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ในการ้พััฒนาขีีดความุ่สามุ่าร้ถขีองปร้ะเทศให้้เขี้มุ่แขี็ง เพั้�อห้ล่ดพั้นจัากปร้ะเทศกับดักร้ายได้ปานกลางและพัึ�งพัาตนเอง

ได้อย�างยั�งย้นต�อไป

 สำนักงานพัฒนาวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่�งชาติ

 มิถุุนายน 2565

คำ�นำ�



ส�รบัญ

 เกษตรและอาหาร 

• รา Beauveria bassiana สำาหร้บใช้้เป็็นช้่วภั้ณฑ์์ควบคุมแมล่งศ้ัตรูพืช้ 8
• รา Metarthizium sp. สำาหร้บใช้้เป็็นช้่วภั้ณฑ์์ควบคุมแมล่งศ้ัตรูพืช้ 9
• ม้ยคอโป็รต่น 10
• เช้ื�อพ้นธุุกรรมพริกสายพ้นธุุ์ต้วผู้เป็็นหม้นแล่ะสายพ้นธุุ์ฟื้้� นฟูื้ความเป็็นหม้น 11
• พริกพ้นธุุ์อ้คน่พิโรธุ 12
• ข้้าวโพดลู่กผสมข้้าวเหน่ยวหวาน 13
• ป็ุ�ยนำ�าแข้วนล่อยสูตรเข้้มข้้น 14
• นอนวูฟื้เวนเพื�อผล่ผล่ิตที่างการเกษตร Magik Growth 15
• โรงเรือนเพาะป็ลู่ก 16
• กระบวนการหม้กนำ�าส้มสายชู้จำากส้บป็ะรด 17
• ระบบแช้่อิ�มสตรอว์เบอร์ร่ด้วยกระบวนการสนามไฟื้ฟื้า้พ้ล่ส์ 18
• dsIAG สำาหร้บเป็ล่่�ยนเพศักุ้งก้ามกราม 19
• นาโนว้คซี่นต่อต้านเช้ื�อฟื้ล่าโวแบคที่่เร่ยมคอล่้มนาริสในป็ล่า 20
• อุป็กรณ์สร้างฟื้องอากาศั 21
• ระบบตรวจำติดตามสภัาวะการเจำริญเติบโตข้องแบคที่่เร่ยในระบบการเพาะเล่่�ยงกุ้ง 
 ด้วยเครื�อง Bacterial Growth Tracker (BGT) 22
• ชุ้ดตรวจำว้ดป็ริมาณฮอร์โมนโป็รเจำสเตอโรนในนำ�านมโค 
 โดยการใช้้โมโนโคล่นอล่แอนติบอด่ที่่�ม่ความจำำาเพาะ 23
• ระบบบริหารจำ้ดการอาหารกล่างว้นแล่ะว้ตถุุดิบสำาหร้บผู้จำ้ดอาหารกล่างว้นโรงเร่ยน 24
• ระบบบริหารจำ้ดการอาหารกล่างว้นโรงเร่ยนแล่ะภัาวะโภัช้นาการน้กเร่ยน 
 สำาหร้บผู้ป็ระกอบการ 25
• ยางธุรรมช้าติเที่อร์โมพล่าสติกสำาหร้บกรวยก้�นจำราจำร (TPNR for Traffic Cones) 26
 
 สมุุนไพรและเวชสำาอาง 
• ผล่ิตภั้ณฑ์์อาหารเสริมสุข้ภัาพนำ�าม้นงาข้่�ม้อนช้นิดบรรจำุแคป็ซีูล่นิ�ม 28
• อนุภัาคนาโนก้กเก็บสารเคอร์คูมินอยด์สำาหร้บให้ที่างป็าก 29
• สารสก้ดมาตรฐานกระช้ายดำาที่่�ม่ป็ริมาณฟื้ล่าโวนอยด์สูงแล่ะล่ดส่คล่ำ�าดำาในสภัาวะเย็น 30
• อนุภัาคน่โอโซีมก้กเก็บสารสก้ดจำากเห็ดหล่ินจำือ 
 แล่ะเซีร้�มผสมอนุภัาคนาโนก้กเก็บสารสก้ดจำากเห็ดหล่ินจำือสำาหร้บบำารุงผิวหน้า 31
• คร่มบรรเที่าอาการป็วดจำากสารสก้ดไพล่ 32
 



 การแพทย์ ์

• ชุ้ดสก้ด RNA เพื�อการตรวจำวินิจำฉั้ยไวร้สโควิด 19 ด้วยเที่คนิค RT-PCR 34
• ชุ้ดไพรเมอร์แล่ะกรรมวิธุ่การตรวจำหาเช้ื�อไวร้ส SARS-CoV-2 สาเหตุข้องโรคโควิด 19  
 ด้วยเที่คนิคแล่มป็์เป็ล่่�ยนส่ในข้้�นตอนเด่ยว 35
• ชุ้ดตรวจำสำาหร้บค้ดกรองการติดเช้ื�อก่อโรคโควิด 19 36
• หน้ากากอนาม้ยสามช้้�นจำากแผ่นเส้นใยแบบไม่ถุ้กไม่ที่อที่่�ม่สมบ้ต ิ
 ในการกรองอนุภัาคระด้บเล่็กกว่าหน่�งไมครอน 37
• หน้ากากจำากแผ่นกรองเส้นใยนาโนที่่�ม่สมบ้ติในการกรองล่ะเอ่ยดแล่ะต้านเช้ื�อจำุล่ช้่พ 38
• หน้ากากอนาม้ยส่�ช้้�นที่่�ม่สมบ้ติในการกรองอนุภัาคระด้บเล่็กกว่าหน่�งไมครอน 39
• อุป็กรณ์ป็้องก้นส่วนบุคคล่ 40
• เป็ล่เคล่ื�อนย้ายผู้ป็่วยแบบความด้นล่บ 41
• มิวเที่อร์ม เฟื้สเซีนซี์: เครื�องว้ดอุณหภัูมิอ้จำฉัริยะ 42
• หุ่นยนต์กำาจำ้ดเช้ื�อโรคด้วยวิธุ่การฉัายแสงยูว่ซี่ (Girm Zaber UV-C Sterilizer Robot) 43
• เครื�องเอกซีเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคล่ื�อนย้ายได้ (MobiiScan) 44
• แผ่นดามกระดูกต้นข้าส่วนป็ล่าย 45
• แผ่นดามกระดูกหน้าแข้้งส่วนต้น 46
• อุป็กรณ์ล่็อกแล่ะนำาเจำาะว้สดุฝัังในที่างการแพที่ย์ 47
• อุป็กรณ์พ่วงต่อป็ร้บรถุเข้็นที่้�วไป็เป็็นรถุเข้็นไฟื้ฟื้า้ 48
• ระบบตรวจำว้ดก๊าซีจำากล่มหายใจำข้นาดพกพา 49
• เครื�องตรวจำว้ดสุข้ภัาพเบื�องต้น (Heath Check Kiosk) 50
• ระบบเช้ื�อมต่อแล่ะแป็ล่ผล่ข้้อมูล่ภัาวะโภัช้นาการแบบอ้ตโนม้ติ จำากเครื�องช้้�งนำ�าหน้ก
 แล่ะว้ดความสูง (KidSize) 51
• แพล่ตฟื้อร์มระบบแจำ้งเหตุฉัุกเฉัินดิจำิที่้ล่ (Call Center Information System: CIS)  
 แล่ะแพล่ตฟื้อร์มระบบ Emergency Telemedical Operation 52
 
 พลังงานและส่�งแวดล้อมุ 

• อินเวอร์เตอร์สำาหร้บป็ั� มนำ�าจำากเซีล่ล่์แสงอาที่ิตย์หล่ายกำาล่้งข้้บ รุ่น Dual-power 54
• เอนไซีม์เพื�อกระบวนการผล่ิตสำาล่่ส่ข้าวที่่�เป็็นมิตรก้บสิ�งแวดล่้อม 55
• นว้ตกรรมรถุเข้็นร้กษ์โล่ก 56
 



 อุตสาหกรรมุ 
• โป็รแกรมว้ดข้นาดอาหารส้ตว์อ้ตโนม้ติ เพื�อใช้้ในการควบคุมคุณภัาพการผล่ิต 58
• หม่กข้องเหล่วหนืดไอออนิก-กราฟื้นี (Ionic Liquid-Graphene Paste) 59
• ชุ้ดที่ดสอบว้ดคุณล่้กษณะมอเตอร์ไฟื้ฟื้า้ (mcTest) 60
• ซีอฟื้ต์แวร์แป็ล่งภัาพต้วอ้กษรเป็็นข้้อความ เวอร์ช้้นเซีิร์ฟื้เวอร์ (T-OCR Server Version) 61
• ระบบรู้จำำาเส่ยงพูดภัาษาไที่ย พาที่่ (Partii) 62
• โป็รแกรมอ้บดุล่แพล่ตฟื้อร์ม (Abdul Platform) 63
• โป็รแกรมอ้บดุล่แพล่ตฟื้อร์ม (Abdul Platform)  
 แล่ะระบบย่อยร่วมจำ้ดการคู่คำาถุามคำาตอบด้วยมนุษย์ (Ginnie) 64
• แพล่ตฟื้อร์มการจำ้ดการข้้อมูล่แบบเร่ยล่ไที่ม์บนอุป็กรณ์สมองกล่ฝัังต้ว 65
• แพล่ตฟื้อร์มการจำ้ดการข้้อมูล่แบบเร่ยล่ไที่ม์บนเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข้่าย 66
• ระบบบริหารจำ้ดการพิพิธุภั้ณฑ์์แบบเครือข้่าย (Museum Pool) 67
 
 ส่�งทอ 
• สูตรแล่ะกระบวนการเคล่ือบสิ�งที่อ 69
 
 อ่�น ๆ 
• งานวรรณกรรมหน้งสือเสริมการเร่ยนรู้  
 (การที่ดล่องเคม่ช้่วภัาพ ยานยนต์แล่ะข้นส่งสม้ยใหม่) 71



เกษตรและอาหาร



8 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นักวิิจััย : อลงกร้ณิ์ อำนวยกาญจันสิน และคณิะ

 ศ่นย์พัันธิ่วิศวกร้ร้มุ่และเทคโนโลยีชีวภาพัแห้�งชาติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2103002268

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเดมุ่าร้์ เคมุ่ีคอล เวิร้์ค จัำกัด 

บร้ิษัทเอส.วี.การ้เกษตร้ จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2562) 

บร้ิษัททีเอบี อินโนเวชั�น จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2560)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นกร้ะบวนการ้ผลิตชีวภัณิฑ์์จัากร้าแมุ่ลง ด้วยเทคนิคการ้ห้มุ่ักแบบแขี็ง ที�มุ่ีศักยภาพัใน 

การ้กำจััดแมุ่ลงศัตร้่พั้ชในนาข้ีาวและไร้�มุ่ันสำปะห้ลังอย�างมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพั ช�วยลดความุ่ส่ญเสียขีองพั้ช

เศร้ษฐกิจัจัากการ้เขี้าทำลายขีองแมุ่ลงศัตร้่พั้ช ร้วมุ่ทั�งลดการ้ใช้สาร้เคมุ่ีกำจััดศัตร้่พั้ช

• ปจััจัยัที�ตอ้งคำนงึถงึในการ้ผลติ ปร้ะกอบดว้ย ชนดิและความุ่ช้�นเร้ิ�มุ่ตน้ในอาห้าร้แขีง็ การ้ชกันำให้ผ้ลติสปอร้์ 

การ้ลดการ้ปนเป้�อนร้ะห้ว�างการ้เลี�ยงเช้�อร้า และร้ะบบการ้ผลิต เพั้�อให้้ได้สปอร้์ปร้ิมุ่าณิส่ง แต�ต้นท่นต�ำ

• วิธิีการ้ใช้งาน ค้อ ใช้สาร้แขีวนลอยสปอร้์ฉีีดพั�นให้้ทั�วแปลงปล่กในช�วงการ้ร้ะบาดขีองแมุ่ลงศัตร้่พั้ช โดยต้อง

มุ่ีความุ่ห้นาแน�นขีองสปอร้์ที�เห้มุ่าะสมุ่เพั้�อก�อให้้เกิดความุ่ร้่นแร้งต�อแมุ่ลงศัตร้่พั้ช

ร� Beauveria bassiana  
สำ�ห่รับใช้เป็ีนชีวิภััณิฑ์์ควิบคุมแมลงศัตร่พืช
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ร� Metarthizium sp.  
สำ�ห่รับใช้เป็ีนชีวิภััณิฑ์์ควิบคุมแมลงศัตร่พืช

นักวิิจััย : อลงกร้ณิ์ อำนวยกาญจันสิน และคณิะ

  ศ่นย์พัันธิ่วิศวกร้ร้มุ่และเทคโนโลยีชีวภาพัแห้�งชาติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2003001154

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเดมุ่าร้์ เคมุ่ีคอล เวิร้์ค จัำกัด

   

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นกร้ะบวนการ้ผลิตชีวภัณิฑ์์จัากร้าแมุ่ลง ที�มุ่ีศักยภาพัในการ้กำจััดแมุ่ลงศัตร้่พั้ชในกล่�มุ่ 

ไร้แดง แมุ่ลงปีกแขี็ง ในมุ่ันสำปะห้ลัง กล้วยไมุ่้ และผลไมุ่้ ได้อย�างมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพั ช�วยลดความุ่ส่ญเสียขีอง

พั้ชเศร้ษฐกิจัจัากการ้เขี้าทำลายขีองแมุ่ลงศัตร้่พั้ช ร้วมุ่ทั�งลดการ้ใช้สาร้เคมุ่ีกำจััดศัตร้่พั้ช 

• วธิิกีาร้ใชง้าน ค้อ นำหั้วเช้�อร้า Metarthizium sp. ในร้ป่แบบน�ำมุ่าเลี�ยงบนขีา้วสาร้ที�มุ่คีวามุ่ช้�น 30 เปอร์้เซ็น็ต์ 

จัากนั�นชะล้างสปอร้์ที�ขีึ�นปกคล่มุ่เมุ่ล็ดข้ีาว นำมุ่าผสมุ่น�ำที�ความุ่ห้นาแน�นเห้มุ่าะสมุ่ แล้วนำไปฉีีดพั�นให้ ้

ทั�วแปลงปล่กในช�วงการ้ร้ะบาดขีองแมุ่ลงศัตร้่พั้ช โดยพับอัตร้าการ้ตาย 80-90 เปอร้์เซ็็นต์
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นักวิิจััย : กอบก่ล เห้ล�าเท้ง และคณิะ

            ศ่นย์พัันธิ่วิศวกร้ร้มุ่และเทคโนโลยีชีวภาพัแห้�งชาติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2003000353

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทไทยร้่�งเร้้องอ่ตสาห้กร้ร้มุ่ จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจิัยัชิ�นนี� เปน็สต่ร้อาห้าร้เห้ลวและกร้ร้มุ่วิธิกีาร้เพัาะเลี�ยงเช้�อร้ากนิได ้ดว้ยการ้ห้มุ่กัแบบเห้ลว เพั้�อผลติ

มุ่ยัคอโปร้ตนีสำห้ร้บัเป็นแห้ล�งโปร้ตีนทดแทนเน้�อสตัว์ สามุ่าร้ถนำไปปร้ะกอบเป็นอาห้าร้ต�าง ๆ เช�น เบอร์้เกอร์้ 

น�ำพัร้ิกอ�อง เป็นต้น

• ใช้น�ำตาลซ็่โคร้สเป็นแห้ล�งคาร้์บอนซ็ึ�งมุ่ีร้าคาถ่ก และสาร้ไนโตร้เจัน ร้�วมุ่กับการ้เสร้ิมุ่ด้วยเกล้ออนินทร้ีย์ 

ต�าง ๆ  ดว้ยปริ้มุ่าณิที�เห้มุ่าะสมุ่ ควบคมุ่่ค�าพัาร้ามิุ่เตอร์้การ้ห้มัุ่กที�ส�งเสริ้มุ่การ้เจัริ้ญเติบโตห้ร้อ้การ้เพัิ�มุ่ปริ้มุ่าณิ

มุ่วลขีองเส้นใย ทำให้้ได้ปร้ิมุ่าณิมุ่วลเส้นใยส่ง 

• กร้ร้มุ่วิธิีการ้ห้มุ่ักทำได้ง�าย ใช้ร้ะยะเวลาสั�น ใช้พัลังงานต�ำ จัึงทำให้้มุ่ีต้นท่นต�ำทั�งในส�วนขีองอาห้าร้เลี�ยงเช้�อ

และค�าดำเนินการ้

มัยคอโปีรตีน
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เชื�อพันธุุกรรมพริกส�ยพันธุุ์ตัวิผ่้เป็ีนห่มัน 
และส�ยพันธุุ์ฟื้้� นฟ่ื้ควิ�มเป็ีนห่มัน

นักวิิจััย : บ่บผา ใจัเที�ยง

 คณิะเกษตร้ศาสตร้์ มุ่ห้าวิทยาลัยอ่บลร้าชธิานี (สนับสน่นท่นวิจััย โดย สวทช.) 

ทรัพย์สินทางปีัญญา : ร้ับร้องพัันธิ่์ 

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี :  บร้ิษัทแปซ็ิฟิิคเมุ่ล็ดพัันธิ่์ จัำกัด

 บร้ิษัทซ็านยี� สห้สิงห้์ ซ็ีดส์ จัำกัด

 บร้ิษัทอะโกร้ สตาร้์ ซ็ีดส์ จัำกัด

 บร้ิษัทฮอทิเจันเนติคส์ ร้ีเสิร้์ช (เอส.อี.เอเชีย) จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

 บร้ิษัทแวนด้า ซ็ีดส์ จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

 บร้ิษัทกร้ีน เวิลด์ เจัเนติกส์ (ปร้ะเทศไทย) จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

 ห้้างห้่้นส�วนจัำกัดไทยนอร้์ทเทิร้์น ซ็ีดส์ (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

 บร้ิษัทเจัียไต๋ จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

 บร้ิษัทกร้ีน ซ็ีดส์ จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นสายพัันธิ่์พัริ้กที�มุ่ีลักษณิะเกสร้ตัวผ่้เป็นห้มัุ่น สำห้รั้บใช้ผลิตเมุ่ล็ดพัันธิ่์ล่กผสมุ่ ซึ็�งพัร้ิก

เมุ่ล็ดพัันธิ่์ล่กผสมุ่ที�ใช้เพัาะปล่กจัะให้้ผลผลิตที�มุ่ีค่ณิภาพัสมุ่�ำเสมุ่อ และผลผลิตต�อไร้�ที�ส่งกว�าการ้ปล่กจัาก

พัร้ิกเมุ่ล็ดพัันธิ่์ผสมุ่แบบเปิดทั�วไป 

• พัร้ิกที�มุ่ีลักษณิะเกสร้ตัวผ่้เป็นห้มุ่ันถ่กใช้แทนการ้ผลิตเมุ่ล็ดพัันธิ่์พัร้ิกล่กผสมุ่แบบเดิมุ่ด้วยวิธิีการ้กำจััดเกสร้

ตัวผ่้ออกจัากต้น (Hand Emasculation) เพั้�อให้้เห้ล้อแต�เกสร้ตัวเมุ่ียสำห้ร้ับผสมุ่ขี้ามุ่กับพัันธิ่์พั�อที�ต้องการ้

• ช�วยลดต้นท่นในการ้ผลิตเมุ่ล็ดพัันธิ่์พัร้ิก เพัิ�มุ่ความุ่บร้ิส่ทธิิ�ขีองเมุ่ล็ดพัันธิ่์พัร้ิกล่กผสมุ่ และเพัิ�มุ่โอกาสให้้

เกษตร้กร้ได้ใช้เมุ่ล็ดพัันธิ่์พัร้ิกล่กผสมุ่ที�มุ่ีค่ณิภาพั
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นักวิิจััย : ส่ชีลา เตชะวงค์เสถียร้

            คณิะเกษตร้ศาสตร้์ มุ่ห้าวิทยาลัยขีอนแก�น (สนับสน่นท่นวิจััย โดย สวทช.) 

ทรัพย์สินทางปีัญญา : พัันธิ่์พั้ชให้มุ่� 

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทบางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมุ่ติค จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นสายพัันธิ่์พัร้ิกล่กผสมุ่ที�มุ่ีปร้ิมุ่าณิสาร้เผ็ดส่ง เพั้�อนำผลผลิตไปสกัดสาร้แคปไซ็ซ็ิน ซ็ึ�งเป็น

สาร้ที�ทําให้้เกิดร้สเผ็ดร้้อน มุ่ีสร้ร้พัค่ณิกร้ะต่้นการ้ไห้ลเวียนเล้อด ทำให้้ห้ลอดเล้อดขียายตัว สำห้ร้ับใช้เป็น

ส�วนผสมุ่ผลิตภัณิฑ์์เจัลแก้ปวดกล้ามุ่เน้�อ 

• พัร้ิกสายพัันธิ่์ฯ ดังกล�าว มุ่ีความุ่เผ็ด 500,000 สโควิลล์ ฮีต ย่นิต (Scoville Heat Units/SHU) ให้้ผลผลิต

สมุ่�ำเสมุ่อ ในขีณิะที�พัร้ิกที�ชาวบ้านปล่กทั�วไปซ็ึ�งเป็นพัันธิ่์ผสมุ่เปิด มุ่ีความุ่เผ็ดไมุ่�คงที�และผลผลิตต�ำ 

• ลักษณิะทร้งต้นแขี็งแร้ง ต้นส่งให้ญ� ทร้งพั่�มุ่แผ�กว้าง ปล่กในสภาพัโร้งเร้้อน และมุ่ีผลสีแดงสด 

พริกพันธุุ์อัคนีพิโรธุ
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ข้้�วิโพดล่กผสมข้้�วิเห่นียวิห่วิ�น

นักวิิจััย : ค่ณิเดช ส่ร้ิห้าร้

  คณิะเกษตร้ศาสตร้์ มุ่ห้าวิทยาลัยขีอนแก�น (สนับสน่นท่นวิจััย โดย สวทช.) 

ทรัพย์สินทางปีัญญา : พัันธิ่์พั้ชให้มุ่� 

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทนำไทยเชียงเกษตร้กิจั จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นสายพัันธิ่์ ข้ีาวโพัดข้ีาวเห้นียวล่กผสมุ่ ลักษณิะฝัักข้ีาวโพัดมีุ่เมุ่ล็ดห้วานแทร้ก  

เมุ่้�อร้ับปร้ะทานจัะเห้มุ่้อนขี้าวโพัดขี้าวเห้นียวโร้ยด้วยน�ำตาล มุ่ีความุ่สามุ่าร้ถในการ้ปรั้บตัวได้ดีใน 

ห้ลายสภาพัแวดล้อมุ่ ให้้ผลผลิตส่งและสมุ่�ำเสมุ่อกว�าการ้ปล่กขี้าวโพัดพัันธิ่์ผสมุ่แบบเปิดทั�วไป 

• ขี้าวโพัดสายพัันธิ่์ฯ ดังกล�าว มุ่ีลักษณิะต้นเขีียวแข็ีงแร้ง เมุ่ล็ดสีขีาวครี้มุ่ ฝัักให้ญ�และสมุ่�ำเสมุ่อ มุ่ีค่ณิภาพั 

การ้บริ้โภคดี เห้นยีวน่�มุ่ ทก่ฝักัมีุ่เมุ่ลด็ข้ีาวโพัดห้วานพัเิศษ 25 เปอร์้เซ็น็ต์ จังึมีุ่ร้สชาตหิ้วานปนอย่�ในฝักัเดียวกัน 

และให้้ผลผลิตห้ลังปอกเปล้อกส่งกว�า 1,300 กิโลกร้ัมุ่/ไร้� 
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นักวิิจััย : ดวงพัร้ เคร้สปี� และคณิะ

  ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1803001772

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทดั�กอะโกร้ จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นส่ตร้และกร้ร้มุ่วิธิีการ้เตร้ียมุ่ป่�ยน�ำแขีวนลอยเขี้มุ่ขี้น ที�มุ่ีความุ่พัิเศษเฉีพัาะตัว ค้อ  

มุ่ีความุ่เขี้มุ่ขี้นขีองธิาต่อาห้าร้พั้ชส่ง ปร้ะกอบด้วย N-P
2
O

5
-K

2
O ในอัตร้าส�วนไมุ่�น้อยกว�า 16-16-16 ช�วยเพัิ�มุ่

แร้�ธิาต่อาห้าร้ที�มุ่ีความุ่จัำเป็นให้้กับพั้ชได้อย�างมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพั มุ่ีความุ่คงตัวกว�าป่�ยน�ำที�มุ่ีขีายในท้องตลาด 

• ป่�ยน�ำมุ่ีลักษณิะเป็นขีองเห้ลวห้น้ดสีน�ำตาลเข้ีมุ่ ที�มุ่ีอน่ภาคขีองป่�ยแขีวนลอยอย่� ไมุ่�จัับตัวกันเป็นก้อนผลึก  

มุ่ีเสถียร้ภาพั โดยเมุ้่�อเก็บไว้ในสภาวะเร้�งเป็นร้ะยะเวลา 3 เด้อน พับว�า ไมุ่�จัับตัวกันเป็นก้อนผลึก ไมุ่�ทำให้้

บร้ร้จัภ่ณัิฑ์เ์กดิการ้บวมุ่ตัว ช�วยแกไ้ขีปญัห้าบร้ร้จัภ่ณัิฑ์บ์วมุ่จัากการ้สะสมุ่ขีองแกส๊ และไมุ่�ทำให้ป้ร้ะสทิธิภิาพั

ขีองส่ตร้ป่�ยเปลี�ยนแปลง

ปุี�ยนำ��แข้วินลอยส่ตรเข้้มข้้น
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นอนวิ่ฟื้เวินเพื�อผลผลิตทำ�งก�รเกษตร 
Magik Growth

นักวิิจััย : จั่ร้ีร้ัตน์ ปร้ะสาร้ และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีโลห้ะและวัสด่แห้�งชาติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1603000807 และ 2003000837 และความุ่ลับทางการ้ค้า

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทสาลี� คัลเล�อร้์ จัำกัด (มุ่ห้าชน)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นส่ตร้โพัลิเมุ่อร์้คอมุ่พัาวด์และกร้ะบวนการ้ขึี�นร้่ปสปันบอนด์นอนว่ฟิเวน (Spunbond 

Nonwoven) สำห้ร้ับปร้ะย่กต์ใช้ในด้านการ้เกษตร้ เช�น ถ่งปล่กพั้ช ถ่งห้�อผลไมุ่้ และวัสด่คล่มุ่ดิน โดยเล้อก

ใช้ชนิดขีองโพัลิเมุ่อร้์ สาร้เติมุ่แต�ง และดัดแปร้เน้�อวัสด่ให้้มุ่ีสมุ่บัติพัิเศษ สามุ่าร้ถช�วยสร้้างสภาวะที�เอ้�อต�อ 

การ้เจัร้ิญเติบโตขีองพั้ช ทำให้้ผลผลิตที�ได้มุ่ีปร้ิมุ่าณิและค่ณิภาพัดี 

• จั่ดเด�น ค้อ มุ่ีโคร้งสร้้าง 3 มุ่ิติ ในลักษณิะที�เส้นใยสานกันไปมุ่า ทำให้้มุ่ีร้่พัร้่นและความุ่ห้นาที�ถ�ายเทน�ำและ

อากาศได้ดี แต�ในขีณิะเดียวกันก็แขี็งแร้งและทนทานต�อแสง UV สามุ่าร้ถนำกลับมุ่าใช้งานซ็�ำได้ มุ่ีสมุ่บัติ 

คัดเล้อกช�วงแสงที�พั้ชต้องการ้ อีกทั�งสามุ่าร้ถออกแบบให้้มีุ่ลักษณิะตามุ่การ้ใช้งานได้ ซ็ึ�งกร้ะบวนการ้ผลิต 

ดังกล�าวใช้เคร้้�องจัักร้และอ่ปกร้ณิ์ที�อ่ตสาห้กร้ร้มุ่ไทยมุ่ีอย่�แล้ว

• เห้มุ่าะสำห้ร้ับเกษตร้กร้สมุ่ัยให้มุ่�ที�เน้นผลผลิตเกษตร้ปลอดภัย มุ่ีค่ณิภาพั และมุ่่ลค�าส่ง
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นักวิิจััย : ชัยวิวัฒน์ เกย่ร้ธิำมุ่ร้งค์ และคณิะ

  ศ่นย์บร้ิการ้ปร้ึกษาการ้ออกแบบและวิศวกร้ร้มุ่ (DECC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1902003573 และอน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1903002292

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเอไอ 5.0 อกร้ีคัลเจัอร้์ อินโนเวชั�น จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นโร้งเร้้อนเพัาะปล่ก ห้ร้้อ โร้งเร้้อนพัฤกษาสบาย ที�สามุ่าร้ถร้ะบายความุ่ร้้อนภายใน 

โร้งเร้้อนและใตห้้ลงัคาไดเ้อง โดยอาศยัลมุ่ธิร้ร้มุ่ชาตเิปน็ส�วนช�วยส�งเสร้มิุ่ให้้การ้ร้ะบายอากาศภายในโร้งเร้อ้น

มุ่ีปร้ะสิทธิิภาพัดียิ�งขีึ�น ช�วยแก้ไขีปัญห้าการ้สะสมุ่ขีองความุ่ร้้อนภายในโร้งเร้้อน ทำให้้สามุ่าร้ถปล่กพั้ชได้ 

ตลอดปี และลดต้นท่นด้านพัลังงานในการ้ลดอ่ณิห้ภ่มุ่ิภายในโร้งเร้้อน 

• ปร้ะสทิธิภิาพัการ้ร้ะบายความุ่ร้อ้นดกีว�าโร้งเร้อ้นร้ป่แบบอ้�น ๆ  ที�มุ่กีาร้ใชง้านในปจััจับั่น เห้มุ่าะกบัการ้ใชง้าน

ในปร้ะเทศไทยที�อย่�ในเขีตร้้อน 

• โคร้งสร้้างโร้งเร้้อนถ่กออกแบบให้้เห้มุ่าะสมุ่และผ�านการ้วิเคร้าะห์้ความุ่แข็ีงแร้งผ�านห้ลักการ้ทางวิศวกร้ร้มุ่ 

จัึงมุ่ีความุ่แขี็งแร้งเห้มุ่าะสมุ่ต�อการ้ใช้งานและทนทานต�อสภาพัแวดล้อมุ่

 

โรงเรือนเพ�ะปีล่ก
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กระบวินก�รห่มักนำ��ส้มส�ยช่จั�กสับปีะรด

นักวิิจััย : ย่ทธินา กิ�งชา และคณิะ

   ศ่นย์พัันธิ่วิศวกร้ร้มุ่และเทคโนโลยีชีวภาพัแห้�งชาติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : ความุ่ลับทางการ้ค้า

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทซ็ินอา บร้ิว จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจัยัชิ�นนี� เป็นกร้ะบวนการ้ผลิตน�ำส้มุ่สายชห่้มัุ่กจัากสับปะร้ดแบบง�าย ทดแทนวิธิกีาร้ผลิตแบบดั�งเดิมุ่

ที�ต้องแยกขีั�นตอนการ้ผลิตแอลกอฮอล์และกร้ดแอซี็ติกออกจัากกัน ทำให้้ได้ผลผลิตน�ำส้มุ่สายช่ห้มัุ่กที�มุ่ี

ค่ณิภาพัคงที� ลดขีั�นตอนการ้ผลิต ส�งผลให้้ต้นท่นการ้ผลิตต�ำลง

• กร้ะบวนการ้ผลิตใช้ส่ตร้เช้�อจั่ลินทรี้ย์จัำเพัาะ ที�มุ่ีปร้ะสิทธิิภาพัในการ้ห้มัุ่กแอลกอฮอล์และกร้ดแอซี็ติกได้ 

พัร้้อมุ่กันในถังเดียว สามุ่าร้ถให้้ผลผลิตขีองน�ำส้มุ่สายช่ห้มัุ่กที�มุ่ีกลิ�นและร้สเฉีพัาะขีองสับปะร้ด โดยไมุ่�ต้อง 

ปร้่งแต�งด้วยสาร้เติมุ่แต�งภายห้ลังกร้ะบวนการ้ห้มุ่ัก มุ่ีค่ณิภาพัและความุ่ปลอดภัยตามุ่มุ่าตร้ฐานที�สำนักงาน

คณิะกร้ร้มุ่การ้อาห้าร้และยา (อย.) กำห้นด
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นักวิิจััย : พัานิช อินต๊ะ และอาทิตย์ ยาว่ฑ์ฒิ

  คณิะวิศวกร้ร้มุ่ศาสตร้์ มุ่ห้าวิทยาลัยเทคโนโลยีร้าชมุ่งคลล้านนา (สนับสน่นท่นวิจััย โดย สวทช.) 

ทรัพย์สินทางปีัญญา : องค์ความุ่ร้่้

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเบนดิโต้ แฟิมุ่ิลี� จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นร้ะบบปร้ับสภาพัสตร้อว์เบอร้์ร้ีก�อนแช�อิ�มุ่ ทั�งแบบแช�แขี็งและแบบสด ด้วยการ้ปร้ะย่กต์

ใช้สนามุ่ไฟิฟิ้าแบบพััลส์ เพั้�อลดร้ะยะเวลาในกร้ะบวนการ้แช�อิ�มุ่แบบช้า โดยไมุ่�ส�งผลต�อสี และยังสามุ่าร้ถคง

เน้�อสัมุ่ผัสขีองสตร้อว์เบอร้์ร้ีที�ไมุ่�เปลี�ยนแปลงจัากเดิมุ่

• ร้ะบบฯ ดังกล�าวปร้ะกอบด้วย 2 ส�วนห้ลัก ได้แก� ห้้องแช�อิ�มุ่ผลไมุ่้ด้วยสนามุ่ไฟิฟิ้าพััลส์พัร้้อมุ่ร้ะบบห้ล�อเย็น 

และเคร้้�องกำเนิดสนามุ่ไฟิฟิ้าพััลส์ ซ็ึ�งเคร้้�องมุ่้อ วัสด่ อ่ปกร้ณิ์ เเละร้ะบบควบค่มุ่สามุ่าร้ถพััฒนาและห้าได้

ภายในปร้ะเทศ 

 

ระบบแช�อิ�มสตรอวิ์เบอร์ร ี
ด้วิยกระบวินก�รสน�มไฟื้ฟื้�้พัลส์
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dsIAG สำ�ห่รับเปีลี�ยนเพศกุ้งก้�มกร�ม

นักวิิจััย : เปร้มุ่ฤทัย ส่พัร้ร้ณิก่ล และส่ร้ีร้ัตน์ แซ็�ตั�ง

  ศ่นย์พัันธิ่วิศวกร้ร้มุ่และเทคโนโลยีชีวภาพัแห้�งชาติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2003000491

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเจัร้ิญโภคภัณิฑ์์อาห้าร้ จัำกัด (มุ่ห้าชน)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจิัยัชิ�นนี� เปน็ผลติภณัิฑ์เ์ปลี�ยนเพัศก่ง้ดว้ยเทคนคิ RNA interference เพั้�อให้ส้ามุ่าร้ถผลติก่ง้เพัศผ่ไ้ด้

จัำนวนมุ่าก เน้�องจัากก่้งเพัศผ่้มุ่ีการ้เจัร้ิญเติบโตเร้็วกว�าเพัศเมุ่ีย ห้ากสามุ่าร้ถผลิตก่้งเพัศผ่้ล้วนได้จัะสามุ่าร้ถ

ล�นร้ะยะเวลาการ้เลี�ยงให้้สั�นลง ส�งผลให้้เกษตร้กร้ผ่้เลี�ยงก่้งมุ่ีร้ายได้ส่งขีึ�น  

• เป็นการ้ใช้ Double Stranded RNA (dsRNA) ในการ้ยบัยั�งการ้แสดงออกขีองยีน Insulin-like Androgenic 

Gland Hormone (IAG) ซ็ึ�งเปน็ยนีควบคมุ่่ลกัษณิะขีองเพัศผ่ ้เมุ่้�อก่ง้เพัศผ่ไ้ดร้้บั dsRNA ขีองยนี IAG (dsIAG) 

จัะกลายเป็น Neo-female ทำให้้มุ่ีลักษณิะภายนอกเห้มุ่้อนก่้งเพัศเมุ่ีย สามุ่าร้ถสร้้างไขี�ได้ และเมุ่้�อผสมุ่พัันธิ่์

กับก่้งเพัศผ่้ปกติจัะได้ล่กเป็นเพัศผ่้ล้วน ห้ร้้อมุ่ีอัตร้าส�วนขีองเพัศผ่้ส่ง
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นักวิิจััย : ธิีร้พังศ์ ยะทา และคณิะ

  ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

  สิร้ิกร้ กิติโยดมุ่ และคณิะ

  คณิะสัตวแพัทยศาสตร้์ จั่ฬาลงกร้ณิ์มุ่ห้าวิทยาลัย 

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1801001293 และ 1801005882

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเจัร้ิญโภคภัณิฑ์์อาห้าร้ จัำกัด (มุ่ห้าชน)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นส่ตร้องค์ปร้ะกอบและกร้ร้มุ่วิธิีการ้ผลิตนาโนวัคซ็ีนและนาโนอีมุ่ัลชันวัคซ็ีนแบบแช�  

ต�อต้านเช้�อฟิลาโวแบคทีเรี้ยมุ่คอลัมุ่นาริ้ส (Flavobacterium columnare) ในปลา เพั้�อทดแทนวัคซี็น 

แบบฉีีด ที�ต้องวางยาสลบและฉีีดวัคซ็ีนให้้ปลาทีละตัว

• วัคซี็นฯ ดังกล�าว เป็นการ้ใช้นาโนเทคโนโลยีเพัิ�มุ่ปร้ะสิทธิิภาพัการ้ยึดติดเกาะเย้�อเมุ่้อกขีองวัคซี็นเช้�อตาย 

สามุ่าร้ถใช้ได้กับปลาท่กขีนาดและคร้ั�งละจัำนวนมุ่าก มุ่ีต้นท่นถ่กกว�าวัคซ็ีนแบบฉีีด

• ช�วยลดความุ่เสียห้ายจัากการ้เกิดโร้คร้ะบาดในปลา โดยเสร้ิมุ่สร้้างภ่มุ่ิค่้มุ่กันขีองปลาต�อโร้ค และลดการ้ใช้ 

ยาปฏิิชีวนะที�อาจันำไปส่�การ้เกิดภาวะเช้�อด้�อยา

 

น�โนวิัคซีีนต�อต้�น 
เชื�อฟื้ล�โวิแบคทำีเรียมคอลัมน�ริสในปีล�
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อุปีกรณิ์สร้�งฟื้องอ�ก�ศ

นักวิิจััย : ร้่�งโร้จัน์ เมุ่าลานนท์ และคณิะ

   ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1701003062

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทวินัยเอ็นจัิเนียร้ิ�ง อินดัสตร้ี (1997) จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นอ่ปกร้ณ์ิสร้้างฟิองอากาศ เห้มุ่าะสำห้รั้บการ้ใช้งานในฟิาร์้มุ่เพัาะเลี�ยง และการ้ขีนส�ง 

สัตว์น�ำ 

• จั่ดเด�น ค้อ สามุ่าร้ถควบค่มุ่ปร้ิมุ่าณิและขีนาดขีองฟิองอากาศ และสามุ่าร้ถควบค่มุ่ปร้ิมุ่าณิขีองออกซ็ิเจันที�

ละลายในน�ำได้ 

• สามุ่าร้ถใช้ปร้ะโยชน์ไดห้้ลากห้ลาย อาทิ เพัิ�มุ่ค�าการ้ละลายขีองก๊าซ็ออกซ็ิเจันในน�ำสำห้ร้ับการ้ดำร้งชวีิตขีอง

สิ�งมีุ่ชีวิตในน�ำได้ส่งและร้วดเร็้ว บำบัดน�ำเสียโดยการ้แตกสลายโมุ่เลก่ลขีองสาร้ปร้ะกอบอินทรี้ย์ในน�ำด้วย 

การ้เติมุ่ก๊าซ็ออกซ็ิเจันที�มุ่ีขีนาดร้ะดับนาโนเมุ่ตร้ ร้วมุ่ถึงผลิตน�ำที�มุ่ีออกซ็ิเจันต�ำเพ้ั�อลดการ้เกิดปฏิิกิร้ิยา

ออกซ็ิเดชันและลดปร้ิมุ่าณิจั่ลินทร้ีย์ในน�ำได้โดยไมุ่�ต้องใช้สาร้เคมุ่ี
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นักวิิจััย :  สันติ ร้ัตนวาร้ินทร้์ และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

 พัินิจั ศร้ัทธิาพั่ทธิ และส่กัลยา ชาญ

 บร้ิษัทเบสท์ แคร้์ อินเตอร้์เนชั�นแนล (ปร้ะเทศไทย) จัำกัด

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1601005863 และ 1602002469 

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทวินัยเอ็นจัิเนียร้ิ�ง อินดัสตร้ี (1997) จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นร้ะบบติดตามุ่การ้เพัิ�มุ่จํัานวนขีองเช้�อแบคทีเร้ียแบบต�อเน้�อง ในตัวอย�างดินห้ร้้อเลนใน

น�ำขีองร้ะบบเพัาะเลี�ยงสัตว์น�ำ โดยใช้เทคโนโลยีแสงในการ้ตร้วจัสอบ Growth Curve และเทคโนโลยี

อินเทอร้์เน็ตขีองสร้ร้พัสิ�ง (IoT) ในการ้ส้�อสาร้กับผ่้ใช้งาน เพั้�อช�วยในการ้จััดการ้สภาพัทางชีววิทยาในบ�อ 

เพัาะเลี�ยงได้ถ่กต้อง เห้มุ่าะสมุ่ ร้วมุ่ทั�งสามุ่าร้ถห้าปร้ิมุ่าณิยาฆ่�าแบคทีเร้ีย ห้ร้้อปร้ิมุ่าณิอาห้าร้เลี�ยงแบคทีเร้ีย

ที�มุ่ีปร้ะโยชน์ได้

• ร้ะบบฯ ดังกล�าวสามุ่าร้ถตร้วจัติดตามุ่ได้ทั�งก�อน ร้ะห้ว�าง และห้ลังการ้เลี�ยง สามุ่าร้ถส�งข้ีอมุ่่ลทางร้ะบบ

ออนไลน์ แสดงค�าแบบตัวเลขีและกร้าฟิ เร้ียกด่ขี้อมุ่่ลแบบ Real-time ได้จัากสมุ่าร้์ตโฟินโดยการ้แจั้งเต้อน

ผ�านแอปพัลิเคชันไลน์ และสามุ่าร้ถปร้ับเปลี�ยนการ้ทํางานขีองเคร้้�องโดยสั�งการ้ผ�านสมุ่าร้์ตโฟินได้

• สามุ่าร้ถนำไปใช้ได้ห้ลากห้ลายอ่ตสาห้กร้ร้มุ่ เช�น อ่ตสาห้กร้ร้มุ่เพัาะเลี�ยงสัตว์น�ําเศร้ษฐกิจัที�ต้องเฝั้าร้ะวัง 

คณ่ิภาพัน�าํ อต่สาห้กร้ร้มุ่อาห้าร้ในการ้ตร้วจัเช้�อปนเป้�อน โดยสามุ่าร้ถตร้วจัห้าเช้�อแบคทีเร้ยีกล่�มุ่วบิร้โิอแมุ้่มุ่ี

จัำนวนน้อย และร้วดเร้็วกว�าการ้นำตัวอย�างไปเพัาะเลี�ยงเพั้�อห้าเช้�อในอาห้าร้แขี็งถึง 16 ชั�วโมุ่ง

ระบบตรวิจัติดต�มสภั�วิะก�รเจัริญเติบโต 
ข้องแบคทำีเรียในระบบก�รเพ�ะเลี�ยงกุ้ง  
ด้วิยเครื�อง Bacterial Growth Tracker (BGT)
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ชุดตรวิจัวิัดปีริม�ณิฮอร์โมนโปีรเจัสเตอโรนในนำ��นมโค 
โดยก�รใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีทำี�มีควิ�มจัำ�เพ�ะ

นักวิิจััย :  อร้วร้ร้ณิ ห้ิมุ่านันโต และคณิะ

  ศ่นย์พัันธิ่วิศวกร้ร้มุ่และเทคโนโลยีชีวภาพัแห้�งชาติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 090100273

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทสยามุ่โนวาส จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นชด่ตร้วจัวิเคร้าะห์้ปริ้มุ่าณิโปร้เจัสเตอโร้นในตัวอย�างน�ำนมุ่ จัากแมุ่�โคที�ได้ร้บัการ้ผสมุ่เทียมุ่ 

เพั้�อบ�งชี�การ้ตั�งท้องขีองโคนมุ่ ด้วยเทคนิค Competitive ELISA ซ็ึ�งมุ่ีร้าคาถ่กกว�าช่ดตร้วจัที�มุ่ีในท้องตลาด

• ช่ดตร้วจัฯ ดังกล�าว สามุ่าร้ถตร้วจัห้าปร้ิมุ่าณิฮอร้์โมุ่นโปร้เจัสเตอโร้นได้ทั�งในซ็ีร้ัมุ่และน�ำนมุ่โค ใช้ตร้วจัใน 

วันที� 20 และ 24 ห้ลังการ้ผสมุ่เทียมุ่ โดยให้้ผลสอดคล้องกับการ้ตร้วจัการ้ตั�งท้องด้วยเคร้้�องอัลตร้าซ็าวด์ใน

วันที� 30 ห้ลังการ้ผสมุ่เทียมุ่ มุ่ีความุ่แมุ่�นยำ 82 เปอร้์เซ็็นต์ และมุ่ีความุ่ไวในการ้ตร้วจัส่ง 

• นอกจัากนี�ยังสามุ่าร้ถใช้ช่ดตร้วจัดังกล�าวในการ้ด่วงร้อบการ้เป็นสัดขีองโค ทำให้้สามุ่าร้ถวางแผนการ้ผสมุ่ 

เทียมุ่ได้
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นักวิิจััย : ส่ปิยา เจัร้ิญศิร้ิวัฒน์ และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : ลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี :  บร้ิษัทณิภัทร้ฟิ่้ดส์ จัำกัด

 ห้้างห้่้นส�วนจัำกัดพัี แอนด์ พัี 99 ฟิ่้ดส์ เซ็อร้์วิส

 บร้ิษัทอัคร้พัันธิ่์ คอร้์ปอเร้ชั�น จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจิัยัชิ�นนี� เปน็เคร้้�องมุ่อ้ช�วยให้ผ้่ป้ร้ะกอบการ้ใชบ้ร้หิ้าร้จัดัการ้อาห้าร้กลางวนัในโร้งเร้ยีนให้มุ้่มีุ่าตร้ฐาน

ตามุ่ห้ลักโภชนาการ้ และช�วยบร้ิห้าร้จััดการ้วัตถ่ดิบและต้นท่นอย�างมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพั

• ผ่้ใช้งานสามุ่าร้ถเพัิ�มุ่ข้ีอมุ่่ลร้ายการ้สินค้าพัร้้อมุ่ร้าคาจัริ้ง แสดงร้ายการ้วัตถ่ดิบและคำนวณิปริ้มุ่าณิวัตถ่ดิบที�

ต้องใช้ตามุ่จัำนวนนักเร้ียน สามุ่าร้ถปร้ับเปลี�ยนปร้ิมุ่าณิวัตถ่ดิบตามุ่ความุ่ต้องการ้ สามุ่าร้ถคำนวณิต้นท่น  

ร้วมุ่ทั�งสามุ่าร้ถสร้้าง/ปรั้บส่ตร้อาห้าร้ขีองบริ้ษัท และห้ากได้ร้ับการ้ยินยอมุ่จัากโร้งเรี้ยนสามุ่าร้ถนำเขี้าเป็น

สำร้ับอาห้าร้กลางวันขีองโร้งเร้ียนในโปร้แกร้มุ่ Thai School Lunch ได้

• เปน็การ้ยกร้ะดบัมุ่าตร้ฐานอาห้าร้โร้งเร้ยีน และสร้า้งความุ่น�าเช้�อถอ้ให้ก้บัผ่ป้ร้ะกอบการ้ ทำให้เ้กดิการ้แขี�งขีนั

ในภาคธิ่ร้กิจัมุ่ากขีึ�น ปัจัจั่บันร้ะบบสามุ่าร้ถวิเคร้าะห้์ตำร้ับอาห้าร้ไทยได้ 100 ตำร้ับ

ระบบบริห่�รจััดก�รอ�ห่�รกล�งวิันและวิัตถุุดิบ
สำ�ห่รับผ่้จััดอ�ห่�รกล�งวิันโรงเรียน
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ระบบบริห่�รจััดก�รอ�ห่�รกล�งวิันโรงเรียน 
และภั�วิะโภัชน�ก�รนักเรียนสำ�ห่รับผ่้ปีระกอบก�ร

นักวิิจััย : ส่ปิยา เจัร้ิญศิร้ิวัฒน์ และคณิะ

   ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : ลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเนสท์เล� (ไทย) จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจัิัยชิ�นนี� เปน็ร้ะบบบร้หิ้าร้จััดการ้อาห้าร้กลางวนัและวตัถดิ่บ และตดิตามุ่ภาวะโภชนาการ้ขีองนกัเร้ยีน 

สำห้รั้บผ่ป้ร้ะกอบการ้จัดัอาห้าร้กลางวันโร้งเรี้ยน เพั้�ออำนวยความุ่สะดวกในการ้จัดัสำรั้บอาห้าร้ ช�วยบริ้ห้าร้

จััดการ้อาห้าร้และวัตถ่ดิบได้อย�างสะดวกและมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพั ลดภาร้ะคร้่โภชนาการ้ขีองโร้งเร้ียน ส�งเสร้ิมุ่ให้้

เด็กนักเร้ียนมุ่ีโภชนาการ้ที�ดี 

• ในการ้บริ้ห้าร้จััดการ้อาห้าร้กลางวันและวัตถ่ดิบ ผ่้ใช้งานสามุ่าร้ถเพัิ�มุ่ข้ีอมุ่่ลร้ายการ้สินค้าพัร้้อมุ่ร้าคาจัริ้ง 

แสดงร้ายการ้วัตถ่ดิบและคำนวณิปริ้มุ่าณิวัตถ่ดิบที�ต้องใช้ตามุ่จัำนวนนักเรี้ยน สามุ่าร้ถปรั้บเปลี�ยนปริ้มุ่าณิ

วัตถ่ดิบตามุ่ความุ่ต้องการ้ สามุ่าร้ถคำนวณิต้นท่น สามุ่าร้ถเขี้าถึงขี้อมุ่่ลเมุ่น่อาห้าร้ขีองโร้งเร้ียนในโปร้แกร้มุ่ 

Thai School Lunch ร้วมุ่ทั�งสามุ่าร้ถสร้า้ง/ปร้บัสต่ร้อาห้าร้ขีองบร้ษิทั และห้ากไดร้้บัการ้ยินยอมุ่จัากโร้งเรี้ยน

สามุ่าร้ถนำเขี้าเป็นสำร้ับอาห้าร้กลางวันขีองโร้งเร้ียนในโปร้แกร้มุ่ Thai School Lunch ได้ อีกทั�งโร้งเร้ียน

สามุ่าร้ถถ�ายร้่ปอาห้าร้ส�งเขี้าร้ะบบผ�านแอปพัลิเคชัน Thai School Lunch Photos ได้ 

• ในการ้ติดตามุ่ภาวะโภชนาการ้ ผ่้ใช้งานสามุ่าร้ถติดตามุ่ข้ีอมุ่่ลขีองนักเรี้ยนในภาพัร้วมุ่ ได้แก� เพัศ น�ำห้นัก 

และส�วนส่ง ผ�าน KidDiary Platform
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นักวิิจััย : ภาสร้ี เล้ากิจัเจัร้ิญ และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีโลห้ะและวัสด่แห้�งชาติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : ความุ่ลับทางการ้ค้า

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทธินัทธิร้ จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นส่ตร้และกร้ะบวนการ้ผลิตโพัลิเมุ่อร้์ที�ได้จัากการ้ผสมุ่ยางธิร้ร้มุ่ชาติและพัลาสติก ด้วย

เทคนิคไดนามุ่กิวลัคาไนเซ็ชัน (Dynamic Vulcanization) โดยใช้เคร้้�องอดัร้ดีแบบสกร้ค่่�ในร้ะดบัอต่สาห้กร้ร้มุ่ 

(Industrial-scale Twin Screw Extruder) เพั้�อผลิตกร้วยกั�นจัร้าจัร้ ทำให้้สามุ่าร้ถขีึ�นร้่ปได้สะดวก ร้วดเร้็ว 

ร้ีไซ็เคิลได้ง�ายเห้มุ่้อนพัลาสติก และแกะชิ�นงานออกจัากแมุ่�พัิมุ่พั์ได้ง�าย ส�งผลให้้กำลังการ้ผลิตเพิั�มุ่ขึี�น และ

เกิดขีองเสียในกร้ะบวนการ้ผลิตน้อยลง

• กร้วยจัร้าจัร้ยางธิร้ร้มุ่ชาติเทอร้์โมุ่พัลาสติกนี�มุ่ีสมุ่บัติย้ดห้ย่�นส่ง ทนทานต�อการ้พัับงอ ทนต�อการ้ฉีีกขีาด  

ไมุ่�แตกห้ักง�ายเมุ่้�อถ่กร้ถเห้ยียบ ทับชน เกาะพั้�นผิวถนนได้ดี มุ่ีลักษณิะและผิวสัมุ่ผัสเห้มุ่้อนยาง

• ช�วยให้้เกษตร้กร้ชาวสวนยางมุ่ีร้ายได้มุ่ากขีึ�น และช�วยเพัิ�มุ่มุ่่ลค�าการ้ใช้ยางพัาร้าในปร้ะเทศ 

ย�งธุรรมช�ติเทำอร์โมพล�สติก 
สำ�ห่รับกรวิยกั�นจัร�จัร (TPNR for Traffic Cones)



สมุนไพร
และเวชสำอาง



28 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นักวิิจััย : กิตติว่ฒิ เกษมุ่วงศ์

  ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1803000719

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเจัอาร้์ แลบโบร้าทอร้ี� จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจิัยัชิ�นนี� เปน็สต่ร้และกร้ร้มุ่วิธิกีาร้ผลติอาห้าร้เสริ้มุ่สข่ีภาพัน�ำมัุ่นงาขีี�มุ่อ้นในร้ป่แบบแคปซ็ล่นิ�มุ่พัร้อ้มุ่

บริ้โภค ที�มุ่ีปร้ะสิทธิิภาพัส่งในด้านการ้ด่ดซึ็มุ่และนำส�งสาร้สำคัญที�มุ่ีฤทธิิ�ต้านอน่มุ่่ลอิสร้ะ ที�สามุ่าร้ถลด 

ความุ่เสี�ยงในการ้เกิดโร้คมุ่ะเร้็ง

• น�ำมุ่ันเมุ่ล็ดงาขีี�มุ่้อนอ่ดมุ่ไปด้วยกร้ดไขีมุ่ันอิ�มุ่ตัวห้ลายชนิด ได้แก� โอเมุ่ก้า 3 โอเมุ่ก้า 6 และ โอเมุ่ก้า 9 และ

ใช้ร้ะบบนำส�งยาอิมุ่ัลชันชนิดเกิดเอง (Self-Emulsifying Drug Delivery System; SEDDS) ซ็ึ�งจัะช�วยให้ ้

สาร้ที�ไมุ่�ละลายน�ำและด่ดซ็ึมุ่ได้ยาก มุ่ีการ้กร้ะจัายตัวและด่ดซ็ึมุ่ไปยังลำไส้เล็กได้ดีขีึ�น

• ช�วยให้เ้กษตร้กร้ผ้่ปลก่งาขีี�มุ่อ้นมีุ่ร้ายได้ที�เพัิ�มุ่มุ่ากขีึ�น เป็นปร้ะโยชน์ต�ออต่สาห้กร้ร้มุ่อาห้าร้เสริ้มุ่สข่ีภาพั และ

เป็นทางเล้อกให้้กับผ่้บร้ิโภคอาห้าร้เสร้ิมุ่

ผลิตภััณิฑ์์อ�ห่�รเสริมสุข้ภั�พนำ��มันง�ข้ี�ม้อน
ชนิดบรรจัุแคปีซี่ลนิ�ม
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นักวิิจััย : ชญานันท์ เอี�ยมุ่สำอางค์ และคณิะ

  ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1803002203

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทศิร้ิบัญชา จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นกร้ะบวนการ้เตร้ียมุ่อน่ภาคนาโนกักเก็บสาร้เคอร้์ค่มิุ่นอยด์สำห้รั้บให้้ทางปาก เพั้�อเพัิ�มุ่

ปร้ะสิทธิิภาพัการ้ละลายน�ำและการ้ด่ดซึ็มุ่ในร้ะบบทางเดินอาห้าร้ โดยยังคงฤทธิิ�ต้านอน่มุ่่ลอิสร้ะและ 

ต้านการ้อักเสบที�ดี เพั้�อนำไปพััฒนาเป็นเคร้้�องด้�มุ่ขีมุ่ิ�นชัน สำห้ร้ับผ่้ที�ต้องการ้เคร้้�องด้�มุ่ทางเล้อกอ้�นนอกจัาก

กาแฟิที�ช�วยให้้ร้่้สึกต้�นตัว กร้ะต่้นการ้ทำงาน และเคร้้�องด้�มุ่ช�วยบำร้่งร้ะบบปร้ะสาท

• กร้ร้มุ่วิธิีการ้เตรี้ยมุ่ไมุ่�ซั็บซ็้อน ส�วนปร้ะกอบขีองอน่ภาคกักเก็บสาร้สกัดจัากขีมุ่ิ�นชันมุ่ีความุ่ปลอดภัยตามุ่

มุ่าตร้ฐานสำนักงานคณิะกร้ร้มุ่การ้อาห้าร้และยา (อย.) 

อนุภั�คน�โนกักเก็บส�รเคอร์ค่มินอยด์
สำ�ห่รับให่้ทำ�งปี�ก
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นักวิิจััย : อ่ดมุ่ อัศวาภิร้มุ่ย์ และคณิะ

  ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2001001898

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเนเจัอร้์ เบนเนฟิิท จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นกร้ะบวนการ้สกัดสาร้สกัดมุ่าตร้ฐานจัากกร้ะชายดำสีเห้ล้องทองที�มุ่ีค่ณิภาพัและ 

ความุ่บร้ิส่ทธิิ�ส่ง ซ็ึ�งมุ่ีสมุ่บัติเด�นกว�าสาร้สกัดในท้องตลาดทั�วไปด้านการ้ชะลอวัย (Anti-aging) สำห้ร้ับพััฒนา

ต�อยอดเปน็ผลติภณัิฑ์์เคร้้�องสำอาง/เวชสำอาง ผลิตภณัิฑ์บ์ำร้ง่ผิวห้นา้ และผวิกาย ซ็ึ�งปจััจับั่นยงัขีาดเทคโนโลยี

ในการ้สกัดสาร้จัากสมุ่่นไพัร้ให้้มุ่ีค่ณิภาพัและความุ่บร้ิส่ทธิิ�ส่ง 

• สาร้สกัดมีุ่ปร้ิมุ่าณิฟิลาโวนอยด์ส่งถึง 80 เปอร้์เซ็็นต์ ผ�านการ้ทดสอบการ้ร้ะคายเค้องต�อผิวห้นัง ทั�งนี�  

กร้ะบวนการ้ฯ ดงักล�าวสามุ่าร้ถควบคมุ่่ปร้มิุ่าณิสาร้สำคญัไดอ้ย�างแมุ่�นยำตามุ่ความุ่ตอ้งการ้ (Specification) 

สามุ่าร้ถแก้ไขีปัญห้าเร้้�องสีดำคล�ำขีองสาร้สกัดซึ็�งเป็นขี้อด้อยให้้มุ่ีสีอ�อนลงจัากเดิมุ่อย�างเห้็นได้ชัด ทำให้้มุ่ี

ศักยภาพัในการ้แขี�งขีันร้ะดับสากล ส�งผลให้้เกิดการ้ขียายตัวขีองกล่�มุ่อ่ตสาห้กร้ร้มุ่ให้มุ่�ได้อย�างมุ่ีค่ณิค�า

ส�รสกัดม�ตรฐ�นกระช�ยดำ�ทำี�มีปีริม�ณิ
ฟื้ล�โวินอยด์ส่งและลดสีคลำ��ดำ�ในสภั�วิะเย็น
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นักวิิจััย : ธิงชัย ก่บโคกกร้วด และคณิะ

  ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2103001121 และ 2103001122

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทฟิาร้์มุ่คิดดี จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นกร้ร้มุ่วิธิีสกัดสาร้สำคัญจัากสปอร้์ขีองเห้็ดห้ลินจั้อ และร้ะบบห้�อห้่้มุ่ร้ะดับนาโนเพั้�อเพัิ�มุ่

ความุ่คงตวัและความุ่สามุ่าร้ถในการ้ด่ดซ็มึุ่ขีองสาร้สำคญัเขีา้ส่�ผวิห้นงั ไดแ้ก� ไตร้เทอร้พ์ันีอยด ์(Triterpenoid) 

และพัอลิแซ็็กคาไร้ด์ (Polysaccharide) สำห้รั้บพััฒนาเป็นผลิตภัณิฑ์์เซ็ร้ั�มุ่บำร้่งผิวห้น้า ช�วยให้้ร้ิ�วร้อย 

บนใบห้น้าด่ลดเล้อนลง

• ใช้วิธิีการ้ลดขีนาดอน่ภาคร้ะดับนาโนเมุ่ตร้ผสมุ่ผสานกับเทคนิคในการ้สกัดโดยใช้กร้ะบวนการ้ทางเคมุ่ี 

และชีวภาพั เน้�องจัากสปอร์้ขีองเห็้ดห้ลินจั้อมีุ่ขีนาดเล็ก ทำให้้กร้ะเทาะสปอร์้เพั้�อนำมุ่าสกัดสาร้สำคัญ 

ยากกว�าปกต ิร้วมุ่ทั�งพัฒันาร้ะบบห้�อห้่มุ้่ร้ะดบันาโน โดยใชร้้ะบบอนภ่าคนาโนไลโพัโซ็มุ่ (Nano-liposomes) 

ห้ร้้อนาโนนิโอโซ็มุ่ (Nano-niosomes) ที�สามุ่าร้ถนำส�งสาร้สำคัญเข้ีาส่�ผิวได้อย�างมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพัและ 

มุ่ีการ้ปลดปล�อยสาร้สำคัญได้ยาวนาน 8-24 ชั�วโมุ่ง

• ผลติภัณิฑ์ผ์�านการ้ทดสอบจัากอาสาสมัุ่คร้แล้ว พับว�า สามุ่าร้ถทำให้ร้้ิ�วร้อยดล่ดเลอ้นลงได้ภายใน 2-4 สปัดาห์้

อนุภั�คนีโอโซีมกักเก็บส�รสกัดจั�กเห่็ดห่ลินจัือ 
และเซีรั�มผสมอนุภั�คน�โนกักเก็บส�รสกัดจั�กเห่็ดห่ลินจัือ 

สำ�ห่รับบำ�รุงผิวิห่น้�
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นักวิิจััย : ส่วิมุ่ล ส่ร้ัสโมุ่ และคณิะ

  ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

  นาร้ินทร้์ ไพับ่ลย์ 

  จั่ฬาลงกร้ณิ์มุ่ห้าวิทยาลัย

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1703001684 และ 1703001594

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทนาโน บีลีฟิ จัำกัด

 บร้ิษัทวิพัเพัอร้์ จัำกัด และสำนักงานปลัดกร้ะทร้วงกลาโห้มุ่ โดยโร้งงานเภสัชกร้ร้มุ่ทห้าร้  

 ศ่นย์การ้อ่ตสาห้กร้ร้มุ่ป้องกันปร้ะเทศและพัลังงานทห้าร้ (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจัิัยชิ�นนี� เปน็สต่ร้ผลติภัณิฑ์ค์รี้มุ่บร้ร้เทาอาการ้ปวดจัากสาร้สกดัไพัล จัากการ้พัฒันาอมิุ่ลัเจัลที�มุ่อีนภ่าค

นาโนกกัเกบ็น�ำมุ่นัห้อมุ่ร้ะเห้ยและสมุ่น่ไพัร้ที�มุ่ปีร้ะสทิธิภิาพัในการ้บร้ร้เทาอาการ้เมุ่้�อยลา้และบร้ร้เทาอาการ้

อักเสบขีองกล้ามุ่เน้�อ ด้วยเทคนิคนาโนเอนแคปซ็่เลชัน ทำให้้เพัิ�มุ่ปร้ะสิทธิิภาพัการ้ซึ็มุ่ซ็าบเข้ีาส่�ชั�นผิว และ

เพัิ�มุ่ปร้ะสิทธิิภาพัในการ้ปลดปล�อยสาร้สำคัญจัากสมุ่่นไพัร้ เพั้�อช�วยบร้ร้เทาอาการ้ปวดเมุ่้�อยได้ดีขีึ�น 

• ผลติภณัิฑ์ฯ์ ดงักล�าวใชส้�วนปร้ะกอบที�ไมุ่�ก�อให้เ้กดิการ้ร้ะคายเคอ้งต�อผวิห้นงั ซ็มึุ่ซ็าบลงส่�ชั�นผวิไดด้ ีปลอดภยั

ต�อผ่้ใช้ และมุ่ีกร้ร้มุ่วิธิีการ้เตร้ียมุ่ที�ทำได้ง�าย

• ลักษณิะขีองผลิตภัณิฑ์์เป็นโลชั�นเน้�อสีขีาว ไมุ่�มุ่ีสีจัากไพัลติดผิวและเส้�อผ้า

ครีมบรรเทำ�อ�ก�รปีวิดจั�กส�รสกัดไพล
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การแพทย์
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นักวิิจััย : สิทธิิโชค ตั�งภัสสร้เร้้อง และคณิะ

 ศ่นย์โอมุ่ิกส์แห้�งชาติ (NOC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : ความุ่ลับทางการ้ค้า

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทไบโอเอนทิสท์ จัำกัด

  บร้ิษัทอาฟิเตอร้์ แล็บ จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นช่ดน�ำยาและกร้ะบวนการ้สกัด RNA (Ribonucleic Acid) โดยใช้เทคนิคการ้แยก RNA 

ดว้ย Magnetic Bead สำห้ร้บัตร้วจัวนิจิัฉียัไวร้สัดว้ยเทคนคิ RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase 

Chain Reaction) ซ็ึ�งเป็นเทคนิคการ้ตร้วจัมุ่าตร้ฐาน (Gold Standard Test) ที�เป็นที�ยอมุ่รั้บที�ส่ดภายใต้

เง้�อนไขีที�เห้มุ่าะสมุ่ในการ้ตร้วจัผ่้ป่วยโร้คโควิด 19 

• ช่ดน�ำยาฯ ที�พััฒนาขีึ�นสามุ่าร้ถใช้งานได้ง�าย สกัด RNA จัากสิ�งส�งตร้วจัขีองผ่้ป่วยได้โดยตร้ง ช�วยลดขีั�นตอน

และเวลาในการ้สกัดโดยใช้เวลาเพัียง 20 นาที ผ�านการ้ทดสอบในตัวอย�างสิ�งส�งตร้วจัจัากผ่้ติดเช้�อ SARS-

CoV-2 พับว�า ได้ผลดีและมุ่ีค่ณิสมุ่บัติใกล้เคียงกับช่ดน�ำยาสกัดทางการ้ค้า 

• ต้นท่นการ้ผลิตถ่กกว�าน�ำยาที�นำเขี้าจัากต�างปร้ะเทศ อย�างน้อย 2 เท�า (ร้าคานำเขี้าอย่�ที� 120-200 บาท) จัึง

ช�วยลดปัญห้าการ้ขีาดแคลนน�ำยาสกัดได้

ชุดสกัด RNA เพื�อก�รตรวิจัวิินิจัฉััย 
ไวิรัสโควิิด 19 ด้วิยเทำคนิค RT-PCR
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นักวิิจััย :  วร้ร้ณิสิกา เกียร้ติปฐมุ่ชัย และคณิะ

  ศ่นย์พัันธิ่วิศวกร้ร้มุ่และเทคโนโลยีชีวภาพัแห้�งชาติ (BIOTEC)

 พัร้สวร้ร้ค์ เห้ล้องว่ฒิวงษ์ และคณิะ 

 คณิะเวชศาสตร้์เขีตร้้อน มุ่ห้าวิทยาลัยมุ่ห้ิดล

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2003001588

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทจัี.เอ็มุ่.ไดแอกนอสติก จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจัยัชิ�นนี� เป็นชด่ตร้วจัห้าสาร้พันัธิก่ร้ร้มุ่ขีองเช้�อไวรั้ส SARS-CoV-2 ที�เปน็สาเห้ตข่ีองโร้คโควิด 19 โดย

ใชเ้ทคโนโลยีแลมุ่ป์ (Loop-mediated Isothermal Amplification; LAMP) ร้�วมุ่กับสบี�งชี�ปฏิกิิร้ยิา Xylenol 

Orange (XO) เพั้�อให้้สามุ่าร้ถอ�านผลการ้ตร้วจัได้ด้วยตาเปล�า 

• ช่ดตร้วจัฯ ดังกล�าวมุ่ีความุ่ไว จัำเพัาะ และแมุ่�นยำส่ง ใช้เวลาตร้วจัเพัียง 75 นาที มุ่ีร้าคาถ่กและร้วดเร้็วกว�า

เทคนิค Real-time PCR และผ�านการ้ปร้ะเมุ่ินทางเทคโนโลยีเคร้้�องมุ่้อแพัทย์ จัากสำนักงานคณิะกร้ร้มุ่การ้

อาห้าร้และยา (อย.) แล้ว

• ใช้สำห้รั้บตร้วจัคัดกร้องโร้คเพั้�อควบค่มุ่การ้ร้ะบาดขีองโร้ค ง�ายต�อการ้ใช้งานจัริ้งทั�งในห้้องปฏิิบัติการ้ 

ขีนาดให้ญ� ร้ถตร้วจัโควิด 19 แบบเคล้�อนที� และห้้องปฏิิบัติการ้ขีนาดเล็กร้ะดับภาคสนามุ่

ชุดไพรเมอร์และกรรมวิิธุีก�รตรวิจั 
ห่�เชื�อไวิรัส SARS-CoV-2 ส�เห่ตุข้องโรคโควิิด 19

ด้วิยเทำคนิคแลมป์ีเปีลี�ยนสีในข้ั�นตอนเดียวิ
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นักวิิจััย : ณิัฐปภัสร้ วิร้ิยะชัยพัร้ และคณิะ

  ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2103001585 และความุ่ลับทางการ้ค้า

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทอินโน ไบโอ เทค จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นชด่ตร้วจัสำห้รั้บการ้คัดกร้องการ้ติดเช้�อไวรั้ส SARS-CoV-2 ที�เป็นสาเห้ตข่ีองโร้คโควิด 19  

ชนิด Antigen Test Kit (ATK) ทั�งแบบ Home Use ที�สามุ่าร้ถตร้วจัได้ด้วยตนเอง และแบบ Professional 

Use ที�ต้องใช้ไมุ่้ Swab จัมุ่่กตร้วจัโดยบ่คลากร้ทางการ้แพัทย์ 

• ช่ดตร้วจัฯ ดังกล�าวสามุ่าร้ถแสดงผลที�ชัดเจันโดยไมุ่�ต้องอาศัยขีั�นตอนห้ร้้อเคร้้�องมุ่้อในการ้แปลผลที�ย่�งยาก

เทียบกับวิธิีทางห้้องปฏิิบัติการ้ ใช้งานง�าย สะดวก ร้วดเร้็ว ร้่้ผลภายในเวลา 15 นาที และผ�านการ้ปร้ะเมุ่ิน

ทางเทคโนโลยีเคร้้�องมุ่้อแพัทย์ จัากสำนักงานคณิะกร้ร้มุ่การ้อาห้าร้และยา (อย.) แล้ว

• สามุ่าร้ถใช้เป็นชด่ตร้วจัคัดกร้องผ่ป่้วยในพ้ั�นที�เสี�ยง ร้วมุ่ทั�งใช้สำห้รั้บผ้่ป่วยที�ตอ้งรั้กษาแบบ Home Isolation 

ชุดตรวิจัสำ�ห่รับคัดกรองก�รติดเชื�อ 
ก�อโรคโควิิด 19
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นักวิิจััย : วร้ล อินทะสันตา และคณิะ

  ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2003001019

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเพัียวแทนมุ่าสค์ จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจิัยัชิ�นนี� เปน็ห้น้ากากอนามุ่ยัสามุ่ชั�นแบบกึ�งเขีา้ร้ป่กบัใบห้น้า สามุ่าร้ถใชเ้พั้�อปอ้งกนัฝั่น่ PM 2.5 และ

ลดการ้ร้ะบาดขีองเช้�อโควิด 19 ได้อย�างมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพั ห้ร้้อใช้สำห้ร้ับการ้ป้องกันทั�วไป ซ็ึ�งห้น้ากากอนามุ่ัย

ที�ขีายอย่�ในท้องตลาดส�วนให้ญ�ไมุ่�ได้มุ่ีการ้ร้ะบ่ปร้ะสิทธิิภาพัที�ชัดเจัน

• ห้น้ากากผลติจัากแผ�นเส้นใยแบบไมุ่�ถักไมุ่�ทอ สามุ่าร้ถกร้องฝ่่ันละอองอนภ่าคร้ะดับขีนาดเลก็กว�า 1 ไมุ่คร้อน

ได้อย�างมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพั และผ่้สวมุ่ใส�สามุ่าร้ถห้ายใจัได้สะดวก

ห่น้�ก�กอน�มัยส�มชั�นจั�กแผ�นเส้นใยแบบไม�ถุักไม�ทำอ 
ทำี�มีสมบัติในก�รกรองอนุภั�คระดับเล็กกวิ��ห่น่�งไมครอน
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นักวิิจััย : วร้ล อินทะสันตา และคณิะ

  ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2003000721

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเพัียวแทนมุ่าสค์ จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจัิัยชิ�นนี� เปน็ห้นา้กากจัากแผ�นกร้องเสน้ใยนาโนที�มุ่สีมุ่บตัใินการ้กร้องละเอยีดและตา้นเช้�อจัล่ชพีัแบบ

เขี้าร้่ปกับใบห้น้า สามุ่าร้ถใช้ป้องกันฝั่่น PM 2.5 และลดการ้ร้ะบาดขีองเช้�อโควิด 19 ได้อย�างมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพั 

ซ็ึ�งห้น้ากากอนามุ่ัยที�ขีายอย่�ในท้องตลาดส�วนให้ญ�ไมุ่�ได้มุ่ีการ้ร้ะบ่ปร้ะสิทธิิภาพัที�ชัดเจัน

• ห้น้ากากผลิตจัากแผ�นกร้องเส้นใยนาโนบนแผ�นร้องร้ับแบบไมุ่�ถักไมุ่�ทอ ด้วยวิธิีอิเล็กโทร้สปินนิง (Electro-

spinning) สามุ่าร้ถกร้องฝั่่นละอองอน่ภาคที�มุ่ีขีนาด 0.3 ไมุ่คร้อนขีึ�นไปได้ตามุ่มุ่าตร้ฐานสากล สามุ่าร้ถต้าน

เช้�อจัล่ชพีัได้อย�างมุ่ปีร้ะสทิธิภิาพั และมุ่คี�าความุ่ต�างขีองความุ่ดนัอากาศต�ำ (Pressure Drop) ทำให้ล้ดปญัห้า

การ้ห้ายใจัลำบากขีองผ่้สวมุ่ใส�ได้

ห่น้�ก�กจั�กแผ�นกรองเส้นใยน�โน 
ทำี�มีสมบัติในก�รกรองละเอียดและต้�นเชื�อจัุลชีพ
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นักวิิจััย : วร้ล อินทะสันตา และคณิะ

  ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2003001016

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเพัียวแทนมุ่าสค์ จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นห้น้ากากอนามุ่ัยสี�ชั�นแบบกึ�งเขี้าร้่ปใบห้น้า และห้น้ากากอนามุ่ัยสี�ชั�นแบบสามุ่มุ่ิติเขี้าร้่ป

กบัใบห้นา้ สามุ่าร้ถใช้เพั้�อปอ้งกนัฝั่น่ PM 2.5 และลดการ้ร้ะบาดขีองเช้�อโควดิ 19 ไดอ้ย�างมีุ่ปร้ะสทิธิภิาพั ซ็ึ�ง

ห้น้ากากอนามุ่ัยที�ขีายอย่�ในท้องตลาดส�วนให้ญ�ไมุ่�ได้มุ่ีการ้ร้ะบ่ปร้ะสิทธิิภาพัที�ชัดเจัน 

• วิธีิการ้เตร้ยีมุ่ไมุ่�ย่�งยาก มุ่สีมุ่บติัในการ้กร้องอนภ่าคร้ะดบัเลก็กว�าห้นึ�งไมุ่คร้อน สามุ่าร้ถปอ้งกนัฝั่น่และละออง

ไอ จัามุ่ ร้ะดับส่งเทียบเท�ามุ่าตร้ฐาน N95

ห่น้�ก�กอน�มัยสี�ชั�นทำี�มีสมบัต ิ
ในก�รกรองอนุภั�คระดับเล็กกวิ��ห่น่�งไมครอน
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นักวิิจััย : ไพัศาล ขีันชัยทิศ และคณิะ

  ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2001004301 2002003456 2002003457 และ 2002003458

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเวลล์เนส อินโนเวชั�น บียอนด์ จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นนวัตกร้ร้มุ่เพั้�อใช้ลดการ้แพัร้�กร้ะจัายขีองเช้�อโร้คที�สามุ่าร้ถติดต�อทางอากาศจัาก 

กล่�มุ่เฝั้าร้ะวัง ปร้ะกอบด้วย ห้มุ่วกความุ่ดันบวก ห้ร้้อ nSPHERE(+) สำห้รั้บบ่คลากร้ทางการ้แพัทย์ที�ต้อง

ทำงานร้�วมุ่กับผ่้ป่วยติดเช้�อโร้คที�สามุ่าร้ถติดต�อทางอากาศได้ เช�น โร้คโควิด 19 และห้มุ่วกความุ่ดันลบ ห้ร้้อ 

nSPHERE(-) สำห้ร้ับผ่้ป่วยติดเช้�อที�ต้องร้ะวังเร้้�องการ้แพัร้�กร้ะจัายเช้�อไปยังบ่คคลอ้�น 

• เป็นนวัตกร้ร้มุ่ภายใต้แนวคิด ปร้ะกอบง�าย ผลิตเร้็ว ร้าคาถ่ก ซ็ึ�งปร้ะชาชนสามุ่าร้ถใช้พัิมุ่พั์เขีียวในการ้ด่แบบ

เพั้�อปร้ะกอบด้วยตัวเองได้ 

• สามุ่าร้ถช�วยลดความุ่ขีาดแคลนอ่ปกร้ณ์ิป้องกันการ้แพัร้�กร้ะจัายขีองเช้�อโร้คจัากสถานการ้ณ์ิวิกฤตจัาก 

โร้คโควิด 19 ขีองบ่คลากร้ทางการ้แพัทย์

อุปีกรณิ์ป้ีองกันส�วินบุคคล
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นักวิิจััย : ศร้าว่ธิ เลิศพัลังสันติ และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีโลห้ะและวัสด่แห้�งชาติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2001005466 2002004366 และ 2002004367

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทส่พัร้ีร้�า อินโนเวชั�น จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจัยัชิ�นนี� เป็นอป่กร้ณ์ิเคล้�อนย้ายผ่ป่้วยโควิด 19 สำห้รั้บใช้เคล้�อนย้ายผ่ป่้วยทั�งในสถานพัยาบาล ห้ร้อ้

เคล้�อนย้ายผ่้ป่วยจัากจั่ดเกิดเห้ต่ด้วยร้ถพัยาบาลร้ะห้ว�างนำส�งโร้งพัยาบาล ผ�านการ้ออกแบบและพััฒนาโดย

คำนงึถงึผ่ใ้ช้งานเป็นศน่ย์กลาง (Human-centric Design) เพั้�อให้ต้อบโจัทย์ความุ่ต้องการ้ใช้งานอย�างแท้จัร้งิ

• อ่ปกร้ณิ์ ปร้ะกอบด้วย 2 ส�วนห้ลัก ได้แก� แคปซ็่ลสำห้ร้ับเคล้�อนย้ายผ่้ป่วย (Chamber) ที�เคล้�อนย้ายสะดวก 

สามุ่าร้ถติดตั�งบนเตียงเขี็นห้ร้้อเปลได้ และร้ะบบสร้้างความุ่ดันลบ (Negative Pressure Unit) เพั้�อควบค่มุ่

การ้ร้ะบายอากาศภายในแคปซ็่ล

• ตัวเปลมุ่ีน�ำห้นักเบา พัับเก็บได้ พักพัาสะดวก และติดตั�งง�าย สามุ่าร้ถนำเขี้าเคร้้�อง CT Scan ได้ในขีั�นตอน

เดยีว ผ�านการ้ทดสอบปร้ะสิทธิภิาพัการ้กร้องเช้�อ และมีุ่ความุ่ปลอดภัยทางไฟิฟิา้ตามุ่มุ่าตร้ฐานสากล มุ่ตีน้ทน่

การ้ผลิตต�ำกว�าผลิตภัณิฑ์์ที�นำเขี้าจัากต�างปร้ะเทศปร้ะมุ่าณิ 1.5-2 แสนบาท จันถึง 7-8 แสนบาท 

เปีลเคลื�อนย้�ยผ่้ป่ีวิยแบบควิ�มดันลบ
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นักวิิจััย : อาโมุ่ทย์ สมุ่บ่ร้ณิ์แก้ว และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 0301002489 0601002047 0701000585 0701006410   

 2001003118 2001003117 2001006152 2002001694 2002001125 2002001124  

 และ 1902001120 และอน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2003001206

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทพัีเอ็น ออลล์ จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นร้ะบบคัดกร้องอ่ณิห้ภ่มุ่ิบ่คคลได้ห้ลายคนพัร้้อมุ่กันแบบไมุ่�สัมุ่ผัส ในร้ะยะเวลาที�ร้วดเร้็ว 

โดยใช้เทคโนโลยีกล้องอินฟิร้าเร้ดผนวกกับร้ะบบตร้วจัจัับใบห้น้าบ่คคลอัตโนมุ่ัติ โดยไมุ่�มุ่ีขี้อจัํากัดแมุ่้ 

สวมุ่ห้น้ากากอนามุ่ัย เพั้�อใช้ตร้วจัคัดกร้องอาการ้บ�งชี�การ้ติดเช้�อไวร้ัสโคโร้นา 2019

• สามุ่าร้ถตร้วจัวัดอ่ณิห้ภ่มุ่ิจัากใบห้น้าได้อย�างแมุ่�นยำ ภายใน 0.1 วินาที ตร้วจัวัดได้คร้ั�งละห้ลายคนพัร้้อมุ่กัน

ในร้ะยะห้�างส่งส่ด 1.5 เมุ่ตร้ มุ่ีร้ะบบบันทึกขี้อมุ่่ล วิเคร้าะห้์และปร้ะมุ่วลผลภายในตัวเคร้้�อง และร้องร้ับ 

การ้เช้�อมุ่ต�อและจััดเก็บขี้อมุ่่ลผ�านเคร้้อขี�าย WiFi ร้วมุ่ถึงสาย LAN

• ช�วยลดร้ะยะเวลาและลดความุ่เสี�ยงจัากความุ่ใกล้ชิดขีองเจั้าห้น้าที�กับผ่้ร้ับการ้ตร้วจัคัดกร้อง ร้วมุ่ถึงเพัิ�มุ่ 

ความุ่เช้�อมุ่ั�นต�อมุ่าตร้การ้ด่แลป้องกันการ้แพัร้�ร้ะบาดขีองเช้�อไวร้ัสโคโร้นา 2019 ร้วมุ่ทั�งเพัิ�มุ่โอกาส 

การ้เขี้าถึงเทคโนโลยีที�เป็นผลงานขีองคนไทย ลดการ้พัึ�งพัาเทคโนโลยีจัากต�างปร้ะเทศ 

มิวิเทำอร์ม เฟื้สเซีนซี์ :  
เครื�องวิัดอุณิห่ภั่มิอัจัฉัริยะ



43ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นักวิิจััย : ศิวร้ักษ์ ศิวโมุ่กษธิร้ร้มุ่ และคณิะ

 ศ่นย์เทคโนโลยีเพั้�อความุ่มุ่ั�นคงขีองปร้ะเทศและการ้ปร้ะย่กต์เชิงพัาณิิชย์ (NSD)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 0901001819 และ 2001002993

 อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2003001717 และเคร้้�องห้มุ่ายการ้ค้า

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทแคช คลับ คอร้์เปอเร้ชั�น จัำกัด (มุ่ห้าชน)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นอ่ปกร้ณ์ิฆ่�าเช้�อทั�งบนพ้ั�นผิวและในอากาศ ด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลตที�มุ่ีความุ่ยาวคล้�น 

อย่�ในย�านความุ่ถี�ปร้ะมุ่าณิ 250 นาโนเมุ่ตร้ ซ็ึ�งมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพัส่งในการ้กำจััดเช้�อร้า แบคทีเร้ีย และเช้�อไวร้ัส 

ก�อโร้ค เคล้�อนที�ด้วยร้ะบบมุ่อเตอร้์ไฟิฟิ้า และควบค่มุ่การ้เคล้�อนที�ผ�านร้ีโมุ่ตคอนโทร้ล

• สามุ่าร้ถฆ่�าเช้�อในร้ัศมุ่ี 1-2 เมุ่ตร้ ใช้เวลาฆ่�าเช้�อเพัียง 15-30 นาทีต�อจั่ด เห้มุ่าะกับการ้ใช้ฆ่�าเช้�อในพั้�นที�ปิด 

(ที�ไมุ่�มุ่ีสิ�งมุ่ีชีวิต) เช�น สถานพัยาบาล ห้้องปร้ะช่มุ่ ห้้องทำงาน และห้้องพัักภายในโร้งแร้มุ่ ห้ร้้อใช้ฆ่�าเช้�อบน

พั้�นผิวอ่ปกร้ณิ์อิเล็กทร้อนิกส์ และอ่ปกร้ณิ์ทางการ้แพัทย์ ที�ไมุ่�สามุ่าร้ถโดนน�ำและสาร้เคมุ่ีได้ 

• ช�วยลดการ้ใช้น�ำยาฆ่�าเช้�อ ลดเวลาทำความุ่สะอาด ร้วมุ่ทั�งลดความุ่เสี�ยงผ่้ปฏิิบัติงาน

หุ่�นยนต์กำ�จััดเชื�อโรคด้วิยวิิธุีก�รฉั�ยแสงย่วิีซีี
(Girm Zaber UV-C Sterilizer Robot)
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นักวิิจััย : เสาวภาคย์ ธิงวิจัิตร้มุ่ณิี และคณิะ

 ศ่นย์วิจััยเทคโนโลยีสิ�งอำนวยความุ่สะดวกและเคร้้�องมุ่้อแพัทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1301005538 1501006020 และ 1601005580 และลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทพัิกซ็าเมุ่ด จัำกัด (เฉีพัาะการ้บำร้่งร้ักษา)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นเคร้้�องเอกซ็เร้ย์คอมุ่พิัวเตอร์้สามุ่มิุ่ติแบบเคล้�อนย้ายได้สำห้รั้บผ่้ป่วยในท�านอน เพ้ั�อใช้

ตร้วจัวินิจัฉัียในขีณิะผ�าตัดในห้้องฉี่กเฉีินห้ร้้อห้้องผ�าตัด ทำให้้ผ่้ป่วยได้ร้ับการ้รั้กษาที�มุ่ีปร้ะสิทธิิภาพัและ 

ทันท�วงที ไมุ่�ต้องส�งต�อผ่้ป่วยไปยังโร้งพัยาบาลขีนาดให้ญ�ที�มุ่ีความุ่ห้นาแน�นขีองผ่้ป่วยจัำนวนมุ่าก

• เคร้้�องมุ่ีขีนาดเล็กและผ่้ป่วยได้ร้ับร้ังสีในปร้ิมุ่าณิต�ำกว�าเคร้้�องเอกซ็เร้ย์คอมุ่พัิวเตอร้์ทางการ้แพัทย์

• สามุ่าร้ถใช้วินิจัฉีัยโร้คและวางแผนการ้รั้กษาผ่้ป่วยที�มุ่ีความุ่ผิดปกติบร้ิเวณิใบห้น้า กะโห้ลกศีร้ษะและ 

ขีากร้ร้ไกร้ และผ่้ป่วยอ่บัติเห้ต่บร้ิเวณิศีร้ษะ ร้วมุ่ทั�งวินิจัฉีัยและวางแผนการ้ร้ักษาบร้ิเวณิมุ่้อและเท้าได้

เครื�องเอกซีเรย์คอมพิวิเตอร์ส�มมิติ
แบบเคลื�อนย้�ยได้ (MobiiScan)
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นักวิิจััย : ปร้ะเสร้ิฐ เฉีลิมุ่การ้นนท์ และคณิะ

 ศ่นย์วิจััยเทคโนโลยีสิ�งอำนวยความุ่สะดวกและเคร้้�องมุ่้อแพัทย์ (A-MED) 

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2001005720 และ 2002004433

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทดิจัิทัล ออร้์โธิปิดิกส์ โซ็ล่ชัน จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจิัยัชิ�นนี� เปน็แผ�นโลห้ะดามุ่กร้ะดก่ชนดิห้วัลอ็กสำห้ร้บัใส�บร้เิวณิที�ห้กัใกลข้ีอ้ (Anatomical Locking 

Plate) เพั้�อใช้ยึดตร้ึงกร้ะด่กต้นขีาส�วนปลายที�ห้ักซ็ับซ็้อนบร้ิเวณิใกล้ขี้อเขี�า ซ็ึ�งผลิตภัณิฑ์์ที�มุ่ีใช้อย่�ในปัจัจั่บัน

ส�วนให้ญ�ต้องนำเขีา้จัากต�างปร้ะเทศ และออกแบบบนพั้�นฐานกายวภิาคขีองชาวตะวนัตกเปน็ห้ลัก ทำให้เ้กดิ

ปัญห้าเชิงคลินิกและส�งผลต�อปร้ะสิทธิิภาพัในการ้ร้ักษา

• แผ�นดามุ่กร้ะดก่ตน้ขีาส�วนปลายนี� ออกแบบอา้งองิกบัขีอ้มุ่ล่การ้วดักายวภิาคกร้ะดก่ขีองกล่�มุ่ตวัอย�างคนไทย 

ส�วนห้ัวขีองแผ�นดามุ่มุ่ีขีนาดและร้่ปร้�างเห้มุ่าะสมุ่กับผ่้ป่วยไทยมุ่ากขึี�น ทิศทางการ้ยึดสกร้่เขี้าได้กับร้่ปทร้ง

กร้ะด่กบริ้เวณิใกล้ขี้อ และส�วนก้านมุ่ีความุ่โค้งไปตามุ่แนวยาวเข้ีากับความุ่โค้งขีองกร้ะด่กต้นขีา ยึดดามุ่ 

เขี้าร่้ปได้จันถึงส�วนต้นขีองกร้ะด่กต้นขีา ทำให้้สามุ่าร้ถยึดดามุ่กร้ะด่กต้นขีาส�วนปลายที�ห้ักซั็บซ้็อนให้้เข้ีาร้่ป

กายวภิาคเดิมุ่ได้ง�าย ช�วยเพัิ�มุ่ปร้ะสิทธิภิาพัในการ้รั้กษาและลดการ้เกิดอาการ้ร้ะคายเคอ้งขีองผ่ป่้วยห้ลังผ�าตัด

ยึดแผ�นดามุ่

แผ�นด�มกระด่กต้นข้�ส�วินปีล�ย
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นักวิิจััย : ปร้ะเสร้ิฐ เฉีลิมุ่การ้นนท์ และคณิะ

 ศ่นย์วิจััยเทคโนโลยีสิ�งอำนวยความุ่สะดวกและเคร้้�องมุ่้อแพัทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2101003800 และ 2102002626

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทดิจัิทัล ออร้์โธิปิดิกส์ โซ็ล่ชัน จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจิัยัชิ�นนี� เปน็แผ�นโลห้ะดามุ่กร้ะดก่ชนดิห้วัลอ็กสำห้ร้บัใส�บร้เิวณิที�ห้กัใกลข้ีอ้ (Anatomical Locking 

Plate) ใช้ยึดตร้ึงกร้ะด่กห้น้าแขี้งส�วนต้นที�ห้ักซ็ับซ็้อนบร้ิเวณิใกล้ข้ีอเขี�า ซึ็�งผลิตภัณิฑ์์ที�มุ่ีใช้อย่�ในปัจัจั่บัน 

ส�วนให้ญ�ต้องนำเขีา้จัากต�างปร้ะเทศ และออกแบบบนพั้�นฐานกายวภิาคขีองชาวตะวนัตกเปน็ห้ลัก ทำให้เ้กดิ

ปัญห้าในเชิงคลินิกและส�งผลต�อปร้ะสิทธิิภาพัในการ้ร้ักษา

• แผ�นดามุ่กร้ะดก่ห้น้าแข้ีงส�วนต้นนี� ออกแบบอ้างองิกบัขีอ้มุ่ล่การ้วัดกายวิภาคกร้ะดก่ขีองกล่�มุ่ตวัอย�างคนไทย 

ส�วนห้ัวขีองแผ�นดามุ่มุ่ีขีนาด ร้่ปทร้ง และทิศทางการ้ยึดสกร้่ที�เขี้าร้่ปได้กับกร้ะด่กห้น้าแขี้งบร้ิเวณิใกล้ขี้อเขี�า 

อีกทั�งร้่ร้้อยสกร้่ถ่กออกแบบเป็นร้่เกลียวที�ซ็้อนทับต�อเน้�องกัน ทำให้้สามุ่าร้ถเล้อกตำแห้น�งการ้ยึดสกร้่ที�

ต้องการ้ได้ห้ลากห้ลายมุ่ากขีึ�น และมีุ่ร้่ร้้อยสกร้่เรี้ยงไปจันถึงส�วนห้ลังข้ีอเขี�า ทำให้้สามุ่าร้ถยึดตร้ึงกร้ะด่ก 

ชิ�นเล็กที�ห้กับริ้เวณิห้ลังขีอ้เขี�าได้โดยไมุ่�ต้องมีุ่ร้อยผ�าตัดเพัิ�มุ่เติมุ่ นอกจัากนี�ส�วนก้านขีองแผ�นดามุ่ออกแบบให้้

ใช้สกร้่ขีนาดให้ญ�กว�าส�วนห้ัวในการ้ยึดดามุ่ เพั้�อให้้สามุ่าร้ถร้องร้ับการ้ร้ักษาคร้อบคล่มุ่ได้ทั�งกร้ณิีที�แตกห้ัก 

ใกล้ขี้อและแตกห้ักที�ส�วนก้านขีองกร้ะด่กห้น้าแขี้งร้�วมุ่ด้วย

แผ�นด�มกระด่กห่น้�แข้้งส�วินต้น
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นักวิิจััย : กฤษณิ์ไกร้พั์ สิทธิิเสร้ีปร้ะทีป และคณิะ

 ศ่นย์วิจััยเทคโนโลยีสิ�งอำนวยความุ่สะดวกและเคร้้�องมุ่้อแพัทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2103002265 

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทคัสตอมุ่ไมุ่ซ็์ เทคโนโลยี จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นชิ�นส�วนห้นึ�งในอ่ปกร้ณิ์ช�วยในการ้นำเจัาะฝัังร้ากฟิันเทียมุ่ ห้ร้้อ Surgical Drill Guide 

โดยเป็นการ้ออกแบบร้ะบบล็อกเพั้�อป้องกันไมุ่�ให้้ปลอกนำเจัาะดอกสว�านตัวในห้ล่ดออกจัากปลอกนำเจัาะ 

ตัวนอก ป้องกันการ้เจัาะที�ผิดพัลาดห้ร้้อเกิดอันตร้ายกับผ่้ป่วย 

• อ่ปกร้ณ์ิฯ ดังกล�าวช�วยให้้ช่ดเคร้้�องมุ่้อและอ่ปกร้ณ์ินำเจัาะวัสด่ฝัังในร้่ปแบบเก�าสามุ่าร้ถปร้ะย่กต์ใช้ร้�วมุ่กับ

การ้วางแผนผ�าตัดฝัังร้ากฟิันเทียมุ่ด้วยคอมุ่พัิวเตอร้์ได้

อุปีกรณิ์ล็อกและนำ�เจั�ะ 
วิัสดุฝัังในทำ�งก�รแพทำย์
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นักวิิจััย : ดน่ พัร้ห้มุ่มุ่ินทร้์ และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีโลห้ะและวัสด่แห้�งชาติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1902002998 1902002999 และ 1902003000

 อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1903001957 และ 2003002363 และลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเอ็มุ่พัาวเวอร้์วีล จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นอ่ปกร้ณ์ิพั�วงต�อกับร้ถเขี็นเดิมุ่ขีองผ่้ใช้งานที�มุ่ีอย่�แล้วที�เป็นร้ถเขี็นทั�วไปให้้กลายเป็น 

ร้ถเขี็นไฟิฟิ้า โดยใช้ต้นท่นต�ำ 

• อป่กร้ณ์ิปร้ะกอบด้วย 3 ส�วนห้ลัก ได้แก� ชด่แห้ล�งพัลังงาน ชด่ขัีบเคล้�อน และชด่ควบคมุ่่การ้เคล้�อนที� สามุ่าร้ถ

ปร้ะกอบ ติดตั�ง และควบค่มุ่การ้เคล้�อนที�ได้ง�าย สามุ่าร้ถใช้ในพั้�นที�ลาดเอียงและขีึ�นทางต�างร้ะดับได้ 

ตามุ่มุ่าตร้ฐาน ใช้งานต�อเน้�องได้นาน 4 ชั�วโมุ่ง และผ�านการ้ปร้ะเมิุ่นผลิตภณัิฑ์เ์คร้้�องมุ่อ้แพัทย์ทางไฟิฟ้ิา โดย

ศ่นย์ทดสอบผลิตภัณิฑ์์ไฟิฟิ้าและอิเล็กทร้อนิกส์ (PTEC)

• ช�วยเพิั�มุ่โอกาสให้ผ้่ใ้ชร้้ถเขีน็ทั�วไปทั�งผ่ส้ง่อายห่้ร้อ้ผ่พ้ักิาร้ที�มุ่รี้�างกายท�อนบนที�ดใีห้มุ้่คีวามุ่อสิร้ะและดำร้งชวีติ

ขีั�นพั้�นฐานได้ดีขีึ�น ร้วมุ่ทั�งลดการ้นำเขี้าร้ถเขี็นไฟิฟิ้าจัากต�างปร้ะเทศ

อุปีกรณิ์พ�วิงต�อปีรับรถุเข้็นทำั�วิไปี 
เป็ีนรถุเข้็นไฟื้ฟื้�้
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นักวิิจััย : เดโช ส่ร้างค์ศร้ีร้ัฐ และส่พััฒน์ สัมุ่พัันธิ์ย่ทธิ์

 ศ่นย์วิจััยเทคโนโลยีสิ�งอำนวยความุ่สะดวกและเคร้้�องมุ่้อแพัทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1703000403 และลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทไอดีไดร้ฟิ์ จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นเคร้้�องตร้วจัวัดค�าปร้มิุ่าณิแอลกอฮอล์ในลมุ่ห้ายใจั เพั้�อวิเคร้าะห้ค์วามุ่พัร้อ้มุ่ในการ้ขีับขีี� 

เห้มุ่าะสำห้ร้บับร้ษิทัขีนส�งทั�งภาคร้ฐัและเอกชน ร้วมุ่ถงึโร้งงานอต่สาห้กร้ร้มุ่ที�ตอ้งการ้ตร้วจัวดัความุ่พัร้อ้มุ่ใน

การ้ทำงานขีองพันักงาน

• แสดงผลโดยเช้�อมุ่ต�อกับส�วนควบคมุ่่สถานีวเิคร้าะห์้ความุ่พัร้อ้มุ่ในการ้ขัีบขีี� ปร้ะกอบด้วย ห้ลอดเป่าที�สามุ่าร้ถ

เปลี�ยนได้ ซ็ึ�งสามุ่าร้ถกำห้นดปร้ิมุ่าตร้ขีองก๊าซ็ที�จัะวิเคร้าะห้์ แร้งดันการ้เป่า และเวลาการ้เก็บตัวอย�าง  

ให้้เห้มุ่าะสมุ่ต�อการ้ตร้วจัวัด ตามุ่มุ่าตร้ฐานการ้ทดสอบเคร้้�องวัดแอลกอฮอล์โดยวิธิีการ้เป่า OIML R 126

• สามุ่าร้ถปร้บัให้เ้ห้มุ่าะสมุ่ต�อการ้ตร้วจัวดักา๊ซ็ในลมุ่ห้ายใจัที�ความุ่เขีมุ้่ขีน้ต�ำ ใชง้านกบัเซ็นเซ็อร้ไ์ดทั้�งชนดิเซ็ลล์

ไฟิฟิัาเคมุ่ีและออกไซ็ด์ขีองโลห้ะร้�วมุ่กัน เพั้�อให้้สามุ่าร้ถวิเคร้าะห้์ผลได้ห้ลากห้ลาย และแมุ่�นยำยิ�งขีึ�น ร้วมุ่ถึง

สามุ่าร้ถอัปเดตไมุ่โคร้โปร้เซ็สเซ็อร้์เพั้�อให้้เคร้้�องมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพัดีขีึ�นได้

• มุ่ีความุ่แมุ่�นยำส่ง ร้าคาถ่กเมุ่้�อเทียบกับผลิตภัณิฑ์์ที�มุ่ีค่ณิสมุ่บัติเดียวกันในตลาด

ระบบตรวิจัวิัดก๊�ซีจั�กลมห่�ยใจัข้น�ดพกพ�
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นักวิิจััย : ช่ศักดิ� ธินวัฒโน และคณิะ

 ศ่นย์วิจััยเทคโนโลยีสิ�งอำนวยความุ่สะดวกและเคร้้�องมุ่้อแพัทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1902004466 และลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทโอลิน ฮอลล์ เทคโนโลยี จัำกัด 

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นเคร้้�องวัดค�าส่ขีภาพัและชีพัจัร้เบ้�องต้น ได้แก� น�ำห้นัก อัตร้าการ้เต้นขีองหั้วใจั และ 

ความุ่ดันโลหิ้ต เพั้�อใช้เกบ็ขีอ้มุ่ล่ปร้ะวัตสิข่ีภาพัส�วนบค่คล และปร้ะเมิุ่นความุ่เสี�ยงเบ้�องต้นที�จัะเกิดโร้คต�าง ๆ

• ตร้วจัวัดได้ร้วดเร้็ว สามุ่าร้ถแสดงผลที�ห้น้าจัอเป็นร้ะดับความุ่เสี�ยง ค�าดัชนีมุ่วลกาย โดยเปร้ียบเทียบกับ 

ค�ามุ่าตร้ฐาน

• สามุ่าร้ถอ�านข้ีอมุ่่ลจัากบัตร้ปร้ะชาชนแบบสมุ่าร์้ตการ์้ด เพั้�อใช้ร้ะบ่ตัวตนและบันทึกขี้อมุ่่ลส่ขีภาพั ร้วมุ่ทั�ง

สามุ่าร้ถสแกนคิวอาร้์โค้ดเพั้�ออ�านขี้อมุ่่ลที�ส�งไปยังสมุ่าร้์ตโฟินขีองผ่้ใช้งาน 

• ผลการ้ตร้วจัถก่เก็บในร้ะบบคลาวด์ ห้น�วยงานภาครั้ฐที�มุ่หี้น้าที�กำกับและกำห้นดนโยบายสาธิาร้ณิสข่ี สามุ่าร้ถ

เขี้าถึงภาพัร้วมุ่ขีองส่ขีภาพัขีองปร้ะชาชน เพั้�อใช้ในการ้กำห้นดนโยบายต�อไปได้อย�างมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพั

 

เครื�องตรวิจัวิัดสุข้ภั�พเบื�องต้น 
(Heath Check Kiosk)
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นักวิิจััย : ส่ปิยา เจัร้ิญศิร้ิวัฒน์ และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : ลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเอสเปเชี�ยล คอนสตร้ัคชั�น แอนด์ เอ็นจัิเนียร้ิ�ง จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นร้ะบบเช้�อมุ่ต�อและแปลผลขี้อมุ่่ลภาวะโภชนาการ้แบบอัตโนมุ่ัติ จัากเคร้้�องชั�งน�ำห้นัก

และวัดความุ่ส่ง (Kidsize) เพั้�อช�วยติดตามุ่การ้เจัร้ิญเติบโตขีองเด็กได้อย�างต�อเน้�อง

• เคร้้�องชั�งน�ำห้นกัและวัดความุ่สง่ Kidsize มุ่คีวามุ่ละเอียดร้ะดบั 0.1 กโิลกร้มัุ่ มุ่กีาร้พััฒนาเซ็นเซ็อร์้ตร้วจัสอบ

ท�ายน้แบบให้มุ่� โดยใช้เทคโนโลยีสมัุ่ผสัแบบคาปาซิ็ทฟีิที�มุ่ปีร้ะสิทธิภิาพัดีกว�าเดิมุ่ เพั้�อให้ไ้ด้ขีอ้มุ่ล่ส�วนสง่และ

น�ำห้นักที�ถ่กต้อง มุ่ีความุ่แมุ่�นยำในการ้ตร้วจัสอบท�าย้นมุ่ากกว�า 95 เปอร์้เซ็็นต์ สามุ่าร้ถลดผลกร้ะทบจัาก

ลกัษณิะและสขีีองเส้�อผา้ และสามุ่าร้ถตร้วจัสอบท�ายน้ เพั้�อแกไ้ขีปญัห้าการ้วดัความุ่สง่ผดิพัลาดจัากพัฤตกิร้ร้มุ่

การ้ย้นขีองเด็ก ร้วมุ่ทั�งยังสามุ่าร้ถร้ะบ่ตัวตนขีองเด็กได้ 

• ร้ะบบฯ ดังกล�าว สามุ่าร้ถทำงานผ�านแอปพัลิเคชันบนสมุ่าร์้ตโฟิน โดยเคร้้�อง KidSize จัะส�งข้ีอมุ่่ลน�ำห้นัก

และส�วนส่ง ผ�านช�องทางส้�อสาร้ไร้้สายไปยัง KidSize Application บนสมุ่าร์้ตโฟิน และส�งข้ีอมุ่่ลไปยัง 

ฐานขี้อมุ่่ล KidDiary Platform เพั้�อแปลผลภาวะโภชนาการ้โดยอัตโนมัุ่ติแบบ Real Time ไปยังโร้งเร้ียน 

โร้งพัยาบาล พั�อแมุ่� และผ่ป้กคร้องขีองเด็กได้อย�างร้วดเร็้ว มุ่ตีน้ท่นการ้ผลิตต�ำ นอกจัากนี�สามุ่าร้ถนำเทคโนโลยี

ไปปร้ะย่กต์ใช้ปร้ะโยชน์ทางด้านส่ขีภาพัการ้แพัทย์ได้อีกด้วย

ระบบเชื�อมต�อและแปีลผลข้้อม่ลภั�วิะโภัชน�ก�รแบบอัตโนมัติ 
จั�กเครื�องชั�งนำ��ห่นักและวิัดควิ�มส่ง (KidSize)
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นักวิิจััย : ณิัฐนันท์ ทัดพัิทักษ์ก่ล และคณิะ

 ศ่นย์วิจััยเทคโนโลยีสิ�งอำนวยความุ่สะดวกและเคร้้�องมุ่้อแพัทย์ (A-MED) 

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2001004841 อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2003001517 และลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : สถาบันการ้แพัทย์ฉี่กเฉีินแห้�งชาติ

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นแพัลตฟิอร์้มุ่ให้้บริ้การ้รั้บเร้้�องเห้ต่ฉี่กเฉิีนทางการ้แพัทย์แบบดิจิัทัล (เบอร์้ 1669) ขีอง

สถาบนัการ้แพัทย์ฉีก่เฉีนิแห้�งชาติ เพั้�อร้องรั้บการ้เข้ีาถงึขีองคนพิัการ้และผ่ส้ง่อาย ่เช�น คนพิัการ้ทางการ้ได้ยนิ

ที�ไมุ่�สามุ่าร้ถส้�อสาร้ด้วยเสียง จัากเดิมุ่เป็นร้ะบบบริ้การ้ที�ร้องรั้บเฉีพัาะการ้โทร้จัากโทร้ศัพัท์ที�สนทนาด้วยเสียง

พั่ด ให้้ร้องร้ับการ้สนทนาแบบ Total Conversation (ภาพั เสียง และขี้อความุ่)

• ร้วมุ่ทั�งมุ่ีแพัลตฟิอร้์มุ่ติดตามุ่สัญญาณิชีพัทางไกลสำห้ร้ับผ่้ป่วยในร้ถพัยาบาล เพั้�อให้้แพัทย์จัากห้้องฉี่กเฉีิน 

ในโร้งพัยาบาล ห้ร้อ้แพัทย์ผ่เ้ชี�ยวชาญที�เกี�ยวขีอ้งกับการ้รั้กษาสามุ่าร้ถเข้ีาไปดข้่ีอมุ่ล่สญัญาณิชีพัขีองผ่ป่้วยใน 

ร้ถพัยาบาล เพั้�อใช้วินิจัฉีัยและให้้คำปร้ึกษาพัยาบาลห้น้างานในการ้ปฏิิบัติงานช�วยเห้ล้อผ่้ป่วย

• ดำเนินการ้ติดตั�งร้ะบบให้้กับศ่นย์ร้ับเร้้�องและจั�ายงานฉี่กเฉีินการ้แพัทย์ดิจัิทัล จัำนวน 15 จัังห้วัด และติดตั�ง

ร้ะบบแดชบอร้์ดขีองศ่นย์กลางที�สถาบันการ้แพัทย์ฉี่กเฉีิน

 

แพลตฟื้อร์มระบบแจัง้เห่ตฉุักุเฉันิดจิัทิำลั  
(Call Center Information System: CIS) 
และแพลตฟื้อรม์ระบบ Emergency Telemedical Operation



พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม
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นักวิิจััย : ส่ทัศน์ ปฐมุ่น่พังศ์ และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1201005105 1501001751 1501004609 และ 1601005591

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทซ็ันเน็กซ็์ เทคโนโลยี จัำกัด

  บร้ิษัทซ็ันเซ็็น ดีเวลลอปเมุ่้นท์ จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

  บร้ิษัทซ็อนเนอร้์ เอ็นเนอร้์จัี กร้่๊ป จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2560)

  บร้ิษัทลีโอนิคส์ จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2560)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจัิัยชิ�นนี� เปน็อนิเวอร้เ์ตอร้ส์ำห้ร้บัปั�มุ่น�ำจัากเซ็ลล์แสงอาทิตย ์(Solar Pump Inverter) เพั้�อนำพัลงังาน

แสงอาทิตย์มุ่าแปลงเป็นพัลังงานไฟิฟ้ิา สำห้รั้บใช้ในการ้ขัีบเคล้�อนเคร้้�องส่บน�ำทดแทนน�ำมัุ่นเช้�อเพัลิงห้ร้้อ

ไฟิฟิ้า ช�วยปร้ะห้ยัดค�าใช้จั�าย และเป็นมุ่ิตร้ต�อสิ�งแวดล้อมุ่

• อินเวอร์้เตอร์้ทั�วไปไมุ่�สามุ่าร้ถทำงานได้อย�างมีุ่ปร้ะสิทธิภิาพั เมุ่้�อตอ้งรั้บแร้งดันที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลาตามุ่

ความุ่เข้ีมุ่ขีองแสงอาทิตย์ที�ไมุ่�แน�นอน และบางคร้ั�งต้องใช้จัำนวนแผงโซ็ล�ามุ่ากเกินความุ่จัำเป็น ทำให้้มุ่ต้ีนทน่สง่

• อินเวอร้์เตอร้์ฯ ที�พััฒนาขีึ�นนี� ไมุ่�ต้องใช้ร้�วมุ่กับแบตเตอร้ี� สามุ่าร้ถทำงานได้อย�างมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพัแมุ่้ว�าจัะต้อง

เผชิญกับความุ่เขี้มุ่แสงอาทิตย์ที�ไมุ่�แน�นอน ด้วยร้ะบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) มุ่ีขีนาด

กำลัง 0.5-3 แร้งมุ่้า ใช้แผงโซ็ล�าเซ็ลล์เร้ิ�มุ่ต้นเพัียง 2 แผง และเพัิ�มุ่ขีึ�นไปจันถึง 10 แผงตามุ่กำลังขีับ โดยไมุ่�

จัำเป็นต้องเปลี�ยนช่ดอินเวอร้์เตอร้์ และสามุ่าร้ถใช้ได้กับเคร้้�องส่บน�ำแบบ 1 เฟิส ห้ร้้อ 3 เฟิส เห้มุ่าะสำห้ร้ับ

ใช้งานกลางแจั้ง พัร้้อมุ่ทั�งมุ่ีร้ะบบป้องกันความุ่เสียห้ายจัากฟิ้าผ�า การ้กันฝั่่นและกันน�ำตามุ่มุ่าตร้ฐาน IP55

อินเวิอร์เตอร์สำ�ห่รับปัี� มนำ�� 
จั�กเซีลลแ์สงอ�ทำติยห์่ล�ยกำ�ลงัข้บัรุ�น Dual-power
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นักวิิจััย : ธิิดาร้ัตน์ นิ�มุ่เช้�อ และพัิชญาภา นิร้มุ่ล

  ศ่นย์พัันธิ่วิศวกร้ร้มุ่และเทคโนโลยีชีวภาพัแห้�งชาติ (BIOTEC)

 ว่ฒิไกร้ ชมุ่เชย

 บร้ิษัทเพัิ�มุ่พั่นพััฒนา อ่ตสาห้กร้ร้มุ่ จัำกัด

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2101001047

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเพัิ�มุ่พั่นพััฒนา อ่ตสาห้กร้ร้มุ่ จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นส่ตร้เอนไซ็ม์ุ่สำห้รั้บใช้ในกร้ะบวนการ้กำจััดสิ�งสกปร้กและฟิอกขีาวเส้นใยสั�นจัากพั้ช  

ที�มุ่ีเซ็ลล่โลสเป็นองค์ปร้ะกอบห้ลัก เพั้�อทดแทนการ้ใช้สาร้เคมุ่ีในกร้ะบวนการ้ผลิตสำลีสีขีาว 

• กร้ะบวนการ้ผลิตแบบเดิมุ่ใช้กร้ะบวนการ้เชิงกลและเคมุ่ีอย�างต�อเน้�องห้ลายขัี�นตอน ทำให้้เกิดขีองเสียจัาก

กร้ะบวนการ้ผลิตที�ส�งผลกร้ะทบต�อสิ�งแวดล้อมุ่ และยังส�งผลเสียต�อส่ขีภาพัในร้ะยะยาว

• เอนไซ็มุ่ม์ุ่คีวามุ่จัำเพัาะต�อเฮมุ่เิซ็ลลโ่ลสและเพักตนิในเสน้ใยพัช้ จังึไมุ่�ทำลายเสน้ใยเซ็ลลโ่ลสเห้มุ่อ้นกบัการ้ใช้

สาร้เคมุ่ี ไมุ่�ส�งผลเสียต�อความุ่แขี็งแร้งขีองเส้นใย สามุ่าร้ถย�อยสลายได้ง�าย ทำให้้ง�ายต�อการ้กำจััดห้ลังจัากที�

มุ่ีการ้ใช้เอนไซ็มุ่์ในขีั�นตอนต�าง ๆ ในโร้งงาน

เอนไซีม์เพื�อกระบวินก�รผลิตสำ�ลีสีข้�วิ
ทำี�เป็ีนมิตรกับสิ�งแวิดล้อม
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นักวิิจััย : อัมุ่พัร้ โพัธิิ�ใย และคณิะ

 ศ่นย์บร้ิการ้ปร้ึกษาการ้ออกแบบและวิศวกร้ร้มุ่ (DECC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2002001399 2002001400 2002001401 2002004604   

 2002004607 และ 2102001212 และอน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2003000670

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : ห้้างห้่้นส�วนจัำกัด นีโอน็อก (โมุ่เดล 1, 2 และ 4) 

 บร้ิษัททร้ีดี อินโนจัิเนียร้ิ�ง จัำกัด (โมุ่เดล 3)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจิัยัชิ�นนี� เปน็การ้ออกแบบและพัฒันาร้ถเขีน็ร้า้นอาห้าร้ร้มิุ่ทาง (Street Food) ให้มุ้่ปีร้ะสทิธิภิาพัมุ่าก

ขีึ�น ตอบโจัทย์ชีวิตวิถีให้มุ่� (New Normal) เน้นความุ่สะอาด ถ่กส่ขีลักษณิะ ลดการ้ปนเป้�อน ร้วมุ่ถึงเป็นมุ่ิตร้

ต�อสิ�งแวดล้อมุ่ เห้มุ่าะกับผ่้ปร้ะกอบการ้ค้าขีายอาห้าร้ร้ิมุ่ทางที�ห้ลากห้ลายทั�งอาห้าร้ปร้ะเภทปิ�ง ย�าง อาห้าร้

ตามุ่สั�ง เคร้้�องด้�มุ่ ก๋วยเตี�ยว ฯลฯ

• นวัตกร้ร้มุ่ร้ถเขี็นร้ักษ์โลก ปร้ะกอบด้วย 4 โมุ่เดล ได้แก� โมุ่เดลที� 1 ร้ถเขี็นน�ำห้นักเบาพัร้้อมุ่ร้ะบบน�ำดี ถังดัก

ไขีมุ่ันและซ็ิงค์น�ำ โมุ่เดลที� 2 ร้ถเขี็นน�ำห้นักเบาพัร้้อมุ่ร้ะบบน�ำดี ถังบำบัดและซ็ิงค์น�ำ ร้ะบบด่ดควัน โมุ่เดล 

ที� 3 ร้ถเขี็นน�ำห้นักเบาพัร้้อมุ่ร้ะบบน�ำดี ถังบำบัดและซ็ิงค์น�ำ ร้ะบบด่ดควันและบำบัดควัน ห้ัวเตาแก๊ส 2 ห้ัว 

และโมุ่เดลที� 4 ร้ถเขี็นน�ำห้นักเบาพัร้้อมุ่ร้ะบบน�ำดี ถังบำบัดและซ็ิงค์น�ำ พัร้้อมุ่เจัาะช�องใส�ห้มุ่้อต้มุ่ เพั้�อให้้

คร้อบคล่มุ่การ้ใช้งานขีองผ่้ค้าที�ต้องใช้ห้มุ่้อต้มุ่ในการ้ปร้ะกอบอาห้าร้

นวิัตกรรมรถุเข้็นรักษ์โลก
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อุตสาหกรรม
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นักวิิจััย : ร้่�งกานต์ ศิร้ิเจัร้ิญไชย และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1001000855 1101001314 และ 1201006207 

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัททีอาร้์เอฟิ ฟิีดมุ่ิลล์ จัำกัด  

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจัิัยชิ�นนี� เป็นเคร้้�องมุ่อ้ช�วยในการ้ตร้วจัสอบคณ่ิภาพัการ้ผลติอาห้าร้สตัว์ โดยใช้เทคโนโลยปีร้ะมุ่วลผล 

ภาพัแบบ Charged-coupled Device (CCD) สำห้ร้ับวิเคร้าะห้์ร้่ปร้�างจันได้ขีนาดความุ่กว้างและความุ่ยาว

ขีองอาห้าร้สัตว์แต�ละเม็ุ่ด เป็นการ้ลดโอกาสการ้เกิดความุ่ผิดพัลาดในกร้ะบวนการ้ผลิต ทำให้ผ้ลิตอาห้าร้เม็ุ่ด

ที�ไดข้ีนาดตามุ่มุ่าตร้ฐาน ปร้ะห้ยัดเวลาในการ้ตร้วจัสอบ ช�วยปร้บัปร้ง่ห้ร้อ้แทนที�กร้ะบวนการ้ทำงานแบบเดมิุ่

ให้้สะดวกและได้มุ่าตร้ฐานมุ่ากขีึ�น

• โปร้แกร้มุ่สามุ่าร้ถวัดความุ่สง่และเส้นผ�านศน่ย์กลางอาห้าร้เม็ุ่ดได้อตัโนมัุ่ต ิโดยสามุ่าร้ถวัดอาห้าร้เม็ุ่ดที�มุ่ขีีนาด

เล็กมุ่ากซ็ึ�งยากในการ้ใช้มุ่้อจัับวัด สามุ่าร้ถวัดพัร้้อมุ่กันได้ตั�งแต� 100-1,000 เมุ่็ด โดยใช้เวลาไมุ่�นาน สามุ่าร้ถ

ทำงานต�อเน้�องเปน็ร้ะยะเวลานาน ร้วมุ่ทั�งสามุ่าร้ถเพัิ�มุ่สเปคอาห้าร้เมุ่ด็ไดไ้มุ่�จัำกดั อกีทั�งสามุ่าร้ถสร้ป่ร้ายงาน

การ้ตร้วจัสอบค่ณิภาพัออกเป็นไฟิล์ Pdf Excel ห้ร้้อ Word ได้

โปีรแกรมวิัดข้น�ดอ�ห่�รสัตวิ์อัตโนมัติ 
เพื�อใช้ในก�รควิบคุมคุณิภั�พก�รผลิต
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นักวิิจััย : จัันทร้์เพั็ญ คร้่วร้ร้ณิ์ และคณิะ

 ศ่นย์เทคโนโลยีเพั้�อความุ่มุ่ั�นคงขีองปร้ะเทศและการ้ปร้ะย่กต์เชิงพัาณิิชย์ (NSD)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 2001002364

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทไดมุ่อนด์ พัาย จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นส่ตร้ห้มุ่ึกนำไฟิฟ้ิาขีองเห้ลวไอออนิก-กร้าฟิีน ที�มุ่ีความุ่ห้น้ดเห้มุ่าะสมุ่ในการ้นำไปผลิต 

ขีั�วไฟิฟิ้าขีองเห้ลวไอออนิก-กร้าฟิีนเพัส (Ionic Liquid-graphene Paste Electrode) ด้วยเทคโนโลยี 

การ้พัิมุ่พั์สกร้ีน เพั้�อใช้เป็นเซ็นเซ็อร้์ทางเคมุ่ีไฟิฟิ้า

• สามุ่าร้ถนำไปปร้ะย่กต์ใช้ได้ทั�งในภาคอ่ตสาห้กร้ร้มุ่การ้เกษตร้ห้ร้้อการ้แพัทย์ เช�น ช่ดตร้วจัต�าง ๆ ที�มุ่ีผล 

กร้ะทบและจัำเป็นเร้�งด�วนต�อปร้ะชากร้ในปร้ะเทศไทย เพั้�อลดการ้พัึ�งพัาเทคโนโลยีจัากต�างปร้ะเทศ

• ขีั�วไฟิฟ้ิาพัิมุ่พั์สกร้ีนขีองเห้ลวไอออนิก-กร้าฟิีนเพัสแบบใช้แล้วทิ�งที�พััฒนาขึี�นนี� ให้้สัญญาณิกร้ะแสไฟิฟิ้าขีอง

สาร้มุ่าตร้ฐานเฟิอร้์ไร้ไซ็ยาไนด์ (Ferricyanide) ส่งกว�าขีั�วไฟิฟิ้าที�มุ่ีจัำห้น�ายตามุ่ท้องตลาด 2-6 เท�า สามุ่าร้ถ

ผลิตได้อย�างร้วดเร้็ว 2,000 ขีั�ว/วัน มุ่ีความุ่แมุ่�นยำส่งในการ้สร้้างขีั�วไฟิฟิ้าซ็�ำห้ลาย ๆ ร้อบ และร้าคาถ่ก 

ห่ม่กข้องเห่ลวิห่นืดไอออนิก-กร�ฟื้นี
(Ionic Liquid-Graphene Paste)
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นักวิิจััย : บ่ร้ินทร้์ เกิดทร้ัพัย์ และคณิะ

 ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : ลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเพัาเวอร้์ไดร้ฟิ์ ออโตเมุ่ชั�น จัำกัด

  

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นร้ะบบแท�นทดสอบวัดค่ณิลักษณิะมุ่อเตอร้์ไฟิฟิ้า เพั้�อห้าค�าพัาร้ามุ่ิเตอร้์สำห้ร้ับนำไป

ออกแบบวธิิกีาร้ห้ร้อ้พัฒันาการ้ควบคมุ่่ร้ะบบขีบัเคล้�อนมุ่อเตอร้ไ์ฟิฟิา้ สำห้ร้บัใชง้านในภาคอต่สาห้กร้ร้มุ่และ

ยานยนต์ไฟิฟิ้า ให้้สามุ่าร้ถทำงานได้อย�างมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพั 

• ช่ดซ็อฟิต์แวร้์นี�ใช้งานร้�วมุ่กับฮาร้์ดแวร้์ขีองแท�นทดสอบวัดค่ณิลักษณิะมุ่อเตอร้์ไฟิฟิ้า โดยติดตั�งบนเคร้้�อง

คอมุ่พิัวเตอร์้เพั้�อใช้ในการ้ควบค่มุ่การ้ทำงานให้้เป็นไปตามุ่ที�กำห้นด สามุ่าร้ถห้าค�าพัาร้ามิุ่เตอร้์ขีองมุ่อเตอร์้

ไฟิฟ้ิาได้ 3 ชนดิ คอ้ มุ่อเตอร์้ไฟิฟ้ิาชนิดซ็งิโคร้นสัแบบมุ่แีมุ่�เห้ลก็ถาวร้ มุ่อเตอร์้ไฟิฟ้ิาชนดิซ็งิโคร้นสัร้ลีกัแตนซ์็ 

และมุ่อเตอร้์ไฟิฟิ้าชนิดซ็ิงโคร้นัสร้ีลักแตนซ็์แบบมุ่ีแมุ่�เห้ล็กถาวร้ แบ�งการ้ทำงานออกเป็น 2 โห้มุ่ด ค้อ โห้มุ่ด

ฟิลักซ็์สนามุ่แมุ่�เห้ล็กไฟิฟิ้า และโห้มุ่ดแร้งบิด 

ชุดทำดสอบวิัดคุณิลักษณิะมอเตอร์ไฟื้ฟื้�้ (mcTest)
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นักวิิจััย : ศร้ินทร้์ วัชร้บ่ศร้าคำ และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : ลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทไมุ่โมุ่�เทค จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นซ็อฟิต์แวร์้ที�สามุ่าร้ถแปลงภาพัตัวอักษร้ให้้เป็นข้ีอความุ่ สามุ่าร้ถแปลงได้ทั�งข้ีอความุ่

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยใชเ้ทคโนโลยกีาร้ร้่จ้ัำภาพัเชงิลกึ ซ็ึ�งช�วยให้ก้าร้จัดัทำดจิัทิลัขีอ้มุ่ล่จัากเอกสาร้

สามุ่าร้ถทำได้อย�างสะดวกและร้วดเร้็วยิ�งขีึ�น 

• ซ็อฟิต์แวร์้นี�มุ่ีความุ่เร็้วในการ้แปลงภาพัขีนาด 1400x1500 pixel และจัำนวนตัวอักษร้ 1,500 ตัวอักษร้  

ใช้เวลาโดยปร้ะมุ่าณิ 18 วนิาท ี(ขีึ�นอย่�กบัความุ่เร้ว็ขีองร้ะบบเคร้อ้ขี�าย) และมุ่คีวามุ่ถ่กต้องขีองการ้ปร้ะมุ่วลผล 

แปลงภาพัตัวอักษร้เป็นขี้อความุ่ โดยเฉีลี�ย 90 เปอร้์เซ็็นต์ จัากจัำนวนตัวอักษร้ทั�งห้มุ่ด

• ช�วยลดค�าใช้จั�ายในการ้นำเขี้าเทคโนโลยีจัากต�างปร้ะเทศที�มุ่ีร้าคาส่ง เปิดโอกาสให้้นักพััฒนาคนไทยสามุ่าร้ถ

นำผลงานวิจััยไปต�อยอดนวัตกร้ร้มุ่ได้เองโดยไมุ่�ต้องพัึ�งพัาต�างชาติ และเพัิ�มุ่ความุ่สามุ่าร้ถในการ้แขี�งขีันขีอง

ปร้ะเทศไทยในย่คเศร้ษฐกิจัดิจัิทัล 

ซีอฟื้ต์แวิร์แปีลงภั�พตัวิอักษรเป็ีนข้้อควิ�ม
เวิอร์ชันเซีิร์ฟื้เวิอร์ (T-OCR Server Version)



62 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นักวิิจััย : ศวิต กาส่ร้ิยะ และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : ลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเอไอไนน์ จัำกัด

 บร้ิษัททร้ิปเปิล วี บร้อดคาสท์ จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

 องค์การ้กร้ะจัายเสียงและแพัร้�ภาพัสาธิาร้ณิะแห้�งปร้ะเทศไทย (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

 มุ่ห้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพัร้ะจัอมุ่เกล้าพัร้ะนคร้เห้น้อ (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2562)

  

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นร้ะบบแปลงเสียงพั่ดเป็นข้ีอความุ่ ร้องร้ับการ้ปร้ะย่กต์ใช้งานที�มุ่ีความุ่ห้ลากห้ลายซึ็�ง

ต้องการ้ใช้ร้ะบบปัญญาปร้ะดิษฐ์ในการ้เพัิ�มุ่ขีีดความุ่สามุ่าร้ถขีองงาน ทั�งบนสมุ่าร้์ตโฟิน การ้ถอดเสียงจัาก

วดีโีอ การ้สร้า้งบร้ร้ยายใตภ้าพั และการ้ทำ Subtitle ภาษาไทยอัตโนมัุ่ตสิำห้ร้บัไฟิลว์ดิโีอบน YouTube ห้ร้อ้ 

Facebook

• ร้ะบบฯ ดังกล�าว ปร้ะกอบด้วย 3 ส�วนสำคัญ ได้แก� พัจันาน่กร้มุ่คำอ�าน แบบจัำลองภาษา และแบบจัำลอง

เสียง สามุ่าร้ถร้่้จัำเสียงพั่ดแบบไมุ่�จัำกัดผ่้พั่ดและเน้�อห้า คร้อบคล่มุ่คำศัพัท์ทั�งภาษาไทยและอังกฤษมุ่ากกว�า 

200,000 คำ มุ่ีความุ่ถ่กต้องและแมุ่�นยำปร้ะมุ่าณิ 90 เปอร้์เซ็็นต์ สำห้รั้บโดเมุ่นขี�าว และ 80 เปอร้์เซ็็นต์ 

สำห้ร้ับโดเมุ่นทั�วไป 

• ช�วยลดค�าใช้จั�ายในการ้นำเข้ีาเทคโนโลยีจัากต�างปร้ะเทศที�มุ่ีร้าคาส่ง เปิดโอกาสให้้คนไทยสามุ่าร้ถต�อยอด

นวัตกร้ร้มุ่ได้เองโดยไมุ่�ต้องพัึ�งพัาต�างชาติ และเสร้ิมุ่สร้้างขีีดความุ่สามุ่าร้ถในการ้แขี�งขีันขีองปร้ะเทศไทยเมุ่้�อ

เขี้าส่�ย่คเศร้ษฐกิจัดิจัิทัล

ระบบร่้จัำ�เสียงพ่ดภั�ษ�ไทำย พ�ทำี (Partii)
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นักวิิจััย : ช่ชาติ ห้ฤไชยะศักดิ� และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : ลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทขี้อมุ่่ลเคร้ดิตแห้�งชาติ จัำกัด

 บร้ิษัทเทอร้าบิท จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวจิัยัชิ�นนี� เปน็แพัลตฟิอร้ม์ุ่บร้กิาร้สร้า้งร้ะบบสนทนาออนไลนท์ี�โตต้อบกบัผ่ใ้ชแ้บบอตัโนมุ่ตั ิห้ร้อ้ร้ะบบ

สร้้างแชทบอทบนไลน์ เป็นการ้ปร้ะย่กต์ใช้เทคโนโลยีห้ลักที�เกี�ยวข้ีองกับปัญญาปร้ะดิษฐ์ ร้ะบบถามุ่ตอบให้้

บร้ิการ้ทางภาษา โดยนำบร้ิการ้ส้บค้นขี้อมุ่่ลบนเว็บไซ็ต์มุ่าปร้ะย่กต์ใช้ให้้สามุ่าร้ถสนทนาโต้ตอบได้ตามุ่

วัตถ่ปร้ะสงค์ขีองผ่้ใช้บร้ิการ้

• เป็นแพัลตฟิอร์้มุ่ที�ใช้งานง�าย มุ่ีความุ่ย้ดห้ย่�น มุ่ีฟิังก์ชันพั้�นฐานให้้ใช้งานมุ่ากมุ่าย ร้องร้ับการ้ดึงขี้อมุ่่ลจัาก

ฟิอร์้แมุ่ตต�าง ๆ ร้องรั้บข้ีอมุ่่ลที�นักพััฒนาสามุ่าร้ถปรั้บแต�งได้อย�างอิสร้ะ (Flexible Message) ร้วมุ่ทั�งเก็บ

ปร้ะวัติการ้ใช้งานขีองแชทบอท และเก็บ User ID ขีองไลน์ได้

• สามุ่าร้ถนำโปร้แกร้มุ่ไปช�วยเจั้าห้น้าที�ในการ้ให้้บร้ิการ้ตอบคำถามุ่ สอบถามุ่ขี้อมุ่่ลต�าง ๆ ร้วมุ่ทั�ง ร้ับแจั้ง 

เร้้�องร้้องเร้ียนต�าง ๆ ให้้กับปร้ะชาชนห้ร้้อล่กค้า

โปีรแกรมอับดุลแพลตฟื้อร์ม 
(Abdul Platform)
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นักวิิจััย : ช่ชาติ ห้ฤไชยะศักดิ� และคณิะ

  ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : ลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทจัีซ็ี เมุ่นเทนแนนซ็์ แอนด์ เอนจัิเนียร้ิง จัำกัด

 บร้ิษัทเทอร้าบิท จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นแพัลตฟิอร้์มุ่บร้ิการ้สร้้างร้ะบบสนทนาออนไลน์ที�โต้ตอบกับผ่้ใช้แบบอัตโนมุ่ัติ (Abdul 

Platform) และร้ะบบย�อยร้�วมุ่จัดัการ้ค่�คำถามุ่คำตอบดว้ยมุ่นษ่ย ์(Ginnie) สำห้รั้บเจัา้ห้น้าที�ในการ้เฝัา้สงัเกต 

(Monitor) การ้สนทนาร้ะห้ว�างผ่้ใช้และแชทบอท 

• โปร้แกร้มุ่อับด่ลแพัลตฟิอร้์มุ่ สามุ่าร้ถร้องร้ับการ้ออกแบบและกำห้นดร้่ปแบบการ้สนทนา ห้ัวขี้อการ้สนทนา 

และขี้อความุ่ถามุ่ตอบร้ะห้ว�างการ้สนทนาขีองมุ่น่ษย์และร้ะบบอัตโนมุ่ัติ ทำให้้การ้สร้้างแชทบอททำได้อย�าง

สะดวกและง�ายขีึ�น โดยใช้เทคนคิด้าน Intent Classification และ Frame-Based Dialog System ที�เห้มุ่าะสมุ่ 

กับบร้ิบทการ้สนทนาภาษาไทย และสามุ่าร้ถเช้�อมุ่ต�อไปยังบร้ิการ้ภายนอกเพั้�อใช้เป็นองค์ความุ่ร้่้เสร้ิมุ่ ทำให้้

สามุ่าร้ถให้้บร้ิการ้ได้ห้ลากห้ลายมุ่ากยิ�งขีึ�น

• ร้ะบบย�อยร้�วมุ่จััดการ้ค่�คำถามุ่คำตอบด้วยมุ่น่ษย์ สามุ่าร้ถตร้วจัด่ร้ายการ้บทสนทนาแยกตามุ่จั่ดปร้ะสงค์ 

(Intent) และหั้วเร้้�อง (Topic) ขีองการ้สนทนาห้ร้้อร้ายบ่คคลได้ ห้ากผ่้ใช้งานต้องการ้สอบถามุ่ข้ีอมุ่่ลนอก

เห้น้อจัากบทสนทนาในแชทบอท ห้ร้อ้แชทบอทไมุ่�สามุ่าร้ถตอบกลบัขีอ้มุ่ล่ เจัา้ห้นา้ที�สามุ่าร้ถเขีา้ไปตอบกลบั

ผ่้ใช้งานเป็นร้ายบ่คคลได้ อีกทั�งยังสามุ่าร้ถจััดเก็บคำถามุ่คำตอบให้มุ่� ๆ ได้ ส�งผลให้้แชทบอทสามุ่าร้ถตอบ

กลับการ้สนทนาได้มุ่ากยิ�งขีึ�น

โปีรแกรมอบัดุลแพลตฟื้อรม์ (Abdul Platform)  
และระบบย�อยร�วิมจัดัก�รค่�คำ�ถุ�มคำ�ตอบดว้ิยมนษุย ์(Ginnie)
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นักวิิจััย : นัยนา สห้เวชชภัณิฑ์์ และคณิะ

 ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1901006384 และลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทไอบิทซ็์ จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นแพัลตฟิอร์้มุ่สําห้ร้ับการ้จััดการ้ข้ีอมุ่่ลแบบเรี้ยลไทมุ่์ (Real Time Data Platform)  

ที�โดดเด�นด้วยความุ่สมุ่าร้์ต สามุ่าร้ถปร้ะย่กต์ใช้ในงานด้าน Big Data เพั้�อร้วบร้วมุ่ ปร้ะมุ่วลผล และจััดการ้

ขี้อมุ่่ลจัากแห้ล�งขี้อมุ่่ลห้ลากห้ลายทั�ง Open Data และ Internet of Things (IoT) ได้อย�างมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพั 

และเป็น Smart Data Integration 

• ทำงานบนอ่ปกร้ณิ์สมุ่องกลฝัังตัวที�มุ่ีห้น�วยปร้ะมุ่วลผลกลาง และมุ่ีสถาปัตยกร้ร้มุ่แบบ ARM (Advanced 

RISC Machine; คำว�า RISC ย�อมุ่าจัาก Reduced Instruction Set Computing) ห้ร้้อ x86 (อินเทล ไมุ่โคร้

โปร้เซ็สเซ็อร้์ตร้ะก่ล 8086 ถึง 80486) โดยสามุ่าร้ถร้องร้ับขี้อมุ่่ลได้ห้ลายร้่ปแบบจัากอ่ปกร้ณิ์ตร้วจัวัดขี้อมุ่่ล

ผ�านทางร้ะบบ IoT มุ่ีการ้เขีียนขี้อมุ่่ลแบบต�อเน้�องและอ�านขี้อมุ่่ลแบบส่�มุ่บนแห้ล�งจััดเก็บขี้อมุ่่ลเฉีพัาะ 

• สามุ่าร้ถทำงานได้ทั�งแบบ Standalone และทำงานร้�วมุ่กับ Cloud Service อีกทั�งยังร้องร้ับส�วนต�อขียาย

เพั้�อเพัิ�มุ่ความุ่สามุ่าร้ถในการ้ทำงานร้�วมุ่กับอ่ปกร้ณิ์มุ่าตร้ฐานต�าง ๆ ได้อีกด้วย

แพลตฟื้อร์มก�รจััดก�รข้้อม่ลแบบเรียลไทำม์ 
บนอุปีกรณิ์สมองกลฝัังตัวิ
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นักวิิจััย : นัยนา สห้เวชชภัณิฑ์์ และคณิะ

 ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1901006384 และลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทเอส เอส เอ เน็ทเวิร้์ค (ปร้ะเทศไทย) จัำกัด

 บร้ิษัทไอบิทซ็์ จัำกัด (ร้ับถ�ายทอดฯ เมุ่้�อปี 2563)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นแพัลตฟิอร์้มุ่สําห้รั้บการ้จััดการ้ข้ีอมุ่่ลแบบเรี้ยลไทม์ุ่ (Real Time) โดยการ้ใช้งาน 

บนเคร้้�องคอมุ่พัิวเตอร้์แมุ่�ขี�าย เพ้ั�อร้วบร้วมุ่ ปร้ะมุ่วลผล และจััดการ้ขี้อมุ่่ลจัำนวนมุ่ห้าศาล (Big Data)  

แบบเรี้ยลไทมุ่ ์ซ็ึ�งมีุ่ลกัษณิะขีองข้ีอมุ่ล่ที�มุ่ปีร้มิุ่าณิมุ่าก มุ่กีาร้เปลี�ยนแปลงอย�างร้วดเร็้ว มุ่แีห้ล�งที�มุ่าห้ลากห้ลาย

ที�มุ่าจัากแห้ล�งขี้อมุ่่ลใด ๆ และยังไมุ่�ผ�านการ้สกัดให้้เป็นขี้อมุ่่ลที�มุ่ีปร้ะโยชน์ต�อห้น�วยงานห้ร้้อองค์กร้ ร้วมุ่ถึง

ขี้อมุ่่ลจัาก Open Data และเคร้้อขี�าย Internet of Things (IoT) ได้อย�างมุ่ีปร้ะสิทธิิภาพั 

• แพัลตฟิอร้์มุ่ดังกล�าวเป็น Smart Data Integration ค้อ ร้ะบบที�มุ่ีความุ่ย้ดห้ย่�นไมุ่�ใช�แค�การ้ร้วบร้วมุ่ขี้อมุ่่ล

เพัียงอย�างเดียว แต�จัะต้องร้องร้ับขี้อมุ่่ลที�มุ่ีความุ่แตกต�างห้ลากห้ลาย และมุ่ีการ้จััดการ้ขี้อมุ่่ลแบบคร้บวงจัร้  

ทั�งเร้้�องขีองการ้จััดห้า จััดการ้ จััดเก็บ พัร้้อมุ่ทั�งสามุ่าร้ถควบค่มุ่ค่ณิภาพัขีองขี้อมุ่่ลได้ ร้วมุ่ถึงช�วยให้้สามุ่าร้ถ 

ขียาย Scale ง�าย โดยใช้ทร้ัพัยากร้ต�ำ

แพลตฟื้อร์มก�รจััดก�รข้้อม่ลแบบเรียลไทำม์ 
บนเครื�องคอมพิวิเตอร์แม�ข้��ย
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นักวิิจััย : ละออ โควาวิสาร้ัช และคณิะ

 ศ่นย์เทคโนโลยีอิเล็กทร้อนิกส์และคอมุ่พัิวเตอร้์แห้�งชาติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1501006003 และอน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1903002511

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : สถาบันพัร้ะปกเกล้า

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นร้ะบบบร้ิห้าร้จััดการ้เน้�อห้านำชมุ่พัิพัิธิภัณิฑ์์ โดยภัณิฑ์าร้ักษ์สามุ่าร้ถสร้้างเน้�อห้านำชมุ่

ได้ด้วยตนเอง ส�วนผ่้เยี�ยมุ่ชมุ่สามุ่าร้ถใช้งานได้กับท่กพัิพัิธิภัณิฑ์์ในเคร้้อขี�าย Museum Pool

• ร้ะบบฯ ดงักล�าว สามุ่าร้ถสร้า้งเน้�อห้าและบร้หิ้าร้จัดัการ้ไดง้�าย ทั�งข้ีอมุ่ล่ ภาพั ขีอ้ความุ่ เสียง ร้วมุ่ทั�งสามุ่าร้ถ

เก็บสถิติการ้เยี�ยมุ่ชมุ่ ช�วยวิเคร้าะห์้พัฤติกร้ร้มุ่นักท�องเที�ยว และร้องรั้บการ้ใช้งานได้ห้ลายภาษา มุ่ีการ้เพัิ�มุ่

ปร้ะสิทธิิภาพัให้้เป็นร้ะบบบร้ิห้าร้ขี้อมุ่่ลนำชมุ่พัิพัิธิภัณิฑ์์แบบพักพัาที�สามุ่าร้ถใช้งานได้ทั�งในสมุ่าร้์ตโฟิน 

และแท็บเล็ต ร้องร้ับทั�งร้ะบบ Android และ iOS โดยแอปพัลิเคชันมุ่ีขีนาดเล็ก ปร้ะห้ยัดพั้�นที�ห้น�วยความุ่จัำ  

เพั้�อร้องร้ับการ้ใช้งานในพั้�นที�จััดแสดงที�มุ่ีขี้อจัำกัดด้านสัญญาณิอินเทอร้์เน็ต

• สามุ่าร้ถปร้ะยก่ต์ใช้งานได้ห้ลากห้ลาย เช�น งานแสดงสนิค้า นทิร้ร้ศการ้ห้มุ่น่เวียน โบร้าณิสถาน แห้ล�งความุ่ร้่้ 

ในช่มุ่ชน ห้ร้้อจั่ดท�องเที�ยว เป็นต้น

ระบบบริห่�รจััดก�รพิพิธุภััณิฑ์์แบบเครือข้��ย 
(Museum Pool)



68 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่ิงทอ
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ส่ิงทอ
นักวิิจััย : วร้ล อินทะสันตา และนิพันธิ์ พันมุ่เขีต

  ศ่นย์นาโนเทคโนโลยีแห้�งชาติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปีัญญา : อน่สิทธิิบัตร้ เลขีที�คำขีอ 1303001105 และ 1403001191 และความุ่ลับทางการ้ค้า

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : สถาบันการ้อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉีียงเห้น้อ 3 (วิทยาลัยการ้อาชีพัขีอนแก�น)

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานวิจััยชิ�นนี� เป็นส่ตร้และกร้ะบวนการ้เคล้อบสิ�งทอ เพั้�อให้้มีุ่ค่ณิสมุ่บัติพัิเศษในการ้ต้านเช้�อแบคทีเรี้ย 

ป้องกันร้ังสีย่วี สะท้อนน�ำ และมุ่ีกลิ�นห้อมุ่

• จั่ดเด�น ค้อ 1) ต้านเช้�อแบคทีเร้ีย เพั้�อลดการ้ปนเป้�อนขีองเช้�อแบคทีเร้ีย ซ็ึ�งจัะทำให้้เกิดร้อยเป้�อนและเกิด

กลิ�นเห้ม็ุ่นอับ ลดการ้แพัร้�กร้ะจัายขีองแบคทีเร้ีย 2) ป้องกันร้ังสีย่วี เพ้ั�อลดโอกาสที�แสงและรั้งสีย่วีจัะก�อ 

ความุ่เสียห้ายต�อสิ�งทอ 3) สะท้อนน�ำ เพั้�อลดโอกาสขีองการ้ปนเป้�อนจัากฝั่่น ละอองน�ำ ที�จัะทำให้้เกิดคร้าบ

ต�าง ๆ และ 4) มุ่ีกลิ�นห้อมุ่และสี

• นาโนเทค สวทช. ร้�วมุ่กับสถาบันการ้อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉีียงเห้น้อ 3 (วิทยาลัยการ้อาชีพัขีอนแก�น) 

จัดัตั�งโร้งงานตน้แบบเพั้�อขียายการ้ใชป้ร้ะโยชนผ์ลงานวจิัยัไปยงัชมุ่่ชนเพั้�อให้เ้กดิปร้ะโยชนส์ง่สด่ โดยให้บ้ร้กิาร้

เคล้อบผ้าและผลิตภัณิฑ์์สิ�งทอให้้กับผ่้ปร้ะกอบการ้ในท้องถิ�น เป็นการ้สร้้างอาชีพัและร้ายได้สำห้รั้บคนใน

ช่มุ่ชน

ส่ตรและกระบวินก�รเคลือบสิ�งทำอ
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อื่น ๆ
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อื่น ๆ

นักวิิจััย : พัิร้่ณิร้ัตน์ ป่ณิยลิขีิต และคณิะ

  ฝั่ายวิชาการ้ ห้ลักส่ตร้ และส้�อการ้เร้ียนร้่้

ทรัพย์สินทางปีัญญา : ลิขีสิทธิิ�

ผ่�รับถุ�ายทอดเทคโนโลยี : บร้ิษัทนานมุ่ี บ่๊คส์ จัำกัด

สรุปีและจัุดเด�นเทคโนโลยี

• ผลงานชิ�นนี� เปน็ห้นงัสอ้เสร้มิุ่การ้เร้ยีนร้่ ้สำห้ร้บัการ้จัดักจิักร้ร้มุ่ตามุ่แนวทางสะเตม็ุ่ศกึษา (STEM Education) 

ที�ถ�ายทอดจัากปร้ะสบการ้ณิ์ขีองทีมุ่นักวิจััยผ่้เชี�ยวชาญ ด้วยร้่ปแบบการ้เร้ียนร้่้โดยใช้กร้ะบวนการ้ทาง

วิทยาศาสตร้์ และกร้ะบวนการ้ออกแบบเชิงวิศวกร้ร้มุ่

• ภายในห้นังสอ้ร้ะบ่ร้ายละเอียดขีองวัสด่อป่กร้ณ์ิ ขัี�นตอนการ้ทดลอง พัร้้อมุ่ทั�งอธิบิายห้ลักการ้ทางวิทยาศาสตร์้  

ร้วมุ่ถึงแนวคิดในการ้ต�อยอดการ้เร้ียนร้่้และสร้้างสร้ร้ค์ 

• เป็นความุ่ร้�วมุ่มุ่้อการ้ดำเนินงานกับทีมุ่นักวิชาการ้ ฝั่ายวิชาการ้ ห้ลักส่ตร้ และส้�อการ้เร้ียนร้่้ สวทช. ใน 

การ้ร้�วมุ่กันจััดทำและเผยแพัร้�ผลงานขีอง สวทช. เพั้�อเป็นการ้ส�งเสร้ิมุ่การ้ศีกษาวิทยาศาสตร้์และเทคโนโลยี

ขีองปร้ะเทศ

ง�นวิรรณิกรรมห่นังสือเสริมก�รเรียนร่้ 
(ก�รทำดลองเคมีชีวิภั�พ ย�นยนต์และข้นส�งสมัยให่ม�)
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