘ 

รวม ๓,๒๓๘.๙๐  (๑,๖๔๘.๓๐) ๑,๕๙๐.๖๐  

 

๑.๑๐ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๓๖๑.๘๓ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธ ิ

๓๐ ก.ย. ๖๔ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ๓๐ ก.ย. ๖๔ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ๑๕,๒๗๔.๘๗  (๑๐,๑๕๑.๙๑) ๕,๑๒๒.๙๖  



๔๐๔ 

 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธ ิ

๓๐ ก.ย. ๖๔ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ๓๐ ก.ย. ๖๔ 

   ที่ดิน ๖.๔๐  ๐.๐๐  ๖.๔๐  

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๔,๗๓๓.๓๘ (๓,๕๕๒.๖๐) ๑,๑๘๐.๗๘ 

   - อาคาร ๓,๓๔๗.๖๕ (๒,๖๐๖.๓๒) ๗๔๑.๓๓ 

   - อาคารชั่วคราว  ๑๕.๗๗ (๘.๑๘) ๗.๕๙ 

   - สิ่งปลูกสร้าง  ๕๖๙.๔๘ (๓๔๘.๕๓) ๒๒๐.๙๕ 

   - ส่วนปรับปรุงอาคาร ๘๐๐.๔๘ (๕๘๙.๕๗) ๒๑๐.๙๑ 

   ครุภัณฑ์ ๙,๐๐๘.๙๓  (๖,๔๗๙.๓๐) ๒,๕๒๙.๖๓ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณส์ำนักงาน   ๓๒๔.๗๕ (๒๗๘.๙๘) ๔๕.๗๗ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์      ๖,๐๔๑.๐๐ (๔,๑๒๖.๑๑) ๑,๙๑๔.๘๙ 

   - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       ๘๕.๔๗ (๖๑.๓๔) ๒๔.๑๓ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑,๗๔๐.๙๕ (๑,๓๐๘.๘๐) ๔๓๒.๑๕ 

   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ๖๐๖.๘๖ (๕๔๒.๘๕) ๖๔.๐๑ 

   - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑๔๑.๒๖ (๑๐๙.๔๐) ๓๑.๘๖ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย ์ ๖๗.๒๒ (๕๐.๙๑) ๑๖.๓๑ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์การเกษตร ๐.๘๙ (๐.๔๑) ๐.๔๘ 

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา ๐.๔๓ (๐.๔๐) ๐.๐๓  

   - ครุภัณฑ์อุปกรณ์ก่อสร้าง ๐.๑๐ (๐.๑๐) ๐.๐๐ 

   ยานพาหนะ ๑๒๔.๘๙ (๑๒๐.๐๑) ๔.๘๘ 

   สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ๑,๒๖๑.๒๑ ๐.๐๐  ๑,๒๖๑.๒๑ 

   สินทรัพย์ระหว่างทาง ๑๔๐.๐๖ ๐.๐๐  ๑๔๐.๐๖ 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ๑๗๔.๐๘ (๑๐๒.๗๗) ๗๑.๓๑ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๕๗๒.๙๗ (๔๐๕.๔๑) ๑๖๗.๕๖ 



๔๐๕ 

 

รายการ 
ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ราคาทุนสุทธ ิ

๓๐ ก.ย. ๖๔ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ๓๐ ก.ย. ๖๔ 

รวม ๑๖,๐๒๑.๙๒  (๑๐,๖๖๐.๐๙) ๕,๓๖๑.๘๓  

 

๑.๑๑ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓๔.๙๓ ล้าน

บาท มีรายละเอียดดังนี้  

รายการ รวม 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๒๔๖.๙๔ 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ ๘๗.๙๙ 

๑. เจ้าหนี้อื่น ๒๘.๓๕ 

    ๑.๑ เจ้าหนี้อ่ืน ๗.๖๓ 

    ๑.๒ เงินรอรับรู ้ ๒๐.๗๒ 

๒. รายได้รับล่วงหน้า ๑๕.๔๓ 

๓. พักภาษีขาย ๔.๐๗ 

๔. หนี้สินหมุนเวียนอืน่ ๔๐.๑๔ 

    ๔.๑ รายไดร้อการรับรู้ * ๔๐.๑๔ 

     รวม ๓๓๔.๙๓ 

หมายเหตุ : * ๔.๑ รายได้รอการรับรู้ จำนวน ๔๐.๑๔ ล้านบาท จะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค

ครุภัณฑ์ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 

๑.๑๒  หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗๖๓.๘๗ ล้านบาท มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

รายการ รวม 

๑. เงินค่าสมนาคุณ สวทช. รอจ่าย ๑๔.๖๔ 

๒. เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน ๗๔๙.๒๓ 



๔๐๖ 

 

รายการ รวม 

     รวม ๗๖๓.๘๗ 

หมายเหตุ :  ๒. เงินสำรองบำเหน็จพนักงาน  คำนวณโดย   

 

 

๑.๑๓ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน 

๑๕๔.๐๗ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ รวม 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ๗๓.๙๗ 

หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น ๘๐.๑๐ 

๑.  เงินมัดจำรับ-ค่าเช่าสำนักงาน ๒๑.๐๓ 

๒.  เงินมัดจำรับ-ค่าบริการส่วนกลาง ๒๑.๔๖ 

๓.  เงินมัดจำรับ-ค่าตกแต่งพ้ืนท่ี ๐.๐๒ 

๔.  เงินมัดจำรับ-ค่าเช่าป้าย ๐.๓๑ 

๕.  เงินค้ำประกันรับ-สญัญา ๒๙.๕๙ 

๖.  เงินค้ำประกันรับ-ผลงาน ๐.๓๑ 

๗.  เงินมัดจำรับ-อื่น  ๑.๕๐ 

๘.  เงินค้ำประกันรับอื่น  ๕.๑๖ 

๙.  รายได้รอการรับรู้ - รอบังคับคด ี ๐.๗๒ 

     รวม ๑๕๔.๐๗ 

  

 

 

  เงินเดือน X ระยะเวลาการทำงานถึงวันที่พนักงานเกษียณอายุ X จำนวนถัวเฉลี่ยพนักงานที่ลาออกระหว่างปี 

จำนวนคงเหลือพนักงานถัวเฉลี่ยระหว่างปี   

[   ]   



๔๐๗ 

 

๑.๑๔ ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานมีภาระผูกพันที่ไม่ได้รับรู้ในรายงานการเงิน จำนวน ๙,๕๗๗.๙๑   

ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี้ 

๑.๑๔.๑ ภาระผูกพันในโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สำนักงานมีค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ครุภัณฑ์ งบก่อสร้างและ

โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๘,๙๑๒.๙๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 ไม่เกิน ๑ ปี 

 เกิน ๑ ปี 

แต่ไม่เกิน ๕ ปี 

- งบดำเนินงานหน่วยงาน 
๒๒.๙๗  ๖๖.๕๘ 

- งบดำเนินงานโครงการ    

อุดหนุนรับ/รับจ้าง/ร่วมวิจัย ๗๙๓.๓๘  ๒๙๐.๗๗ 

สนับสนุนหน่วยงานภายนอก ๕๖.๐๒  ๑๖๒.๓๘ 

ดำเนินการเอง ๙๓๕.๘๕  ๗๒๗.๒๘ 

- งบก่อสร้างและงบครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๙๘๐.๗๙  ๒,๘๗๖.๙๖ 

รวม ๔,๗๘๙.๐๑  ๔,๑๒๓.๙๗ 

 ๑.๑๔.๒ ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา จำนวน ๖๖๔.๙๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  - ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน 

สำนักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ เช่ารถยนต์ 

เช่าพื้นที่สำนักงาน และเช่าทรัพย์สินอื่น โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำตามสัญญาที่ต้องจ่ายในอนาคต

ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้ 

 

 ไม่เกิน ๑ ปี  ๑๐.๔๓ 

 เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๑๒.๕๙ 

 เกิน ๕ ปี   ๖๐.๒๕ 

 รวม  ๘๓.๒๗ 



๔๐๘ 

 

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 

สำนักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคาร สัญญาจ้างรักษาความ

สะอาด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสัญญาจ้างเหมา

บริการอ่ืน ดังนี้ 

  ไม่เกิน ๑ ปี  ๒๖๐.๖๓ 

  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๑๐๓.๑๗ 

 รวม  ๓๖๓.๘๐ 

  - ภาระผูกพันรายจ่ายลงทุน 

  สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้  

  งานก่อสร้างอาคาร ๑๗๖.๑๙ 

  อุปกรณ์ ๕.๔๗ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑๕.๙๗ 

 รวม  ๑๙๗.๖๓ 

  ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างและจัดหาสินทรัพย์  

 

 - ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ 

สำนักงานได้จัดทำสัญญาซื้อวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 

และบริการอื่น ๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้ 

  ไม่เกิน ๑ ปี  ๑๙.๙๕ 

  เกิน ๑ ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ๐.๒๘ 

 รวม  ๒๐.๒๓ 
 

 

 

 



๔๐๙ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 
 

 

 

 

 


