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สู่คุณค่าทางเศรษฐกิจ

 การทำวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของ สวทช. 

ปจจบุนัการสนบัสนนุภาคเอกชนในเชงิพาณชิยมหีลายรปูแบบ ตัง้แตการคดิหวัขอวจิยัทีป่ระยกุตใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยได กอนถายทอดเทคโนโลยีใหกับภาคเอกชน การนำทรัพยากรชีวภาพ (bioresources) มาใช
แกปญหาทางการเกษตร เชน การใชเชื้อราและไวรัสควบคุมแมลงศัตรูพืช การรับโจทยจากภาคเอกชนและ 
ชวยแกปญหาอยางจำเพาะเจาะจง การรวมวิจัยกับภาคเอกชน การจัดหาผูเชี่ยวชาญเพื่อจับคูแกปญหาให 
กับ SMEs ตลอดไปจนถึงสนับสนุนในเชิงนโยบายและผลประโยชนในเชิงภาษี รวมไปถึงการสนับสนุนดาน
เทคโนโลยี เครื่องมือ และหองปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ  

 ความพรอมในดานความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางลึกซึ้ง ยังชวยใหนักวิจัยของสวทช. 
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการและผลิตภัณฑ นำมาประยุกตใชแกปญหาของประเทศไดอยางรวดเร็วและสง   
ผลกระทบไดอยางกวางขวาง ดงักรณขีองการผลติชดุตรวจ วคัซนีและยา สำหรบัรบัมอืกบัโควดิ-19 โดยอาศัย 
พื้นความรูดานไวรัสและแพลตฟอรมเทคโนโลยีตางๆ 

 ในบทนี้ไดรวบความตัวอยางนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑและการจัดการเทคโนโลยีรวม 30 รายการ  
ที่ไดจากการนำความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชอยางเหมาะสม จนทำใหไดผลิตภัณฑ 
บริการ และการจัดการที่เปนอีกแรงหนึ่งที่ใชขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
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 กวาหนึ่งศตวรรษ ที่กลุมบริษัทจันวาณิชย ดำเนินธุรกิจผลิตสิ่งพิมพปองกัน 
การปลอมแปลงเอกสารตางๆ ไมวาจะเปนหนังสือเดินทาง แผนปะลงตราวีซา
บตัรเครดติ บัตรทางการเงนิทกุประเภท ไดรบัความยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ    ภาค
เอกชนและสถาบันการเงนิจากประสบการณและความนาเชือ่ถอืทีส่ัง่สมมาอยางยาวนาน

 การเปนบรษิทัขนาดใหญทีม่จีำนวนรอบการจดัสงสินคาในแตละวนัเปนจำนวน
มาก จึงเกิดปญหาการจัดสินคาขึ้นรถและการจัดเสนทางเพื่อนำสงสินคาไปใหถึงมือ
ลูกคาตามเวลาภายใตเงื่อนไขตางๆ เชน ตองประหยัดคาน้ำมันที่สุด ตองเดินทางไป  
ถงึจุดหมายนีเ้ปนทีสุ่ดทาย ฯลฯ ปญหาเหลานีส้รางความยุงยากใหแกพนักงานทีบ่รหิาร
การจัดสงเปนอยางยิ่งเมื่อเกิดปญหาที่ไมสามารถสงมอบสินคาไดตามเวลาเพราะ     
บริษัทไมสามารถเขาไปดำเนินการไดอยางทันทวงที สงผลใหมีคาปรับและคาใชจาย  
ที่ไมจำเปน รวมถึงสงผลตอความพึงพอใจของลูกคารวมถึงความนาเชื่อถือของบริษัท 
อีกดวย 

 ITAP นำผูเชี่ยวชาญเขาใหคำปรึกษาการประยุกตใชระบบบริหารจัดการงาน 
ขนสง Transportation Management System (TMS) เพื่อใชวางแผนเสนทางการ 
จัด สงโดยระบบจะประมวลผลเสนทางที่เหมาะสมที่สุด ใหโดยอัตโนมัติภายใตเงื่อนไข
ที่กำหนด นอกจากนี้ยังสามารถทราบประสิทธิภาพของคนขับ มีหลักฐานยืนยันการ  
สงสินคาที่ถูกตองดวยลายเซ็นของผูรับและผูสง อีกทั้งยังสามารถเก็บขอมูลทั้งหมด 
ไปวิเคราะหยอนหลังไดอีกดวย

นวัตกรรม: ระบบบริหารจัดการงานขนส่งแบบใหม่ 
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท สุขสวัสดิ์โฮลดิ้ง  

ผลิตภัณฑ์: ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง Transportation Management System (TMS)

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 ระบบ TMS ชวยคำนวณเสนทางที่ดีที่สุดใหกับรถขนสง ชวยลดระยะเวลา   
การเดินทาง ทำใหตนทุนคาเชื้อเพลิงลดลงมากกวา 350,000 บาท/ป นอกจากนี้ ยัง
ชวยเพิ่มจำนวนเที่ยวการขนสงไดมากขึ้น ลดขอผิดพลาดสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของพนักงานบริหารการจัดสง ลูกคาเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จากรอยละ 73 เปน 
รอยละ 91 เนือ่งจากสามารถตดิตามสถานการณขนสงได โดยตรวจสอบขอมูลผาน ระบบ
และไดรับสินคารวดเร็วขึ้นดวยความสำเร็จดังกลาว 

 ทางบริษัทเล็งเห็นประโยชนและจะนำเทคโนโลยีที่ไดพัฒนาไปขยายผลกับ 
บริษัทในเครือตอไป
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 เมื่อพูดถึงผลกระทบของพลาสติกที่มีตอสิ่งแวดลอม เรามักจะนึกถึงปญหา 
มลพษิทีท่ัว่โลกกำลงัเผชญิและเรงหาวธิแีกไข ไมวาจะดวยการลดจำนวนการใชพลาสติก
หรือการหาวัสดุอื่นมาทดแทน หากเราสามารถนำนวัตกรรมที่มีเขามาชวยแปลงโฉม
ผลิตภัณฑพลาสติกใหกลายเปนสินคาตัวใหมที่สรางมูลคาไดอยางสรางสรรคคงเปน  
เรื่องดี 

 เดิมทีทอลอนพลาสติก HDPE (High Density Polyethelene) ของบริษัท 
เอส.อาร พีอี กรุป จำกัดไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อใชในระบบประปาและรอยสายไฟ    
รวมถึงมีการเสริมเหล็กพิเศษเพื่อใชในระบบระบายน้ำและงานไฟฟาเทานั้น แตดวย  
คุณสมบัติของตัวทอลอน HDPE เสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงเปนพิเศษ มีน้ำหนักเบา
และเปนมติรกบัสิง่แวดลอม ทางบรษิทัจึงเกิดแนวคิดใหมจบัมอืกบั ITAP พฒันาตอยอด 
“บานแหงอนาคต” เพื่อเปนสินคาใหมตอบโจทยวิถีชีวิตที่แตกตางออกไป

 ตั้งแต พ.ศ. 2559 ITAP นำผูเชี่ยวชาญเขาใหคำปรึกษาอยางตอเนื่อง ทำให
มีการเสรมิเหลก็ใหกบัทอลอนพอลเิอทลินีจนมคีวามแขง็แกรงมากพอทีจ่ะสรางเปนที่
 พักอาศัย มีการสรางสารเคลือบเหล็กใหประสานเขากับพลาสติกไดดวยกาวเรซิ่นชนิด
พิเศษที่ทำใหเกิดพันธะเคมีขึ้น มีการพัฒนาหุนยนตเชื่อมทอที่ปลอดภัยกวาการใช 
แรงงานคน มีการวิจัยพัฒนาตัวทอลอนพอลิเอทิลีนใหมีสมบัติหนวงไฟหรือไมลามไฟ 
มีการพัฒนาเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติตนแบบสำหรับเชื่อมทอลอนพีอีเสริมเหล็ก และ
มีการใหคำปรึกษาแนะนำผูประกอบการในการสนับสนุนและประสานกับ สมอ. ใน   
การยกราง มอก. 2764-2559

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 หลังจากจบโครงการ R&D ใน 1 ป บริษัทสามารถสรางความเชื่อมั่นในสวน 
ของตัวทอลอน HDPE เสริมเหล็กใหกับลูกคา สงผลใหยอดขายเติบโตเปน 4 เทา          
ตั้งแต  พ.ศ. 2561 และเกิดผลิตภัณฑใหมในรูปแบบของบานทรงกระบอก พรอมเขา
อยู ในราคายอมเยาไมเกิน 400,000 บาท ดวยคุณสมบัติที่เคลื่อนยายงาย กันแดด    
กนัฝน พายแุละเปนมิตรตอสิง่แวดลอม บานทรงกระบอกจงึไดรบัความสนใจเปนอยาง
มาก โดยบริษัทวางแผนจัดจำหนายและประยุกตเปนที่พักในรีสอรต, Site Office,      
ที่พักชั่วคราว หรือหองน้ำเคลื่อนที่ตอไปในอนาคต 

นวัตกรรม: ท่อลอน HDPE เสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ มีนํ้าหนักเบา และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จํากัด 
ผลิตภัณฑ์: ท่อลอน HDPE เสริมเหล็ก
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 หางคาปลีกขนาดใหญสัญชาติสหรัฐอเมริกา WALMART มีสาขาอยูทั่วทุก    
มุมโลก โดยมีจุดเดนเรื่องความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจและคัดสรรสินคาที่มี
มาตรฐานจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือผลิตภัณฑเครื่องใชเซรามิกฝมือคน
ไทยจากจังหวัดลำปาง บริษัท รอยัล เซรามิคส จำกัด ซึ่งมีความแข็งแกรงดานทักษะ
และความชำนาญในธุรกิจเซรามิกมาอยางยาวนาน

 นอกจากผลติสนิคาเพือ่สงจำหนายใน WALMART แลว บรษิทัยงัสงผลิตภณัฑ
วางขายในหางชื่อดังในหลายๆ ประเทศ เชน ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 
เต็มไปดวยขอกำหนดดานมาตรฐานในระดับสูง สงผลใหเกิดตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
อยางหลีกเลี่ยงไมได เมื่อบริษัทพบกับความทาทายในการแขงขันดานราคาจึงตองเรง
มองหาเทคโนโลยี ที่จะมาชวยสรางขอไดเปรียบและเพิ่มศักยภาพใหแกธุรกิจเซรามิก
ไดในระยะยาว

 ITAP นำผูเชี่ยวชาญใหคำปรึกษาเพื่อชวยปรับลดตนทุนในกระบวนการผลิต 
มกีารสรางตูอบผลติภณัฑเซรามิกประสทิธภิาพสงู พรอมท้ังออกแบบกระบวนการผลิต
ใหมที่ทำใหโครงสรางตนทุนต่ำลงอยางมีนัยสำคัญ จากการผลิตแบบดั้งเดิมที่เปนงาน
ปนขึ้นรูปและเผาดวยเตาเผาแบบ Shuttle กลายเปนใชระบบสายพานปอนชิ้นงาน 
และควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ปรับโครงสรางเตาเปนไฟเบอรและอิฐทนไฟคุณภาพสูง 
รวมถึงออกแบบระบบนำความรอนทิ้งมาใชอบไลความชื้นผลิตภัณฑอีกดวย

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 เมื่อลดเวลา ลดพลังงานที่ใช และลดของเสียลง ทำใหขีดความสามารถในการ
แขงขันดานราคาเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด บริษัทไดเตาเผาเซรามิกประสิทธิภาพสูง 
สามารถผลิตเครื่องใชสำหรับโตะอาหารได 26,000 ชิ้นตอวัน โดยระดับความรอนใน
การเผาอยูที่ 1,250 องศาเซลเซียส ลดตนทุนต่ำลง แตยังคงมาตรฐานระดับสูงไวได   
ชวยใหบริษทัมคีวามพรอมตอสูกบัคูแขงขนัในระดบัโลกได และสงผลใหบรษิทัสามารถ
เพิ่มยอดขายไดถึง 80 ลานบาทใน พ.ศ. 2561 และสามารถเพิ่มยอดขายเปนมากกวา 
100 ลานบาทในปถัดมา

นวัตกรรม: การปรับปรุงกระบวนการผลิตเซรามิกให้ได้มาตรฐานสากล 
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท รอยัล เซรามิคส์ จํากัด  
ผลิตภัณฑ์: บริษัท รอยัล เซรามิคส์ จํากัด
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 วสิาหกิจชุมชนผูผลติมะมวงสงออกอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี คอืกลุมเกษตรกร
รายใหญที่จำหนายมะมวงไทยพันธุดีและสงออกตางประเทศ ชวยสรางงานและเพิ่ม 
รายไดใหแกคนในชุมชนมาหลายทศวรรษ เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 กลุมวิสาหกิจเริ่ม
ประสบปญหาการสงออก ผูบริหารวิสาหกิจจึงเรงแกปญหาที่ตนเหตุ ลดการสูญเสีย  
ในขั้นตอน บมเพาะ โดยเขารวมโครงการกับ ITAP สวทช. เปดรับเทคโนโลยีใหมเพื่อ 
ฝาวิกฤตโควิด

 ที่ผานมากลุมวิสาหกิจบมมะมวงใหสุกเร็วขึ้นดวยการใชถานกอน ซึ่งเปนวิธี
ทีม่คีาใชจายนอย แตอาจสงผลใหผวิมะมวงไหม สกุไมสมำ่เสมอ จนบางครัง้เกดิการเนา
เสยีและสญูเสยีนำ้หนกัระหวางบม อกีทัง้ระหวางบมจะเกดิกลิน่ของแกสท่ีฉุนติดไปกบั
ผลไม จนเกดิเปนอนัตรายตอระบบหายใจของคนงาน มีโอกาสปนเปอนสารหน ูอนัตราย
ตอ   ทั้งคนงานและผูบริโภคอีกดวย ITAP เขาชวยแกไขแกปญหาการเนาเสียในระหวาง
การ บม โดยการสรางหองบมมะมวงดวยแกสเอทิลีนขนาด 30.375 ลูกบาศกเมตร ซึ่ง
บมมะมวงไดถึง 3 ตัน ใชเวลาในการบม 24 ชั่วโมงตอ 1 ครั้ง และเมื่อนำออกจากหอง
บมแลว  สามารถนำมาบรรจุและจัดสงใหกับลูกคาไดทันที

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 ขอดีของการใชแกสเอทิลีน คือชวยใหมะมวงมีเนื้อสัมผัสแนน ไมเละ ไมเนาเสีย
งาย ปลอดภัยทั้งตอคนงาน ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้การบมมะมวงแบบใหม
นีย้งัชวยใหธรุกจิมกีำไรมากขึน้ และเพิม่ระยะเวลาในการวางจำหนายใหไดนานขึน้ เนือ่งจาก
กรรมวิธีนี้ชวยลดการสูญเสียจากผลเนาจาก 12% เหลือ 7%คิดเปนมูลคากวา 100,000 
บาท ลดคาใชจายคาถานกอนแคลเซียมคารไบด 536,426 บาท ตอ 1 รอบการผลิตมะมวง

 เมื่อความสูญเสียลดลง และมีการปรับกลยุทธดานราคาเพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรในชวงวิกฤตโควิด-19 ผลประกอบการขายมะมวงจึงเติบโตขึ้นเกือบ 
2 เทา โดยมยีอดสัง่ซือ้มะมวงเพิม่ขึน้ 193.4% คดิเปนมลูคา 3.3 ลานบาท สงออกมะมวงไทย
เกรดพรีเมี่ยมขายในซูเปอรมารเก็ตและทำใหเกษตรกรผูปลูกมะมวงและชุมชนมี     งาน
ทำและมีรายไดอยางตอเนื่อง

 ในดานของรางวัลการันตีคุณภาพ พ.ศ. 2563 ที่ผานมา “มะมวงน้ำดอกไม เบอร 
4 และมะมวงน้ำดอกไมสีทอง” ของวิสาหกิจนี้ ยังไดรับคัดเลือกจากท็อปสมารเก็ต ให
เปนสินคาเกรดคุณภาพแบรนด My Choices วางจำหนายในท็อปสซูเปอรมารเก็ต และ
เซ็นทรัล ฟูด ฮอลล อีกดวย

นวัตกรรม: ห้องบ่มมะม่วงด้วยแก๊สเอทิลีนขนาดใหญ่ที่หลังการบ่มสามารถบรรจุและจัดส่งได้ทันที
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอําเภอบางแพ จ.ราชบุรี 
ผลิตภัณฑ์: เครื่องบ่มมะม่วงนํ้าดอกไม้
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นวัตกรรม: ต้นแบบแผ่นกรองอากาศรถยนต์ที่ต้านทานเชื้อโรคดีเยี่ยมและใช้ได้นาน 
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท เอเทค ฟลิเตรชั่น จํากัด
ผลิตภัณฑ์: แผ่นกรองอากาศนวัตกรรมคนไทย

 ปญหามลภาวะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำใหปจจุบันธุรกิจแผนกรองอากาศใน 
ตลาดมกีารแขงขนัสงูมากและเปนธรุกจิท่ีลอกเลยีนแบบไดงาย บริษทั เอเทค ฟลเตรชัน่ 
จำกัด ผูประกอบธุรกิจแผนกรองอากาศในรถยนต จึงมองหาวิธีพัฒนาตอยอดธุรกิจ 
ดวยการนำนวัตกรรมแผนกรองอากาศจากตางประเทศที่มีประสิทธิภาพมากกวามา 
ปรบัใช โดยใหมีคุณสมบตัสิามารถกรองเชือ้โรคและตานทานเชือ้ราและแบคทเีรยี สราง
ความพิเศษและมูลคาเพิ่มใหกับสินคาได

 นักวิจัย สวทช. พัฒนาแผนกรองอากาศตานเชื้อและพัฒนาสูตรสารเคลือบ  
โดยการประยุกตนำองคความรูเดิมจากงานวิจัยเดิมของนักวิจัยจากนาโนเทค สวทช. 
มาใชเพื่อตอบโจทยเรื่องตนทุนการผลิตกับที่กรองแอรรถยนตของบริษัท และทดสอบ
ความตานทานเชือ้จลุนิทรียตางๆ ท้ังเชือ้ราและแบคทเีรยี โดยเพิม่เติมในเรือ่งการศกึษา
อายุการใชงานของผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น และ
สามารถทราบระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บผลิตภัณฑได  ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 

 ผลลพัธคอื ไดตนแบบช้ินงานแผนกรองอากาศในรถยนตใหมทีต่านทานเช้ือโรค
ไดดีเยี่ยมและมีอายุใชงานที่ยาวนานขึ้น หลังจากมีการทดสอบการกรองอากาศใน
รถยนตที่มีขนาดหองโดยสารตางกัน และทดลองขับขี่ราว 13,000 กิโลเมตร พบวายัง
มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้แบคทเีรยีดเียีย่ม และไมพบการหลดุของอนภุาคนาโนออก
จากแผนกรอง ตรงตามความตองการในตลาดที่มีอยูสูงมาก 

 บริษทันำแผนกรองอากาศยบัย้ังเชือ้ราและแบคทเีรยีสำหรับรถยนตออกสูเชงิ
พาณิชยในชวงมกราคม  2564 โดยตั้งเปาขยายกำลังการผลิตเพิ่ม 100% และวางแผน
ขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศ นำรองในอาเซียน เชน ลาว และเวียดนาม ฯลฯ
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

นวัตกรรม: นวัตกรรมเจลไร้แอลกอฮอล์ด้วย Thin Film Technology
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น และบริษัท เฮลทิเนส จํากัด
ผลิตภัณฑ์: Besuto-12 นวัตกรรมเจลไร้แอลกอฮอล์ 

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 ผลิตภัณฑเจลลางมือ Besuto-12 ผานการทดสอบ โดยการสนับสนุนจาก 
ITAP สวทช. วาสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสกอโรคโควิด-19 เชื้อรา RSV และแบคทีเรียได 
99.99% ปจจุบันบริษัทวางขายจริงในทองตลาดรวมกับบริษัท เฮลทิเนส จำกัด           
การันตีคุณภาพดวยรางวัลเหรียญเงินและรางวัล Canadian Special Awards จาก 
งานประกวดนวัตกรรม International Invention Innovation Competition 
(ICAN2020) ประเทศแคนาดา

 ในอนาคตมีแผนเปดตลาดเจลลางมือสูตรไรแอลกอฮอล ไปยังประเทศญี่ปุน 
ยูเออี อเมริกา เกาหลี และยุโรป โดยมียอดขายหลังทำสัญญาประมาณการอยูที่ 635 
ลานบาท ซึ่ง ITAP ไดชวยในการสงตอโครงการไปยังกรมสงเสริมการคาระหวาง  
ประเทศ (DITP) ซ่ึงผูประกอบการพรอมวางแผนเพือ่เพิม่ไลนการผลติตอไปในอนาคต
อีกดวย

 สถานการณเชือ้ไวรสัโควิด 19 ทีร่ะบาดรุนแรงไปทัว่โลกทำใหผูคนเริม่  ตระหนัก
ถึงการปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส และมองหาตัวชวยที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัดมองเห็นปญหาและโอกาสจึงไดจับมือ 
รวมกับบรษิทั เฮลทเินส จำกดั พฒันาผลติภัณฑเจลลางมอืสตูรไรแอลกอฮอล โดยมสีวน
ผสมจากสารสกัดจากธรรมชาติ

 เพื่อใหทันตอเหตุการณในปจจุบันบริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัดวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑเจลลางมือที่มีคุณสมบัติโดดเดน โดยเปนรายแรกที่ผานการทดสอบ
จริงในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกทั้งยังสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสชนิดอื่น เชน
Influenza A virus (H1N1) เชื้อไวรัส RSV (ที่เปนเชื้อไวรัสแพรระบาดในกลุมเด็ก
เล็ก) เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราไดถึง 99.99% ผลิตภัณฑปราศจากแอลกอฮอลไมทำ 
ใหเกิดการระคายเคืองหรือแพ ใชสารสกัดจากธรรมชาติจึงมั่นใจไดในความปลอดภัย 
ตอรางกาย และยังสามารถปกปองไดยาวนานเกิดเปนฟลมบางเคลือบมือ โดยใช
นวัตกรรม ‘Thin Film Technology’ ที่สามารถปองกันเชื้อโรคไดยาวนานกวา 12    
ชั่วโมง 

 ทางบรษัิทจงึตองการศกึษาประสทิธภิาพและผลการออกฤทธิข์องผลิตภณัฑ
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อที่จะไดออกสูตลาดอยางมั่นใจ และเปนที่ยอมรับในเรื่องความ
ปลอดภัยและมาตรฐานการทดสอบในงานวิจัย บริษัทไดเขารวมโครงการ Fast Track: 
Medical Devices Fight Covid-19 ของ ITAP นำผลิตภัณฑมาศึกษาประสิทธิภาพ
ไฮโดรเจลและวิจัยผลการออกฤทธิ์การยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 และ Influenza A 
virus (H1N1) เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียของไฮโดรเจลสำหรับทำความสะอาดมือสูตร
ที่ปราศจากแอลกอฮอลจากสารสกัดธรรมชาติและสารลดแรงตึงผิว
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นวัตกรรม: หุ่นยนต์ส่งยากับช่วยตรวจวิเคราะห์และรักษาทางไกลผ่านระบบ Telemeo 
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จํากัด
ผลิตภัณฑ์: หุ่นยนต์บริการส่งยาและช่วยวินิจฉัย   

ในสถานการณการระบาดของโรคโควดิ 19 เราทกุคนตางตระหนกัถึงมาตรการเวนระยะ
หางและลดการสัมผัสใหมากที่สุด แตสำหรับบุคลากรทางการแพทยที่จำเปนตองใกล
ชิดผูปวยในโรงพยาบาลนัน้ ถอืเปนความเสีย่งรายวันทีห่ลีกเลีย่งไดยาก ถามีหุนยนตมา
ชวยทำงานบางอยางแทน คงสามารถชวยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลงได

 บริษัท นิปปอน ไซซิทส จำกัด ผูประกอบการดานหุนยนตบริการ เกิดไอเดีย
พัฒนาหุนยนตที่ตอบโจทยการใชงานภายในโรงพยาบาลในชวงสถานการณโควิด-19 
เชน นำสงยา สงสารเคมี สงอุปกรณในหองรังสี นำทางคนไข และหุนยนตที่มีความ
สามารถชวยทีมแพทยในดานการรักษาทางไกล ที่สามารถตรวจวิเคราะหผูปวยจาก
ระบบ Telemeo ผานกลองได โดยที่ไมตองเขาไปใกลชิด

 จากการเขารวมโครงการ Fast Track: Medical Devices Fight Covid-19 
ของ ITAP และ PTEC สวทช.หุนยนตลำเลียงยาไดรับการรับรองดานมาตรฐานกำหนด
เงือ่นไขการทดสอบทีม่คีวามจำเปนสำหรบัหุนยนตสงยาตามมาตรฐานการใชงานใน โรง
พยาบาลคือ มาตรฐาน IEC 60950-1 เพื่อสรางความมั่นใจและปลอดภัยกอนนำ  ไปใช
งานจริง

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 ปจจุบันมีใชงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากกวา 30 แหง 
เชน โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย โรงพยาบาลพระรามเกา ฯลฯ ซึ่งไดผลตอบ
รบัทีด่มีาก ทัง้ดานประสทิธภิาพการทำงานและความปลอดภยั กลุมทีมแพทยและกลุม
คนไขตางพึงพอใจ นอกจากสรางความมั่นใจในเรื่องสุขอนามัยไดแลว ตัวหุนยนตเองยัง
มีความนารัก แมนยำ ฉลาด และนาเชื่อถือ ซึ่งหากผลลัพธในระยะยาวเปนที่นาพึงพอใจ 
เราคงจะไดเห็น Service Robot ใหบริการในโรงพยาบาลหรือสถานที่สำคัญอื่นๆ อีก
มากในอนาคต
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

นวัตกรรม: นวัตกรรม Thai Text Analytics จากการบูรณาการความรู้ด้านภาษาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยี AI
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท ฟดีแบค 180 จํากัด
ผลิตภัณฑ์: Thai Text Analytics Tool 

 บริษัท ฟดแบค 180 จำกัด ถือเปนตัวอยางความสำเร็จของ Deep Tech 
Startup สญัชาตไิทยทีมี่การเตบิโตอยางกาวกระโดด โดยหาปทีผ่านมามีรายได เพิม่ขึน้
ไมนอยกวา 5 เทา บริษัทฯ มีหัวใจหลักของธุรกิจที่มุงเนนสรางนวัตกรรมดานการ
วิเคราะหขอความภาษาไทย (Thai Text Analytics) ดวยการบูรณาการความรู  
ดานภาษาศาสตรรวมกับเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI, Artificial Intelligence)  เพิ่ม
ศักยภาพในการวิเคราะห “ภาษาธรรมชาติ” ที่ใชจริงในชีวิตประจำวันในบริบทตางๆ 
เพื่อใหบริการแกลูกคาหลากหลายธุรกิจ ชวยใหสามารถเขาใจถึง Customer Insights 
อยางแทจริง

 ในยุค Digital Transformation ดังเชนปจจุบัน ภาคธุรกิจที่ตองการสราง
ประสบการณที่ดีใหกับลูกคา จำเปนตองมีเครื่องมือชวยในการรวบรวมและวิเคราะห
ทกุความคดิเหน็ เพือ่ใหเขาใจเสยีงสะทอนจากลกูคาอยางแทจรงิแตดวยปรมิาณขอความ
บนโลกออนไลนที่มีมหาศาล ไมวาจะเปนขอความ (Text) หรือเสียง (Audio) ซึ่งเกิด 
ขึ้นตลอดเวลาจากหลากหลายชองทาง อาทิ Call Center, Social Media, Web 
Board 

 สื่อออนไลนตางๆ ยังไมสามารถแยกแยะ "ความหมายของคำภาษาไทย" ได
อยางแมนยำเหมือนภาษาที่ใชทั่วไปในชีวิตประจำวัน การมี Thai Text Analytics 

Tool ของบริษัท ฟดแบค 180 จำกัด จึงเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยใหผูประกอบการ
เขาใจความตองการของลูกคาตนเองไดลึกและชัดเจนมากขึ้น เพื่อพัฒนาสินคาและ
บริการของธุรกิจใหตอบสนองความพึงพอใจไดมากขึ้น

 ITAP สนับสนุนผูเชี่ยวชาญใหรวมมือทำงานกับนักวิจัยของบริษัทพัฒนาตอ 
ยอดผลติภณัฑนวตักรรมท่ีใชไดจรงิ จนสรางเครือ่งมือท่ีมีประสิทธภิาพสามารถจัด การ
กับขอมูลจำนวนมากๆ ไดงายดาย และชวยวิเคราะหขอมูลไดหลายรูปแบบในมิติของ
ขอความภาษาไทย โดยนวัตกรรมของบริษัท ฟดแบค 180 จำกัด คือการรวบ รวม 
ขอมูลดวยกลองถายวิดีโอ เพื่อสังเกตพฤติกรรมความสนใจ อารมณความรูสึกและ   การ
ตัดสินใจซื้อสินคาหรือใชบริการ แยกตามชวงอายุ เพศ และเชื้อชาติ ไดอยางถูกตอง
และรวดเร็ว ทำใหวางแผนการตลาดไดอยางแมนยำ

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 บริษัท ฟดแบค 180 จำกัด ตอบโจทยของภาคธุรกิจอยางครบวงจร ชวยให
เห็นภาพรวมความคิดของลูกคาไดชัดเจนผาน Intelligence Dashboard ทำให 
ปรับปรุงการใหบริการไดอยางตรงจุด เปลี่ยนความไมพึงพอใจของลูกคาเปนการสราง
ความประทับใจไดทันสถานการณ เกิด Brand Royalty ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะกับ
กลุมบริการที่มีการแขงขันสูง เชน กลุมสถาบันการเงิน และกลุมประกันภัย  

 บริษัท ฟดแบค 180 จำกัด มีการเติบโตและการขยายตัวของทีมวิจัยของ  
บริษัทอยางตอเนื่อง ปจจุบันบริษัทไดจัดตั้งศูนยวิจัยแบบบูรณาการ Thai Language 
Technology Lab ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี อีกทั้งใน 
ชวงการระบาดของโควิด-19 บริษัทก็ไดรวมเปนทีมสำคัญที่นำเทคโนโลยีมาเปน 
กลไกขับเคลื่อนดวยการพัฒนาแพลตฟอรมกลางสำหรับเจาหนาที่ทางการแพทยกวา 
1,500 คน เพื่อใชติดตามขอมูลอุปกรณและทรัพยากรทางการแพทยของโรงพยาบาล
ทั่วประเทศ ทำใหกระทรวงสาธารณสุขมีขอมูลสถานการณที่เปนปจจุบัน นำไปสูการ
วางกรอบแนวนโยบายที่เหมาะสมและการบริหารจัดการที่เกิดประโยชนสูงสุด

10



รูปที่ 6 “สามเหลี่ยมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”

 บริษัท เติมเนเจอร อินดัสตรี้ จำกัด เปนผูผลิตขนมคบเคี้ยวตางๆ ครบวงจร 
ทั้งประเภทอบ ทอด และขนมเด็กเล็กเพื่อเสริมสรางสารอาหารและพัฒนาการ โดย
ผูบริหารมีความตั้งใจจะแปรรูปสินคาเกษตรของไทยโดยเฉพาะขาว ใหมีมูลคาเพิ่ม   
มากขึ้นและสงออกไปตางประเทศ เพื่อเปนการหารายไดเขาสูประเทศ ปจจุบันบริษัท
มีสินคาทั้งภายใตแบรนดตัวเองคือ แบรนด กรินนี่ และ ฟอฟน และแบรนดของลูกคา 
โดยใชเทคโนโลยีการกวนครีมจากวัตถุดิบในสินคากลุมประเภทขนมสอดไส และ
นวัตกรรมการอบดวยเครื่องอบที่ออกแบบพิเศษ ทำใหคุณคาสารอาหารของผักและ 
ผลไมที่อยูในขนมสามารถคงไวไดมากที่สุด โดยสงออกไปมากกวา 20 ประเทศทั่วโลก
ครอบคลุม 4 ทวีป ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

 สวทช. สนับสนุนบริษัทผานโครงการ Startup Voucher ในป 2563 และ
โครงการ Food Accelerate ในป 2564 โดยมีสวนชวยสำคัญในชวงเริ่มตน ทั้งดาน
ตนทุนและเงินทุนสนับสนุนดานการตลาด อีกทั้งตอมาสนับสนุนดานการวิเคราะห
ทดสอบมาตรฐานขั้นสูงที่จำเปนเพื่อการขยายตลาด การออกแบบผลิตภัณฑและ   
บรรจภัุณฑใหสอดคลองกบัตลาดใหม การเชาพืน้ท่ีในการออกงานนทิรรศการทัง้ในและ
ตางประเทศ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธสงเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมการตลาด
และสงเสริมการขาย รวมถึงการสนับสนุนที่ปรึกษาธุรกิจชวยวางแผนกลยุทธใน        
การเรงการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทและสงเสริมความรูในดานการขาย รวมไปถึง 
ทุนสนับสนุนการรับรองมาตรฐานโรงงาน และการใหคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดาน 
GMP/HACCP  

นวัตกรรม: นวัตกรรมการอบด้วยเครื่องอบที่ออกแบบพิเศษและเทคโนโลยีการกวนครีมจากวัตถุดิบจริง
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท เติมเนเจอร์ อินดัสตรี้ จํากัด 
ผลิตภัณฑ์: ผู้ผลิตขนมคบเคี้ยวแบรนด์ กรินนี่ และ ฟอฟนั

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 มูลคาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจป 2563 บริษัทมีรายไดกวา 50 ลานบาท   
ประมาณการรายไดในโครงการ 31.8 ลานบาท มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจ 775.86 % 
จากผลการดำเนินงานปที่ผานมา มีการลงทุนจางพนักงานเพิ่มคิดเปนมูลคา 300,000 
บาท โดยการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญใหคำปรึกษาธุรกิจและชวยวางแผนการเงิน ทำให
บริษัทตั้งเปาหมายการทำงานไดแมนยำมากขึ้น
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

รูปที่ 3 แผนที่ประเทศไทย

 CloudCommerce เปนสตารตอัปที่ทำแพลตฟอรม (platform) ดาน 
e-commerce และ e-logistic ระหวางประเทศ เพื่อชวยให SMEs ไทยสามารถ       
ขายของออนไลนไปไดทั่วโลก ปจจุบันมีฐานลูกคา SMEs มากกวา 30,000 ราย บริการ 
หลักของบริษัท คือ (1) FastShip.co: Logistic platform for E-commerce           
(2) CloudMall.io: Online Distribution Platform และ (3) FastBox.co:        
Fulfilment platform for E-commerce โดยใชเทคโนโลยีในการลดขัน้ตอนการทำงาน
และงานเอกสารตางๆ ใหบริการเทคโนโลยีในการจับคูอุปสงคอุปทาน (Matching   
demand-supply) ในระบบโลจิสติกแบบ Real-time และเทคโนโลยีการนำขอมูล  
มาใชประโยชนในการคาดคะเน สตอกสินคา ตัวเลือกขนสง ราคาขายสินคา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน 

      สวทช. ชวยสนับสนุนในรูปแบบเงินทุน การจัดกิจกรรมทางการตลาด ทั้งการ
เชาและออกแบบตกแตงบูธนิทรรศการ การจัดสัมมนา การประชาสัมพันธผานสื่อ   
ตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร วารสาร LINE Facebook Google Ads การ
ออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ รวมไปถึงการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสรางโอกาสใน 
การขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ 

นวัตกรรม: Platform e-Commerce และ e-Logistics 
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท เคลาด์คอมเมิร์ซ จํากัด 
ผลิตภัณฑ์: Platform สําหรับเทคโนโลยีในการ Matching demand-supply ในระบบโลจิสติกแบบ Realtime 

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 ผลการดำเนินงานในโครงการป 2563 บริษัทมีรายไดกวา 48 ลานบาท คิดเปน
อัตราการเติบโตทางธุรกิจ 37.92% จากผลการดำเนินงานปที่กอนหนา ประมาณการราย
ไดในโครงการ 32 ลานบาท สิทธิประโยชนในโครงการที่มีประสิทธิภาพในการสรางรายได
ของบรษิทัคอื การสนบัสนนุกจิกรรมการจดัทำสือ่ประชาสมัพนัธทีเ่กีย่วของกบัการสงเสรมิ
การตลาด คือ Facebook และ Google Ads สงผลใหสามารถขยายฐานลูกคาไดเพิ่มขึ้น 
ยอดขายเพิ่มขึ้น และเพิ่มจำนวนผูรับชมเว็บไซตที่ตอยอดเปนลูกคารายใหม
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 บริษัท เติมเนเจอร อินดัสตรี้ จำกัด เปนผูผลิตขนมคบเคี้ยวตางๆ ครบวงจร 
ทั้งประเภทอบ ทอด และขนมเด็กเล็กเพื่อเสริมสรางสารอาหารและพัฒนาการ โดย
ผูบริหารมีความตั้งใจจะแปรรูปสินคาเกษตรของไทยโดยเฉพาะขาว ใหมีมูลคาเพิ่ม   
มากขึ้นและสงออกไปตางประเทศ เพื่อเปนการหารายไดเขาสูประเทศ ปจจุบันบริษัท
มีสินคาทั้งภายใตแบรนดตัวเองคือ แบรนด กรินนี่ และ ฟอฟน และแบรนดของลูกคา 
โดยใชเทคโนโลยีการกวนครีมจากวัตถุดิบในสินคากลุมประเภทขนมสอดไส และ
นวัตกรรมการอบดวยเครื่องอบที่ออกแบบพิเศษ ทำใหคุณคาสารอาหารของผักและ 
ผลไมที่อยูในขนมสามารถคงไวไดมากที่สุด โดยสงออกไปมากกวา 20 ประเทศทั่วโลก
ครอบคลุม 4 ทวีป ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

 สวทช. สนับสนุนบริษัทผานโครงการ Startup Voucher ในป 2563 และ
โครงการ Food Accelerate ในป 2564 โดยมีสวนชวยสำคัญในชวงเริ่มตน ทั้งดาน
ตนทุนและเงินทุนสนับสนุนดานการตลาด อีกทั้งตอมาสนับสนุนดานการวิเคราะห
ทดสอบมาตรฐานขั้นสูงที่จำเปนเพื่อการขยายตลาด การออกแบบผลิตภัณฑและ   
บรรจภัุณฑใหสอดคลองกบัตลาดใหม การเชาพืน้ท่ีในการออกงานนทิรรศการทัง้ในและ
ตางประเทศ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธสงเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมการตลาด
และสงเสริมการขาย รวมถึงการสนับสนุนที่ปรึกษาธุรกิจชวยวางแผนกลยุทธใน        
การเรงการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทและสงเสริมความรูในดานการขาย รวมไปถึง 
ทุนสนับสนุนการรับรองมาตรฐานโรงงาน และการใหคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดาน 
GMP/HACCP  

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 มูลคาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจป 2563 บริษัทมีรายไดกวา 50 ลานบาท   
ประมาณการรายไดในโครงการ 31.8 ลานบาท มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจ 775.86 % 
จากผลการดำเนินงานปที่ผานมา มีการลงทุนจางพนักงานเพิ่มคิดเปนมูลคา 300,000 
บาท โดยการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญใหคำปรึกษาธุรกิจและชวยวางแผนการเงิน ทำให
บริษัทตั้งเปาหมายการทำงานไดแมนยำมากขึ้น

นวัตกรรม: เทคโนโลยีในการเก็บรักษาผักและผลไม้ให้อยู่ได้นานขึ้น 
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท พลังผัก จํากัด 
ผลิตภัณฑ์: ผักสลัดพร้อมทาน และผลไม้ตัดแต่งพร้อมทานแบรนด์ Oh! Veggies

 บริษทั พลงัผกั จำกดั กอตัง้ขึน้ดวยความมุงม่ันในการตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคที่ตองการอาหารที่ดีตอสุขภาพ โดยการสงเสริมเกษตรกรในการปลูกผัก
สลัด และรับซื้อผลไมจากเกษตรกรนำมาเพิ่มมูลคาเปนผักสลัดพรอมทาน และผลไม 
ตัดแตงพรอมทานแบรนด Oh! Veggies มีระบบมาตรฐาน GMP, HACCP, Halal, 
Organic Thailand ในรูปแบบที่มีคุณภาพดี สด สะอาด และสะดวกในการเขาถึงของ
ผูบริโภค ดวยการจัดจำหนายผานรานคาสะดวกซื้อ และซุปเปอรมารเก็ตทั่วประเทศ 
โดยกลยทุธการตลาดเนนการพฒันาสนิคาทีต่อบสนองความตองการของผูบริโภคดวย
ราคาทีเ่หมาะสมและการสรางแบรนดใหผูบรโิภคยอมรบัและเปนแบรนดในลำดบัตน
ในใจผูบริโภคทำใหขายไดและเกิดการขยายธุรกิจ มีการใชเทคโนโลยีในการเก็บรักษา
ผัก และผลไมใหอยูไดนานขึ้น และการใชเครื่องมือเครื่องจักรในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตทดแทนการใชแรงงาน

 สวทช. สนับสนุนบริษัทผานโครงการ Food Accelerate ป 2560–2564    
ในรูปแบบเงินทุนสนับสนุนดานการตลาด ในการวิเคราะหทดสอบมาตรฐานขั้นสูงที่  
จำเปนเพื่อการขยายตลาด การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ปรับปรุงรูปแบบ
ใหสอดคลองกับตลาดใหม การเชาพื้นที่ในการออกงานนิทรรศการทั้งในและตาง
ประเทศ การจดัทำสือ่ประชาสัมพนัธทีเ่กีย่วของกบัการสงเสริมการตลาด การจัดกจิกรรม
การตลาดและสงเสรมิการขาย รวมถึงการสนับสนุนทีป่รกึษาธรุกจิชวยวางแผนกลยทุธ
ในการเรงการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 ป 2563 บริษัทมีรายไดกวา 305 ลานบาท มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจ 
8.49% จากปกอนหนา แผนประมาณการรายไดในโครงการ 189 ลานบาท มีการ  
ลงทุนดานการวิจัยพัฒนาจำนวน 500,000 บาท มีการจางพนักงานเพิ่มคิดเปน      
มูลคา 90,000 บาท 

 ในป 2561 บริษัทไดเขารับบริการของ ITAP ในการออกแบบเครื่องจักร     
ระบบมาตรฐาน GMP และในป 2562 เขารับบริการในการศึกษาความเปนไปไดใน   
การพัฒนาระบบอัตโนมัติ 

 โครงการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางรายไดของบริษัทผานกิจกรรม     
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธโซเชียลมีเดียว Facebook, Google Ads, Line Ads, 
Influencer ชวยใหขยายฐานลูกคาและทำใหตราสินคาเปนที่รูจักมากขึ้น นอกจากนี้  
ยังสนับสนุนดานงบประมาณ การวิเคราะหทดสอบมาตรฐานสินคาใหม และการรับ 
คำปรึกษาจากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญแบบ one on one
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

นวัตกรรม: กระบวนการ High Pressure Processing ฆ่าเชื้อ แต่คงรสชาติ ความสด 
       และสารอาหารของนํ้าผักผลไม้ได้มากที่สุด
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท เฟรชเชอร์ คิทเช่น จํากัด 
ผลิตภัณฑ์: นํ้าผักผลไม้สกัดเย็นแบรนด์ BEEP

 บริษัท เฟรชเชอร คิทเชน จำกัด ผูเชี่ยวชาญในการผลิตน้ำผักผลไมสกัดเย็น
จากวัตถุดิบที่สดและมีคุณภาพ โดยใชนวัตกรรม HPP (High Pressure Processing) 
ในกระบวนการฆาเชื้อ เพื่อคงรสชาติ ความสด และสารอาหารของน้ำผักผลไมใหใกล
เคียงกับผักผลไมสดมากที่สุด ตลอดจนสามารถยืดอายุของน้ำผักผลไมไดนาน 30-45 
วัน บริษัททั้ง (1) รับจางผลิตน้ำผักผลไมสกัดเย็นสำหรับผูที่ตองการมีแบรนดของ 
ตนเอง (OEM) และ (2) ผลิตและจัดจำหนายน้ำผักผลไมสกัดเย็นแบรนด BEEP

       บริษัทเขารับการสนับสนุนกิจกรรมภายใตโครงการ Techbiz Starter ในป 
2563 และโครงการ Food Accelerate ในป 2563–2564 โดยไดรับการสนับสนุนใน
รปูแบบเงินทนุสนบัสนุนดานการตลาด การจดัทำส่ือประชาสัมพนัธทีเ่กีย่วของกบัการ
สงเสริมการตลาด เชน Facebook, Google Ads, Line Ads, Influencer ชวยผลักดัน
ยอดจำหนายชองทางออนไลน ใหเติบโตเพิ่มขึ้น 

 นอกจากนี้ ยังไดรับการสนับสนุนในการวิเคราะหทดสอบมาตรฐานขั้นสูงที่  
จำเปนเพื่อการขยายตลาด การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ปรับปรุงรูปแบบ 
ใหสอดคลองกับตลาดใหม การเชาพื้นที่ในการออกงานนิทรรศการทั้งในและตาง
ประเทศ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการตลาด การจัด 
กิจกรรมการตลาดและสงเสริมการขาย รวมถึงการสนับสนุนที่ปรึกษาธุรกิจชวยวาง 
แผนกลยุทธในการเรงการเตบิโตทางธรุกิจของบรษิทั ทำใหมกีารปรบัปรุงพืน้ทีก่ารผลติ
เพื่อใหดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพทำใหสามารถผานมาตรฐาน OEM รายใหญ 
และ ได OEM ลูกคารายอื่นไดเพิ่มขึ้น

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 

 ป 2563 บริษัทมีรายไดกวา 44 ลานบาท 
มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจ 206.14% จากผลการ
ดำเนินงานปที่กอนหนา มีสัดสวนรายไดจาก OEM   
เพิ่มขึ้นกวา 50% โดยมีแผนประมาณการรายไดใน
โครงการ 32.57 ลานบาท มีการลงทุนดานการสราง
โรงงาน เครื่องจักร การผลิต จำนวน 11.2 ลานบาท 
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นวัตกรรม:  เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานตํ่า (Bluetooth Low Energy: BLE)
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท มิวแทรค จํากัด
ผลิตภัณฑ์: Mutrack Dispatcher ระบบบริหารจัดการเวรเปล

 Mutrack Dispatcher ระบบบริหารจัดการเวรเปล ที่จะชวยลดขั้นตอนการ 
กระจายงานเวรเปลในโรงพยาบาล โดยใชเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth 
Low Energy: BLE) ระบบนี้อาศัยการติดตั้งอุปกรณ Bluetooth Gateway หรือเรียก
วา Locator ตามจุดหรือแผนกตางๆ ในอาคารลักษณะคลายการปกหมุดในแผนที่เพื่อ  
บอกตำแหนงของแตละชั้นและแผนก

 สวทช. สนับสนุนคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจเพื่อวางแผนและปรับ
เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ จนรวมไปถึงการเจรจาทั้งกับลูกคา พารตเนอร และรวมไปถึง
กับนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับโอกาสในการเขารวมการประกวด Panus 
Thailand LogTech Award ซึ่งเปนกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดาน Logistics โดยศูนยพัฒนาผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. รวมกับ
บริษัท พนัส แอสเซมบลีย จำกัด ซึ่งเปนจุดที่ทำใหบริษัทไดรับการรวมทุนจากบริษัท 
พนัส แอสเซมบลีย จำกัด และเปนแรงผลักดันสำคัญที่ทำใหบริษัทสามารถขยายธุรกิจ
ไดดังเชนปจจุบัน

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 บริษัทมีลูกคาทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน และปจจุบันอยูระหวางพัฒนา
เทคโนโลยีและทำแผนธุรกิจรวมกับ Aruba บริษัทผูพัฒนาเครือขายไรสายชั้นนำของ
โลก ในการนำระบบดังกลาวไปใชในโรงพยาบาลตางประเทศที่ใชเครือขายของ      
Aruba โดยจะพัฒนาใหสามารถนำแพลตฟอรมไปใชงานไดทันที โดยไมจำเปนตอง  ติด
ตั้งอุปกรณเพิ่มเติม

15



3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

 บริษัท แกรนดฟูดโปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม ภายใตมาตรฐานการผลิต GMP, HACCP, HALAL, USFDA มีทั้ง 
การผลิตสินคาเพื่อจัดจำหนายภายใตแบรนด Lily Fresh และรับผลิตสินคาใหกับคูคา 
กลุม B2B ภายในและตางประเทศ ไดแก Supermarket, Horeca, Distributors, 
Brand Owners และ Supplier ตางๆ ผลิตภัณฑหลักของบริษัท ไดแก น้ำผักผลไม น้ำ
สมุนไพร และน้ำนมธัญพืช มุงเนนไปที่การชูวัตถุดิบไทยผสมผสานความสมัยใหมและดี     
ตอสุขภาพ เพื่อตอบโจทยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปของลูกคาในยุคปจจุบัน

      สวทช. สนับสนุนบริษัทผานโครงการ Food Accelerate ป 2563–2564 โดย
ใหเงินทุนสนับสนุนดานการตลาด ในการวิเคราะหทดสอบมาตรฐานขั้นสูงที่จำเปนเพื่อ
การขยายตลาด การออกแบบผลติภัณฑและบรรจภุณัฑ ปรบัปรงุรปูแบบใหสอดคลองกบั
ตลาดใหม การเชาพื้นที่ในการออกงานนิทรรศการทั้งในและตางประเทศ การจัดทำสื่อ
ประชาสมัพนัธทีเ่กีย่วของกบัการสงเสรมิการตลาด การจดักจิกรรมการตลาดและสงเสรมิ
การขาย การสนับสนุนที่ปรึกษาธุรกิจชวยวางแผนกลยุทธในการเรงการเติบโตทางธุรกิจ
ของบริษัท รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต การทำมาตรฐานโรงงาน การผลิต
สินคาใหม และการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญใหคำปรึกษาธุรกิจชวยกำหนดเปาหมาย
เพิ่มศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 ผลการดำเนินงานป 2563 บริษัทมีรายไดกวา 23 ลานบาท คิดเปนอัตราการ
เติบโตทางธุรกิจ 76.92% เทียบกับปกอนหนา โดยมีแผนประมาณการรายไดในโครงการ 
10 ลานบาท มีการลงทุนดานการสรางโรงงาน เครื่องจักร การผลิต จำนวน 2 ลานบาท 
การจางพนักงานเพิ่มคิดเปนมูลคา 150,000 บาท 

นวัตกรรม: กระบวนการผลิตและมาตรฐานโรงงานสําหรับการผลิตสินค้าใหม่ 
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท แกรนด์ฟูดโปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตภัณฑ์: นํ้าผักผลไม้ นํ้าสมุนไพร และนํ้านมธัญพืช ที่ชูวัตถุดิบไทยผสมผสานความสมัยใหม่และดีต่อสุขภาพ
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 บริษัท ชิปปอบ จำกัด บริการออนไลนเชื่อมโยงการขนสงมาไวในระบบเดียว 
ชวยใหผูประกอบการ SME พอคาแมคาออนไลนเปรียบเทียบราคาและเช็คไดทันที  วา
ขนสงเจาไหนราคาเทาไหร ขนสงเจาไหนไวสุดหรือมีสวนลดพิเศษ ซึ่งลูกคาสามารถ
เลือกขนสงที่เหมาะไดเลย มีระบบ Impact ชวยใหการจองขนสงทีละหลายๆ         
รายการงายยิง่ขึน้และสามารถชำระคาบรกิารออนไลนทีไ่ววางใจได ดวยระบบตดิตาม
สนิคาทีส่ามารถตรวจสอบไดทกุขัน้ตอนของการสง ทำงานผานระบบเชือ่มโยงเวบ็ไซต
ลดตนทุน ลดเวลาและลดความผิดพลาด

 สวทช. สนับสนุนบริษัทผานโครงการ Startup Voucher ป 2561 และ 2563 
ในรปูแบบเงินทนุสนบัสนุนในการจดักจิกรรมทางการตลาด ไดแก การเชาและออกแบบ
ตกแตงบูธนิทรรศการ การจัดสัมมนา การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ 
โทรทัศน นิตยสาร วารสาร LINE Facebook Google Ads การออกแบบและจัดทำ
สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ รวมถึงการสนับสนุนในดานการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสรางโอกาสใน  
การขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ 

      นอกจากนี้ ยังสงเสริมการเติบโตของธุรกิจ สรางรายไดจากการขยายตลาด 
พัฒนาความคิด และตอยอดนวัตกรรม  

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 การดำเนินงานในป 2563 บริษัทมีรายไดกวา 280 ลานบาท คิดเปนอัตรา 
การเติบโตทางธุรกิจ 76.13% บาทเทียบกับปกอนหนา โดยประมาณการรายไดใน
โครงการ 128 ลานบาท บริษัทมีการจางงานเพิ่มในสถานการณ Covid-19 มีจำนวน
ลูกคาเพิ่มมากขึ้น สรางรายไดและขยายธุรกิจใหเติบโตได

นวัตกรรม: แพลตฟอร์มระบบบริการออนไลน์ที่เชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งเพ่ือเปรียบเทียบราคาในระบบเดียว 
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท ชิปป๊อบ จํากัด 
ผลิตภัณฑ์: บริการออนไลน์เชื่อมโยงการขนส่งของผู้ให้บริการทุกเจ้ามาไว้ในระบบเดียว
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

นวัตกรรม: ระบบระบุตัวคนไข้ฉุกเฉินด้วย RFID Wristband
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บจก.อินซิสโซลูชั่น
ผลิตภัณฑ์: ระบบระบุตัวคนไข้ฉุกเฉินด้วย RFID Wristband

 บจก.อินซิสโซลูชั่น ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบ ERP สำหรับการทองเที่ยว ป
 2019 ไดมีโอกาสเขารวมโครงการ 2P Safety Tech ที่จัดโดย สวทช. และสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ทำใหไดมีโอกาสพัฒนานวัตกรรม
ระบุตัวคนไขฉุกเฉินดวย RFID Wristband ไดทุนพัฒนาตนแบบ และไดพัฒนา
นวัตกรรมจนสามารถใชงานไดจริงในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลระยอง ป 2020 
ไดขยายไปอีก 3 โรงพยาบาล และในป 2021 ไดเขารวมโครงการ Digital NCDs และ
พัฒนาระบบอื่นๆ เพิ่มเติมตอยอดจากการสงตอผูปวยในแผนกฉุกเฉินไปยังบริการ 
อ่ืนๆ ของโรงพยาบาล เชน ระบบติดตามเด็กแรกคลอดในหองสูติ ระบบติดตาม    
อาการผูปวย SEPSIS  

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 บรษัิทชวยกระตุนการเกดิการลงทนุของโรงพยาบาลรฐัในการพฒันานวตักรรม 
มูลคากวา 9 ลานบาท ชวยใหโรงพยาบาลมีแผนการลงทุนเพิ่มอีกไมนอยกวา 10     
ลานบาท โดยไดนำไปใชจริงแลว 3 โรงพยาบาล ดูแลผูปวย ไมนอยกวาปละ      
15,000 เคส โดยลดความผิดพลาดในการระบุตัวผูปวยเหลือ 0% และจะมีแผนขยาย ไป
โรงพยาบาลอื่นๆ อีก
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 ปจจุบันผลิตภัณฑไลยุงเนนการควบคุมที่ตัวบุคคลเพื่อปองกันไมใหถูกยุงกัด 
ผลิตภัณฑไลยุงสวนมากที่จำหนายกันใชสารออกฤทธิ์ไลยุงอยางหลากหลาย เชน 
ผลิตภัณฑยาจุดกันยุง (Mosquito coil) ใชไอระเหยไลยุง โดยสารออกฤทธิ์เปนสารใน
กลุม pyrethroids ซึ่งเปนสารเคมีสังเคราะหที่เลียนแบบโครงสรางของสารสกัดจาก
ธรรมชาติพวก pyrethrum หรือ pyrethrins โดยออกฤทธิ์ทำใหยุงเปนอัมพาตอยาง
รวดเร็ว 

 ผลติภัณฑอกีรปูแบบทีใ่ชในการไลยงุ คอื โลชัน่หรือสเปรยไลยงุ ทีใ่ชสารจำพวก 
DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide), dimethyl phthalate และ ethyl buty- 
lacetylamino ซึ่งเปนสารเคมีสังเคราะหเปนสวนประกอบสารเคมีสังเคราะหเหลานี้
 ออกฤทธิ์ไดนาน แตมีขอจำกัดในดานความปลอดภัย

 นักวิจัย สวทช.จึงไดพัฒนาผลิตภัณฑไลยุงที่อยูในรูปของนาโนอิมัลชัน ที่มีสวน
ผสมของสารสกัดจากธรรมชาติและน้ำมันหอมระเหยที่มีความสามารถในการไลยุง เชน 
นำ้มนัยคูาลปิตัส ซิทริโอดอรา และน้ำมนัหอมระเหยในกลุมของนำ้มนักานพล ูหรอืนำ้มนั
ใบมะเขอืเทศ ซ่ึงเตรยีมเปนนาโนอิมัลชนัไดโดยไมตองใชเครือ่งบดผสมสารดวยความดนั
สูง (high pressure homogenizer) จึงลดขั้นตอนและตนทุนของกระบวนการผลิตได 
ไลยุงไดนานกวา 4 ชั่วโมง ไมทำใหระคายเคืองผิวหนัง สารมีความคงตัวดี จึงเพิ่ม ความ
สามารถในการกักเก็บน้ำมันและกลิ่นของน้ำมันหอมระเหย

 สวทช.ชวยสนับสนุนบริษัทในการออกบูธ Thailand tech show ทีทาง
สวทช.จัดขึ้น บริษัทยังไดนำผลิตภัณฑเขารวมออกบูธในงานตลาดนัดงานวิจัยของ
สวทช. ระหวาง 27-28 มิถุนายน 2562 และนอกจากนี้ สวทช.ไดจัดทำคลิปวิดีโอ
เผยแพรผลงานวิจัยนี้ในชองรายการพลังวิทยคิดเพื่อคนไทยอีกดวย

 

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 หลังจากที่บริษัทไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากสวทช. แลว ชวงแรกบริษัทฯ 
วาจาง OEM ในการผลิตผลิตภัณฑ และตอมาเมื่อกระแสตอบรับดี ปจจุบันบริษัท
ลงทุนสั่งเครื่องจักรมาจากตางประเทศ ผลิต และจำหนายผลิตภัณฑดวยตนเอง  และยัง
ปรับรูปแบบของบริษัทเองใหเปน OEM เองอีกดวย ถือไดวาบริษัทประสบความสำเร็จ 
เปนอยางดี

นวัตกรรม: องค์ประกอบของนาโนอิมัลชันที่มีส่วนผสมของนํ้ามันยูคาลิปตัสซิทริโอดอร่า
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท 864 ดีพร้อม จํากัด 
ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชื่อ “พลาสโม Plasmo” 
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สวทช. ได
เล็งเห็นถึงความจำเปนในการวิจัยใหเทาทันเทคโนโลยีจากตางชาติ โดยเฉพาะกับ 
เทคโนโลยีที่ผลิตสำหรับภาษาไทย จะชวยลดคาใชจายในการนำเขาเทคโนโลยีราคาสูง 
เปดโอกาสใหคนไทยสามารถตอยอดนวตักรรมไดเองโดยไมตองพึง่พาตางชาติ และเสรมิ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเมื่อเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 สวทช. ใหการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ เชน ดึงเอาบุคลากรของบริษัท สวน
หนึ่งมาจากบุคลากรของ ศอ. เขารวมโครงการ NSTDA Startup และชวยจดทะเบียน 
จัดต้ังบริษทั นอกจากนีใ้หคำปรกึษาหารอืเรือ่งแนวทางการใชประโยชนผลงานวจิยั และ
การพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 ปจจุบนับรษิทัไดนำผลงานวจัิยไปใหบรกิารเชิงพาณชิยกับลกูคาของบรษิทัแลว 
และยังประสานกับ สวทช. ในการขอใชสิทธิผลงานวิจัยอื่นเพิ่มเพื่อนำไปใหบริการเชิง
พาณิชยกับลูกคาของบริษัท 

 บริษัท เอไอไนน จำกัด ประกอบกิจการใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูปและให
บริการซอฟตแวรคอมพิวเตอร โดยเปนบุคลากรของเนคเทคที่เขารวมโครงการ          
NSTDA Startup และไดจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอไอไนน จำกัด ขึ้น โดยมีเปาหมาย
ในการนำผลงานวิจัยระบบรูจำเสียงพูดภาษาไทย พาที ไปใหบริการในเชิงพาณิชย 

 เทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเปนขอความ หรือรูจำเสียงพูด เปนนวัตกรรมที่กำลัง
เปนที่สนใจ เริ่มนำมาใชงานผานสมารตโฟน และการถอดความเสียงพูดในโปรแกรม
ประยุกตอื่นๆ จริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ จากการสำรวจของ Gartner เทคโนโลยีนี้กำลังเขา
สูยุคของการผลิตเชิงพาณิชย เชื่อวาในอีกไมเกิน 5 ป จะกลายมาเปนวิธีหลักในการ     
สื่อสารกับสมารตโฟน และอุปกรณพกพาตางๆ เชน สมารตวอตช ตลอดจนเครื่อง
คอมพิวเตอรพื้นฐาน

 แมในประเทศไทยจะมีงานวิจัยดานนี้ตั้งแต 20 ปที่แลว แตยังตอยอดเชิงธุรกิจ
ไดจำกัด เพราะเปนเทคโนโลยีที่ลงทุนสูง ตองสรางคลังขอมูลที่ครอบคลุมการใชงาน   
อกีทัง้ประสทิธภิาพและความถูกตองของการรูจำท่ีไดยงัไมคุมคาตอการลงทนุ เพือ่แกไข
ขอจำกัดดังกลาว จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหตอบสนองความตองการในวงกวางโดย
บริษัทวิจัยขามชาติอยาง Nuance Communication และ Google Inc. เปนตน 

 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรูจำเสียงพูดภาษาไทยของเนคเทค สวทช. เริ่ม 
ขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2543 โดยพบขอจำกัดมากมาย อาทิ จำกัดจำนวนคำศัพท จำกัด 
ไวยากรณ จำกัดสภาวะแวดลอมของการใชงาน และจำกัดความสามารถในการขยาย 
บริการไปสูระบบรูจำเสียงพูดภาษาไทยแบบไมจำกัดเนื้อหา 

 ความถกูตองของการรูจำทดัเทยีมเทคโนโลยจีากตางชาติโดยเฉพาะการใชงาน
ผานสมารตโฟน สามารถตอบสนองไดรวดเร็ว สามารถขยายขนาดของบริการ และ      
ตอยอดไปเปนระบบประยุกตไดตามตองการ แมเทคโนโลยีจากตางประเทศจะใหผล   
คอนขางด ีแตการประยกุตใชงานกย็งัมขีอจำกดัมาก อาท ิการปรับระบบใหรองรับ สภาพ
แวดลอมหรอืผูพดูเฉพาะ หรอืการตดิตัง้ระบบใหใชงานแบบออฟไลนในหนวยงาน     อาจ
ตองจางพัฒนาในสนนราคาที่สูงมาก จนไมคุมคาตอการลงทุน เปนตน 

นวัตกรรม: ระบบรู้จําเสียงพูดภาษาไทย พาที (Partii)
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท เอไอไนน์ จํากัด
ผลิตภัณฑ์: ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบรู้จําเสียงพูดภาษาไทย  

20



3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สวทช. ได
เล็งเห็นถึงความจำเปนในการวิจัยใหเทาทันเทคโนโลยีจากตางชาติ โดยเฉพาะกับ 
เทคโนโลยีที่ผลิตสำหรับภาษาไทย จะชวยลดคาใชจายในการนำเขาเทคโนโลยีราคาสูง 
เปดโอกาสใหคนไทยสามารถตอยอดนวตักรรมไดเองโดยไมตองพึง่พาตางชาติ และเสรมิ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเมื่อเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 สวทช. ใหการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ เชน ดึงเอาบุคลากรของบริษัท สวน
หนึ่งมาจากบุคลากรของ ศอ. เขารวมโครงการ NSTDA Startup และชวยจดทะเบียน 
จัดต้ังบริษทั นอกจากนีใ้หคำปรกึษาหารอืเรือ่งแนวทางการใชประโยชนผลงานวจิยั และ
การพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 ปจจุบนับรษิทัไดนำผลงานวจัิยไปใหบรกิารเชิงพาณชิยกับลกูคาของบรษิทัแลว 
และยังประสานกับ สวทช. ในการขอใชสิทธิผลงานวิจัยอื่นเพิ่มเพื่อนำไปใหบริการเชิง
พาณิชยกับลูกคาของบริษัท 

 บริษัท เอไอไนน จำกัด ประกอบกิจการใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูปและให
บริการซอฟตแวรคอมพิวเตอร โดยเปนบุคลากรของเนคเทคที่เขารวมโครงการ          
NSTDA Startup และไดจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอไอไนน จำกัด ขึ้น โดยมีเปาหมาย
ในการนำผลงานวิจัยระบบรูจำเสียงพูดภาษาไทย พาที ไปใหบริการในเชิงพาณิชย 

 เทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเปนขอความ หรือรูจำเสียงพูด เปนนวัตกรรมที่กำลัง
เปนที่สนใจ เริ่มนำมาใชงานผานสมารตโฟน และการถอดความเสียงพูดในโปรแกรม
ประยุกตอื่นๆ จริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ จากการสำรวจของ Gartner เทคโนโลยีนี้กำลังเขา
สูยุคของการผลิตเชิงพาณิชย เชื่อวาในอีกไมเกิน 5 ป จะกลายมาเปนวิธีหลักในการ     
สื่อสารกับสมารตโฟน และอุปกรณพกพาตางๆ เชน สมารตวอตช ตลอดจนเครื่อง
คอมพิวเตอรพื้นฐาน

 แมในประเทศไทยจะมีงานวิจัยดานนี้ตั้งแต 20 ปที่แลว แตยังตอยอดเชิงธุรกิจ
ไดจำกัด เพราะเปนเทคโนโลยีที่ลงทุนสูง ตองสรางคลังขอมูลที่ครอบคลุมการใชงาน   
อกีทัง้ประสทิธภิาพและความถูกตองของการรูจำท่ีไดยงัไมคุมคาตอการลงทนุ เพือ่แกไข
ขอจำกัดดังกลาว จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหตอบสนองความตองการในวงกวางโดย
บริษัทวิจัยขามชาติอยาง Nuance Communication และ Google Inc. เปนตน 

 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรูจำเสียงพูดภาษาไทยของเนคเทค สวทช. เริ่ม 
ขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2543 โดยพบขอจำกัดมากมาย อาทิ จำกัดจำนวนคำศัพท จำกัด 
ไวยากรณ จำกัดสภาวะแวดลอมของการใชงาน และจำกัดความสามารถในการขยาย 
บริการไปสูระบบรูจำเสียงพูดภาษาไทยแบบไมจำกัดเนื้อหา 

 ความถกูตองของการรูจำทดัเทยีมเทคโนโลยจีากตางชาติโดยเฉพาะการใชงาน
ผานสมารตโฟน สามารถตอบสนองไดรวดเร็ว สามารถขยายขนาดของบริการ และ      
ตอยอดไปเปนระบบประยุกตไดตามตองการ แมเทคโนโลยีจากตางประเทศจะใหผล   
คอนขางด ีแตการประยกุตใชงานกย็งัมขีอจำกดัมาก อาท ิการปรับระบบใหรองรับ สภาพ
แวดลอมหรอืผูพดูเฉพาะ หรอืการตดิตัง้ระบบใหใชงานแบบออฟไลนในหนวยงาน     อาจ
ตองจางพัฒนาในสนนราคาที่สูงมาก จนไมคุมคาตอการลงทุน เปนตน 

นวัตกรรม: ระบบรู้จําเสียงพูดภาษาไทย พาที (Partii)
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท เอไอไนน์ จํากัด
ผลิตภัณฑ์: ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบรู้จําเสียงพูดภาษาไทย  
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 บริษัท จี.เอ็ม.ไดแอกนอสติก เปนหองปฏิบัติการเอกชนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อมุงเนน
การตรวจโรคทางพันธุกรรม เชน โรคธาลัสซีเมีย, G-6-PD, การตรวจกรองทารกกลุม
อาการดาวน Triple Markers รวมทั้งการตรวจทางชีวโมเลกุลตาง ๆ เชน การตรวจ 
หายีโนมไวรัส HIV-1, HBV PCR, การตรวจแยกชนิดไวรัส Dengue RNA, การตรวจ  
H1N1 PCR เปนตน 

 โดยบรษิทัมุงหวงัทีจ่ะใหบรกิารกบัลกูคาท้ังใน โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาล
เอกชน ตลอดจนคลินิกตาง ๆ 

 สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ทำใหบริษัทมองเห็นโอกาสที่จะ
ทำการตลาดสำหรับเทคโนโลยีชุดตรวจคัดกรองผูปวยโรค COVID-19 บริษัทจึงขอ 
อนุญาตใชสิทธิผลงานวิจัยชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ดวยเทคนิคแลมป       
เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว (COXY AMP) อันเปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ 
มีราคาที่ไมสูงมาก ซึ่งจะทำใหประชาชนสามารถเขาถึงชุดตรวจไดอยางทั่วถึง

 บริษัทมีแผนการขอขึ้นบัญชีนวัตกรรม เพื่อนำผลิตภัณฑชุดตรวจ COXYAMP       
กับภาครัฐ โดยคาดหวังใหผลิตภัณฑสามารถทดแทนการใชชุดตรวจ RT-PCR ไดบาง 
สวน โดยใชจุดเดนในเรื่องของการตรวจที่รวดเร็วและอานผลงาย รวมทั้งใชอุปกรณ      
ในการตรวจที่ราคาถูก โดยที่ภาครัฐมีการรับรองการตรวจดวยเทคนิคแลมป ขณะที่   
เปาหมายรองของบริษัท คือ โรงพยาบาลขนาดเล็ก และโรงพยาบาลชุมชนที่ไมมีเครื่อง
มือสำหรับทำ RT PCR 

 สวทช. สนับสนุนการผลิตชุดตรวจ COXY AMP ใหกับบริษัทในชวงแรก เพื่อ
ใหทันกับสถาณการณการระบาดของโรค COVID-19 โดยศูนยพันธุวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) สวทช. มีสถานที่ผลิตที่ไดรับการรับรอง       
มาตรฐานจาก อย. ใหเปนสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทยได ปจจุบันชุดตรวจ COXY AMP 
ผานการรับรองจาก อย. เรียบรอยแลว แตยังรอการประกาศเกณฑการใชงานจาก   
กรมวิทยาศาสตรการแพทยตอไป 

ความก้าวหน้า / ผลลัพธ์ / สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 ปจจุบัน สวทช. ถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท จี.เอ็ม.ไดแอกนอสติก จำกัด 
เรียบรอยแลว และมีการรับจางผลิตชุดตรวจและสงมอบใหกับบริษัทไปบางแลวบาง  
สวน โดยบริษัทนำชุดตรวจดังกลาวไปทำ Validation test ในหองปฏิบัติการของ 
บริษัท เพื่อเตรียมขอมูลสำหรับใชในการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการที่จะใชชุด   
ตรวจแลมป

นวัตกรรม: ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สาเหตุของโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท จี.เอ็ม.ไดแอกนอสติก จํากัด
ผลิตภัณฑ์: ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ‘COXY AMP’
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

 บริษัท โอโว ฟูดเทค จำกัด ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑไขแปรรูปคุณภาพสูง 
ภายใตตราสินคา “OVF” โดยหุนสวนและทีมงานที่มาไปดวยประสบการณดานการทำ
ฟารม การตลาด ความรูและความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ประกอบกับ
ความพรอมดานเครื่องจักรที่ทันสมัย และบุคลากรคุณภาพ 

 ไลโซไซมจากไขขาวของไกเปนโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีปริมาณคิดเปนรอยละ 3.4 
โดยประมาณของโปรตนีท้ังหมดในไขขาว และไดรบัการยอมรบัจากองคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการอนามัยโลก (WHO) และหลายประเทศทั้ง   
ในยุโรปและเอเชีย ถึงความปลอดภัยในการบริโภค นอกจากนี้ ยังไดรับอนุญาตใหใช  
ในผลิตภัณฑอาหาร ยา และการบำบัดรักษาบางประเภทดวย 

 คณะผูวิจัยพัฒนาวิธีการยอยไลโซไซมจากไขขาวของไกดวยเอนไซม ทำใหได
เปปไทดทีม่ฤีทธิย์บัยัง้แบคทเีรยีแกรมบวกและแกรมลบทีม่คีวามสำคัญในอตุสาหกรรม
อาหารและอาหารสัตว รวมถึงแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของการตายดวนในกุงไดดีขึ้น 
บริษัท โอโว ฟูดเทค จำกัด สนใจที่จะนำงานวิจัยดังกลาวมาตอยอดและพัฒนา
กระบวนการดัดแปลงโมเลกุลของไลโซไซมจากไขขาวของไก ใหมีความเหมาะสมกับ
การนำไปประยกุตใชในอตุสาหกรรมท้ังในดานเทคนคิและตนทนุ รวมถงึพฒันาสตูรผสม
ทีเ่สรมิฤทธิย์บัยัง้จลุนิทรยี เพือ่ใชในการควบคมุแบคทีเรยีกอโรคในกุง และใชประโยชนใน      
อุตสาหกรรมอาหารตอไป 

 นับเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑจากไขไก และลดการสูญเสียมูลคาทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงที่เกิดจากโรคกุง โดยคณะผูวิจัยและบริษัทได
มคีวามรวมมอืในการขยายขนาดการผลติและทดสอบประสิทธภิาพ รวมถึงการทดสอบ
ตลาด เพื่อใหไดขอมูลผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคอีก

นวัตกรรม: การผลิตเปปไทด์จากส่วนประกอบของไข่ขาว 
       เพ่ือใช้ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่สําคัญกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท โอโว่ ฟูด้เทค จํากัด 
ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “Magic DePlus”

 สวทช. ไดสนับสนุนชวยประชาสัมพันธผลงานตามสื่อตางๆ เชน รายการ
โทรทัศนตางๆ เชน รายการพลังวิทยคิดเพื่อคนไทย ออกอากาศทางชอง 9 MCOT HD 
รายการบายนี้มีคำตอบ ออกอากาศทางชอง 9 MCOT HD รายการ Business            
Innovation ออกอากาศทางชอง Money Channel Thailand; เว็บไซตตางๆ เชน   
เว็บไซดเทคโนโลยีชาวบาน, เว็บไซด SALIKA Knowledge sharing space และ        
เว็บไซด หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ

 นอกจากนี้ ยังไดชวยใหบริษัทเขารวมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการประจำ   
ป สวทช. ครั้งที่ 13 (NAC 2018) และครั้งที่ 16 (NAC 2021)

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 ปจจุบัน บริษัท โอโว ฟูดเทค จำกัด (OVF) ไดเปนพันธมิตรทางการคากับ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟดมิลล จำกัด (TFM) ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหนายอาหารสตัวช้ันนำของประเทศ และเปนหนึง่ในบรษิทัลูกของบรษิทั ไทยยเูนีย่น 
กรุป จำกัด (มหาชน) โดยมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ คือ OVF เปนผูผลิตสินคาภายใต
ตราสินคา “Magic DePlus” เปนสูตรอาหารสำหรับสัตวน้ำ และ TFM จะเปนตัวแทน 
ในการจัดจำหนายสินคาและสงออกในประเทศและตางประเทศ 
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 บริษัท คลาเรียนท มาสเตอรแบทช (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกิจ ผลิต
และจำหนายสีเม็ดพลาสติก สีผง ใชในผลิตภัณฑพลาสติกและยางผลิตและจำหนาย
เคมีภัณฑ สารเติมแตงสำหรับพอลิเมอร มีบริษัทแมในตางประเทศ หลังจาก             
ปรับเปลี่ยนโครงสรางในป 2564 แลว บริษัทนี้จะอยูในกลุมบริษัทโพลีวันซึ่งมีความ 
โดดเดนเกี่ยวกับธุรกิจเม็ดพลาสติก พอลิเมอร คอมปาวด ที่ไดรับการยอมรับในระดับ
สากล

 ผูบริโภคใหความสำคัญกับความสดใหมของผักและผลไมที่เต็มไปดวยคุณคา
ทางโภชนาการ ผลงานวิจัยของทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. เกี่ยวกับเม็ดพลาสติก เขมขน 
ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตฟลมดัดแปลงสภาพอากาศ ยืดอายุผลิตผลสดนี้ชวยใหถุง    
ฟลม ที่ไดจากผลงานดังกลาว สามารถเก็บรักษาคุณคาในอาหารไวไดนานขึ้น ตั้งแต
บรรจุ ขนสง และรอจำหนายไปยังผูบริโภค 

 บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการยืดอายุผลิตผลสดและวางแผนจะเปน
ศูนยกลางบรรจุภัณฑอาหารในภูมิภาคนี้ ซึ่งปจจุบันไทยเปนตลาดใหญที่สุดและยัง
มโีอกาสทางการตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต หลงัจากการรบัถายทอดเทค
โน โลยีเกี่ยวกับพอลิเมอรที่สามารถยืดอายุผักผลไมสดจนเปนที่รูจักแลวบริษัทคาดวา
จะไดรับการตอบรับจากลูกคาในภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้น  

 บริษัทเปนผูไดรับอนุญาตผลิตเม็ดพลาสติกเขมขน (AF Masterbatch       
Certified) วัตถุดิบที่สามารถผลิตฟลม ActivePAK เชนเดียวกับเม็ดพลาสติกเขมขน
ที่ผลิตจาก MTEC (AF-MBMTEC) เพื่อรองรับลูกคาผลิตฟลมกลุมเดิม ซึ่งเปนผูรับ
อนุญาต  สิทธิในเทคโนโลยีกลางน้ำของ สวทช. และหาตลาดใหมควบคูกันไป  

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ:
 หลังจากบรษิทัไดรบัการถายทอดเทคโนโลยจีากนักวจัิยเอม็เทค สวทช. บรษิทั
ก็ใชเวลาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ทดลองกระบวนการผลิตประมาณ 3–6 เดือน ทำให
สามารถผลติและขายเมด็พลาสติกเขมขนตามทีไ่ดรบัถายทอดไป โดยยอดผลติและขาย
ในระยะเวลา 16 เม.ย. 2563–31 ธ.ค. 2563 สามารถผลิตและขายได 16,700 กก.    
มูลคาโดยประมาณ 4,000,000 บาท 

 บริษัทคาดหมายวาจะมีลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น เกิดการใชประโยชนในผลงาน  
วจิยัเมด็พลาสตกิเขมขนท่ีลดการเกิดฝาและสามารถยดือายผุลติผลสดออกไปไดอยาง
กวางขวางตอไป  

นวัตกรรม: กระบวนการและขั้นตอนการผลิตเม็ดพลาสติกเข้มข้นด้วยเทคนิคการอัดรีดสกรูคู่ เพ่ือผลิตฟลิ์มพลาสติก 
             บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงสภาวะบรรยากาศ สําหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพของผลิตผลสด 
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท คลาเรียนท์ มาสเตอร์แบทช์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ฟลิ์ม ActivePAK ที่ช่วยยืดอายุผักและผลไม้ 
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

นวัตกรรม: วัสดุสังเคราะห์ที่มีความปลอดภัย สําหรับการนําไปใช้งานเป็นวัสดุทดแทนกระดูก
       สําหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ 
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท ออส ไฮดรอกซี จํากัด 

ผลิตภัณฑ์: วัสดุทดแทนกระดูกสําหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ (M-Bone)  

 บริษัท ออส ไฮดรอกซี จำกัด เปนบริษัทสตารตอัปดานการแพทย ซึ่งผลิต  
และจำหนายสารทดแทนกระดูก วัสดุทางการแพทยฺ เครื่องมือแพทย และทันตกรรม 
จำหนายสินคาในประเทศและสงออก ทั้งวัสดุทางการแพทย เครื่องมือแพทยและ        
ทันตกรรมดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

 ปจจุบันการใชวัสดุทดแทนกระดูกมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากประชากร 
ในประเทศมผีูสงูอายมุากขึน้ และดแูลสขุภาพมากขึน้ ซึง่ราคาวสัดทุดแทนกระดกู มกีาร
จำหนายในราคาที่สูง เชน 0.5 ซีซี ราคาประมาณ 3,000 – 4,000 บาท และตองนำเขา
มาจากตางประเทศ 

 ทีมวิจัยศูนยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย 
(A-MED) ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยฝงใน สวทช.จึงไดพัฒนาผลงานวิจัยวัสดุ
ทดแทนกระดูกสำหรับปลูกถายในรางกายมนุษย หรือ M-Bone ที่มีจุดเดนคือ เปน   
วัสดุสังเคราะหที่มีความปลอดภัย สำหรับการนำไปใชงานเปนวัสดุทดแทนกระดูก       
สำหรับปลูกถายในรางกายมนุษย มีสวนประกอบหลักคือ ไฮดรอกซีอาปาไทต และ  
ไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซึ่งเปนสวนประกอบหลักของกระดูกธรรมชาติของมนุษย
ที่สามารถเหนีย่วนำเซลลกระดกูใหเจรญิเตบิโตในบรเิวณทีม่กีารปลกูถายหรอืทดแทน
ไดดี เพื่อ ชวยลดคาใชจายใหกับผูที่ตองการศัลยกรรมชองปาก ฝงรากเทียม หรือผูปวย 
อ่ืนท่ีตองการใชสารทดแทนกระดกู และทดแทนการนำเขา ซ่ึงมมีลูคานำเขาปละหลาย       
รอยลานบาท

 สวทช. ดำเนินการผลิตและสงมอบตามแผนการใชงานตนแบบ ใหแก บริษัท 
ออส ไฮดรอกซ ีจำกัด ในฐานะผูรบัอนญุาตสทิธใินผลงานวิจยั สำหรบัการทดสอบตลาด
และการจำหนายในชวงตนของการถายทอดเทคโนโลยี และดำเนินการศึกษาวิจัยทาง
คลนิกิเพิม่เตมิ เพือ่ใหแนใจวาผลงานดงักลาวสามารถนำไปใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
บริษัทมีแผนการลงทุนในการสรางโรงงานผลิตวัสดุทดแทนกระดูกใน พ.ศ. 2567 เพื่อ

ใหเพียงพอตอการผลิตและจำหนายในอนาคต และพัฒนาธุรกิจใหสามารถแขงขันกับ 
สินคาจากตางประเทศได รวมถึงวางแผนเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

 ปจจบุนัอยูระหวางทีมวจัิยดำเนนิการทดสอบความปลอดภยัทางชีวภาพตาม
มาตรฐาน ISO 10993 สำหรับผลิตภัณฑสำเร็จรูปของวัสดุทดแทนกระดูกแคลเซียม
ฟอสเฟตเซรามิกสสังเคราะห เพื่อใหสามารถยื่นขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทยเพื่อ  
ศกึษาวจัิยทางคลินกิ และนำไปใชประกอบการขึน้ทะเบียนผลิตภณัฑกบัสำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อสรางความมั่นใจใหแกบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ 
ตอไป 

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 ในชวงป 2562-2563 บริษัทฯ มียอดขายมูลคารวมกวา 300,000 บาท และ
คาดการณจะมรีายไดเพิม่สงูขึน้อีกในอนาคต ตลอดถงึแผนการลงทนุสรางโรงงานผลติ
และอื่นๆ ไมนอยกวา 6,000,000 บาท
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เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

 เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park Thailand, SWP) 
กอตั้งในป พ.ศ.2543 เปนหนวยงานภายใต ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. มี
 พนัธกจิหลกัในการสงเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมซอฟตแวรและดจิทิลั 
ทัง้ดานการพฒันาบคุลากร การยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑและบริการสูมาตรฐานสากล 
การยกระดับผูประกอบการผานกลไกการเช่ือมโยงผูผลิตหรือผูพัฒนาเขากับผูซ้ือหรือ
ผูใชเทคโนโลยีทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการบริการพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ฝกอบรม
สัมมนา รองรับการดำเนินธุรกิจในอัตราพิเศษ 

 ตลอด 20 ปที่ผานมา SWP มีการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเขาสูอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรและดิจิทัลแลวกวา 50,000 คน เฉพาะในป พ.ศ. 2563 ไดพัฒนาบุคลากร 
ไปแลวกวา 3,700 คน จัดหลักสูตรมากกวา 200 ครั้ง โดย SWP ถือเปนแหลงรวม
หลักสูตรฝกอบรมดานซอฟตแวรและดิจิทัล ที่สำคัญของประเทศ แตละปมีหลักสูตร 
เปดประมาณ 200 หลักสูตร รองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
นอกจากนี้การดำเนินงานตามพันธกิจหลักดวยความมุงมั่นคำนึงถึงประโยชนของภาค
อุตสาหกรรมเปนสำคัญ กิจกรรมที่ดำเนินงานเฉพาะในป พ.ศ.2564 มีสวนกระตุนให
เกิดการลงทุนในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมกวา 1,350 ลานบาท และ
สรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจกวา 2,000 ลานบาท

 สำหรับความสำเร็จของเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ ดานการสนับสนุนผูผลิต
ซอฟตแวรไทย ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ สูมาตรฐานสากลได    
ดำเนินการผานโครงการสงเสริมใหผูประกอบการไดรับมาตรฐาน CMMI (Capability 
Mature Model Integration) มาตรฐานการพัฒนาซอฟตแวรที่ทั่วโลกใหการยอมรับ
และไดรับการพิสูจนแลววาเปนกระบวนการที่เปน Best Practice จากการดำเนิน
โครงการตั้งแตป พ.ศ.2550 เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ ไดใหความชวยเหลือผูประ 
กอบการซอฟตแวรในการประเมินมาตรฐาน CMMI ทั้งดานการพัฒนา (CMMI-DEV) 
และการบริการ (CMMI-SVC) อยางตอเนื่อง ทำใหผูประกอบการมีศักยภาพทัดเทียม 
กับตางประเทศ เสริมความเขมแข็งทางธุรกิจ และชวยใหกาวตามความตองการของ  
ตลาดตางประเทศไดทัน 

 ตัวอยางความสำเร็จ เชน บริษัท พรอมทนาว จำกัด จากกาวแรกของการ
รับรอง CMMI-DEV ในระดับวุฒิภาวะ 2 (Maturity Model) เมื่อป พ.ศ. 2551 และ 
ยังมีการประเมินอยางตอเนื่อง (Re-appraisal) ทำใหบริษัทเติบโตและสามารถพัฒนา
แพลตฟอรมขนาดใหญสำหรับธุรกิจการเงินและการธนาคารในตางประเทศ ซึ่งในป
พ.ศ. 2563 บริษัทไดรับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน (The  
Prime Minister’s Small and Medium Industry Award) ประเภทบริหารธุรกิจ
สูสากล 

  

 บริษัท วีพี แอดวานซ จำกัด บริษัทขนาดเล็กที่มุงมั่นพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ เพื่อสรางความมั่นใจ พรอมตอบสนองความตองการและสงมอบความพึง
พอใจใหกับลูกคา ดวยจำนวนพนักงานเพียง 25 คน บริษัทสามารถดำเนินกิจกรรม  
และผานการรับรอง CMMI-DEV ML 3 เมื่อป พ.ศ. 2552 และดวยตระหนักวาลูกคา
ไมเพียงแตตองการซอฟตแวรที่มีคุณภาพ แตยังตองการซอฟตแวรดีๆ ที่สามารถบำรุง
รักษาไดอยางตอเนื่องอีกดวย ดังนั้น บริษัทจึงไดขยายการรับรองจาก CMMI-DEV 
เปน CMMI-DEV/SVC ML 3 เพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคา 

2551 2556

บริษัท พรอมทนาว จำกัด

SUCCESS CASE:

2560 2563

Newly Appraisal for
CMMI-DEV Level 2

จำนวนพนักงาน 30 คน

1st Re-appraisal:
CMMI-DEV Level 3

2nd Re-appraisal:
CMMI-DEV Level 3

ขยายธุรกิจไป
ตางประเทศ

3rd Re-appraisal: CMMI-DEV Level 3

จำนวนพนักงาน 100 คน
ยอดขายกวา 70 ลบ.

สามารถพัฒนาแพลตฟอรมขนาดใหญ
สำหรับธุรกิจการเงิน การธนาคารในตางประเทศ

ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมดีเดน
(The Prime Minister’s Small and Medium 

Industry Award)
ประเภทการบริหารธุรกิจสูสากล

(Global SME Award)
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 บริษัท เวลธ แมเนจเมนท ซิสเท็ม จำกัด ยักษใหญแหงธุรกิจการใหคำปรึกษา
และการพัฒนาโปรแกรมเฉพาะดานการเงินและการลงทุนที่ไมหยุดมุงมั่นพัฒนา
ผลติภัณฑและการบริการ เพือ่สรางความสำเรจ็ใหกบัลกูคาและคูคาทางธรุกจิ เปาหมาย
การทำงานของบริษัท คือ ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง จาก CMMI-DEV ML 3 ใน   
ป พ.ศ. 2551 และยกระดับสู CMMI-DEV ML 5 ในป พ.ศ. 2555 และปจจุบันอยู
ระหวางการขอการรับรอง CMMI-DEV/SVC ML 5  

 นอกจากนี ้บรษิทั เวลธฯ ยงัรวมมอืกบั เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรฯ จดัมหกรรม
การประกวดสรางสรรคผลงานแอนนเิมชัน่ สงเสรมิการออมและการวางแผนทางการเงนิ
ที่มีนักสรางสรรคแอนนิเมชั่นรวมงานมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีกิจกรรมรวมกัน
ยาวนานตอเนื่องมากวา 6 ป

 บรษิทั จนัวาณิชย จำกดั ผูนำดานการผลติสิง่พมิพเพือ่การรกัษาความปลอดภยั
ทีด่ำเนนิธรุกจิมาเปนเวลานานทีส่ดุในประเทศไทย เพือ่สรางความไววางใจและตอบความ
ตองการของลกูคาในโลกธรุกิจทีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ บรษิทัไมเพยีงทุมเทดานงาน
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ แตยังมุงมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสูสากลดวยมาตรฐาน 
CMMI ป พ.ศ. 2552 บริษัทไดขอการรับรอง CMMI-DEV ML 3 เปนครั้งแรก และยังคง
ทำอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรวมมือกับเขตอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรฯ ในการจัดตั้ง Tonsai AI Club เพื่อรวมกันพัฒนาบุคลากรดาน AI  และรวม
เปนคณะกรรมการในกจิกรรมการพฒันา Angel Investors เพือ่สรางเครอืขายนกัลงทนุ
ในธุรกิจเทคโนโลยี ที่นำมาสูการจัดตั้ง สมาคม Thailand Business Angels Network 
(TBAN)

บริษัท เวลธ แมเนจเมนท ซิสเต็ม จำกัด

Appraisal for
CMMI-DEV ML3

CMMI-DEV ML5
Re-app

Re-app CMMI-DEV ML
+

Appraisal for CMMI SVC ML3

Co-organize event
”Software Park - wealthMagik

Animation Award”
มหกรรมการประกวดสรางสรรคผลงานแอนนิเมชัน 

และ short Video เพื่อสงเสริมการวางแผน

ทางการเงิน ที่มีนักสรางสรรคแอนนิเมชั่น

รวมงานมากที่สุดในประเทศ

Ongoing
Re-app CMMI-DEV 

+
SVC ML5

2551 2555 2558 2562 2559-
2564

บริษัท วีพี แอดวานซ จำกัด

Newly Appraisal for
CMMI-DEV L3

จำนวนพนักงาน 25 คน
กลุมลูกคาหลักโทรคมนาคม

/หนวยงานภาครัฐ

2552 2558 2561 2564 2564 - next

Re-Appraisal CMMI-DEV L3 &
Re-Appraisal CMMI-SVC L3

รายได 48.6 ลานบาท

Re-Appraisal 
CMMI-DEV L3 

Re-Appraisal 
CMMI-DEV/SVC L3 V2.0

รายได 84 ลานบาท

สามารถพัฒนาแพลตฟอรมขนาดใหญ
สนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานาภาครัฐ

เชน ระบบ e-WorkPermit บริหารแรงงาน
ตางชาติ ลดการติดตอสัมผัสแรงงานโดยตรง

(Government Digital Platform &
Busimess intelligence System)

VP ADVANCE

Appraisal
CMMI-DEV  ML3

Re-Appraisal
CMMI-DEV  ML3

V1.3

Re-Appraisal
CMMI-DEV ML3

V2.0

Co-invest in
Flash Express
(The �rst Thai 

Unicorn)

Certify Lead
Angel Investor by 

QBAC+(Quali�ed 
Angel Investor Course)

Business 
Matching and 
Co-organize
AI training

program 
@Tonsai AI 

Co-working
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 บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด หรือ RET กอตั้งโดย
คุณรัฐภูมิ สันตยานนท ประธานกรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 โดยมีความเชื่อมั่นและมีความปรารถนาอยาง       
แรงกลาทีต่องการใหพลังงานแสงอาทติยเปนพลงังานหลักของประเทศ        บริษัท
นี้เปน 1 ใน 3 บริษัทแรกในประเทศไทยที่ใหบริการจัดหาและติดตั้งโซลาร         
รูฟตทอป (Solar Rooftop) แบบครบวงจร ซึ่งเริ่มตนธุรกิจจากการจำหนาย 
PV และอุปกรณระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบออฟ-กริด 
(Off-grid) เล็กๆ 

 พ.ศ. 2556 บริษัทไดสงตัวแทนเขาฝกอบรมกับทางสถาบันพัฒนบุคลากร
แหงอนาคตของ สวทช. ในหลักสูตร “ธุรกิจผลิตไฟฟาจาก พลังงานแสงอาทิตย
ขั้นพื้นฐาน” รุนที่ 1 ซึ่งไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร 
ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานแสงอาทิตยหลายทาน และไดศึกษาดูงานโซลารฟารม 
(Solar Farm) หลายแหง ทำใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟา 
จากพลงังานแสงอาทติยมากยิง่ขึน้ และไดนำความรูทีไ่ดรบัจากการฝกอบรมและ
จากการศึกษาเพิ่มเติมมาประยุกตใชกับงานดาน Solar Rooftop ทั้งแบบครัว
เรือน (Residential) และแบบอุตสาหกรรม (Commercial) จนเกิดความ
เช่ียวชาญและมชีือ่เสยีงเปนทีป่ระจกัษในเรือ่งคณุภาพของงานตดิตัง้และบรกิาร
หลังการขาย ทำใหปจจุบันบริษัทมีโครงการติดตั้ง Solar Rooftop แลวเสร็จใน
รูปแบบของครัวเรือน เชิงพาณิชย และโรงงานอุตสาหกรรม มากกวา 400 แหง 
รวมมากกวา 10 เมกกะวัตต ทั่วประเทศไทย

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 บริษัทลงทุนซื้ออุปกรณระบบออน-กริด (On-grid) มาทดลองประกอบ
ดวยตนเอง และตอยอดธุรกิจใหเติบโตมากยิ่งขึ้น จนเติบโตอยางกาวกระโดด 
มียอดขายทะลุหลัก 100 ลานไดในปจจุบัน 

การติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาโรงงานของ บริษัท อีเลคโทรลักซ ประเทศไทย จำกัด

การติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาโรงงานของ บริษัท กุลธรเคอรบี้ จำกัด (มหาชน)

นวัตกรรม: การบริหารจัดการโซลาร์รูฟท้อป (Solar Rooftop)
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท พลังงานทดแทนเพ่ือคนไทย จํากัด
ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์และบริการโซลาร์รูฟท้อป (Solar Rooftop)
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

นวัตกรรม: การบริหารจัดการโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) 
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท บลูโซลาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
ผลิตภัณฑ์: โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)

 บริษัท บลูโซลาร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและ  
จำหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย บริหารงานใน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ไดรับ     
การคัดเลือกใหเปนผูสนบัสนนุโครงการผลติไฟฟาจากพลงังานแสงอาทติยแบบตดิตัง้
บนพื้นดิน สำหรับสหกรณการเกษตรและหนวยงานราชการ จำนวน 2 โครงการ    
มูลคารวม 500 ลานบาท ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 5 เมกะ
วัตต บลูโซลารฟารม 1 อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี และโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยขนาด 5 เมกะวัตต บลูโซลารฟารม 3 บางกระเจา อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 คุณวิเศษ หาญสวัสดิ์ กรรมการผูจัดการของบลูโซลาร ไดเขารวมหลักสูตร 
ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขั้นพื้นฐาน รุนที่ 3 ใน พ.ศ. 2558 และ       
หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
อยางครบวงจร รุนที่ 2 ในพ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแหงอนาคต         
สวทช.ทำใหไดไดรับความรูหลัก ๆ เกี่ยวกับธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
ไดรูจักกับเจาของธุรกิจโซลารฟารม (Solar Farm) คนอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาดูงาน          
โซลารฟารมหลายแหง ทำใหเห็นระบบ Monitoring ตลอดจนการบริหารจัดการของ
แตละแหง นอกจากนี้ ตอมายังไดเขามารวมศึกษาวิจัยกับเอ็มเทค สวทช. ในโครงการ 
Study on Battery Energy Storage System for SPP hybrid firm (Phase I) 
ทำใหไดรูเรื่องเทคนิค ขนาดของการติดตั้งที่เหมาะสม องคประกอบของราคา และ
สามารถคำนวณผลตอบแทนในการลงทุนไดเปนอยางดี 

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 บริษัทยังไดรวมมือกับสำนักงานสงเสริมการคาและการพัฒนาแหง
สหรัฐอเมริกา (USTDA) ศึกษาความเปนไปไดของโครงการพัฒนาโรงงานไฟฟาเซลล
แสงอาทติย (PV) พรอมระบบกกัเกบ็พลงังานผสมผสานในพืน้ทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุแีละ
พัฒนาโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในโครงการ SPP Hybrid Firm ซึ่งประกอบดวย  โรง
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 50 เมกะวัตต และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage) ขนาด 54 เมกะวัตชั่วโมง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 นี้   อีก
ทั้งบริษัทจะเปดใหบริการติดตั้ง Solar Rooftop + Energy Storage ทั้งแบบ     ครัว
เรือน และแบบอุตสาหกรรม (Commercial) ในอนาคตอีกดวย
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นวัตกรรม: การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์เพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์และโนว์ฮาวการผลิตเชื้อในปริมาณมาก 
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด 
ผลิตภัณฑ์: เชื้อ Bacillus subtilis ที่ผ่านการคัดเลือกสําหรับใช้เป็นอาหารสัตว์  

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 SPM SCIENCE มีแผนขยายการลงทุนถึง 130 ลานบาท โดยจะเพิ่มทุน       จด
ทะเบียนจากเดิม 1 ลานบาทเปน 100 ลานบาท และขอเงินกูดอกเบี้ยต่ำจาก     สวทช
. (โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน หรือโครงการ CD) อีก 
30 ลานบาท โดยในสวนของทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท สวทช. เขารวมลงทุนใน 
สัดสวนรอยละ 49 หรือคิดเปนเงินลงทุน 49 ลานบาท

 ผลการดำเนินงานของบริษัท มียอดขายใน พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มขึ้นจากชวง 
พ.ศ. 2560-2562 คิดเปนรอยละ 10 รอยละ 36 และรอยละ 49 ตามลำดับ พ.ศ. 
2563 บริษัทมีรายไดและกำไรสูงสุดตั้งแตเริ่มดำเนินกิจการมา และสามารถจายเงิน 
ปนผลใหแกผูถือหุนจำนวน 2 ลานบาท กระตุนใหเกิดการยอมรับการใชเทคโนโลยี
ชีวภาพ ทดแทนการใชสารเคมีและยาปฏิชีวนะสำหรับการเลี้ยงสัตวและการผลิตเนื้อ
สัตวมากขึ้น และชวยสงเสริมการสงออกเนื้อสัตวที่มีแนวโนมถูกขอกีดกันทางการคา 
อันเนื่องมาจากขออางเรื่องสารเคมีตกคางในปจจุบันไดอีกดวย อีกทั้งสามารถลด   
การนำเขาเชื้อจุลินทรียจากตางประเทศ โดยตลอดชวงปที่ 1–5 คาดวาสามารถลด
การนำเขาไดคิดเปนมูลคารวมกวา 1,079  ลานบาท  

 นับเปนการชวยลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรไดอยางมาก ดังเห็นไดจาก
ผลการทดลองใชสินคาของบริษัทในฟารมสุกร พบวาสามารถลดตนทุนการผลิตสุกร 
ขุนไดกวา 130 บาทตอตัว ในขณะที่มีการลงทุนเพิ่มเพียง 30 บาทตอตัว

 บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว จำกัด (SPM Feed Mill) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ
ฟารมเลี้ยงสุกรและโรงงานผลิตอาหารสัตวมาตั้งแต พ.ศ. 2533 มีแนวคิดที่จะหาเชื้อ
จุลินทรียที่ใชในการผลิตอาหารสัตวหมักชีวภาพของตนเอง เพื่อทดแทนการนำเขา  
เชื้อจุลินทรียจากประเทศไตหวันซึ่งมีราคาแพง โดย SPM Feed Mill ไดรับทุนจาก 
ฝายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือ  ITAP ของ สวทช. ใน พ.ศ. 2548 เพื่อคัดเลือก
สายพันธุเชื้อชีวภาพเพื่อใชเปนอาหารสัตว โดยใชนักวิจัยของไบโอเทค เปนผูทำวิจัย 
จนไดเชื้อจุลินทรียที่ตองการ คือ เชื้อ Bacillus subtilis และไดรับทุนสนับสนุนจาก 
ไบโอเทค เพิ่มเติมในการนำเชื้อที่คัดเลือกไดแลว ไปทดลองขยายการเพาะเลี้ยง 
(Scale-up) ที่หนวย BEC ใน มจธ.  

 ในเดือนตุลาคม 2549 กลุมนิติกาญจนาไดกอตั้งบริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ 
จำกัด (SPM SCIENCE) ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด ดวย 
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อนำวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรียที่ไดศึกษาวิจัยและ
พัฒนากระบวนการเลี้ยงมาจากหนวย BEC ที่ มจธ. นำไปเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย  
และผลการทดลองอาหารสัตวหมักเชื้อชีวภาพกับสุกรของ SPM Feed Mill ไดผล เปน
ที่นาพอใจ 

 จากผลสำเร็จของ SPM SCIENCE ในการเพาะขยายเชื้อจุลินทรียและผล   
การทดลองอาหารสัตวหมักเชื้อชีวภาพดังกลาว ประกอบกับความสนใจที่จะลงทุน 
จัดตั้งโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรียหลังจากท่ีไดเขารวมประชุมโตะกลมกับไบโอเทค       
กลุมตระกูลนิติกาญจนาท่ีเปนเจาของตองการขยายการลงทุนโรงงานหมัก          
(Fermentation Plant) ในระดับอุตสาหกรรมเปนแหงแรกของประเทศไทย เพื่อ   
ผลิตเชื้อจุลินทรียและผลิตอาหารเสริมชีวภาพ โดยรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก     
ไบโอเทค  
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

นวัตกรรม: ใช้วิธีการ Double Haploid ปรับปรุงสายพันธุ์แท้ข้าวโพดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท แปซิฟคิเมล็ดพันธุ์ จํากัด
ผลิตภัณฑ์: พันธุ์ข้าวโพดอาหารสัตว์ลูกผสมเดี่ยว พันธุ์ “Pacific 339” และ “Pacific 999 Super” 

 บริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จำกัด เปนบริษัทที่ทำวิจัยและปรับปรุงพันธุ
ขาวโพด ผลิตเมล็ดพันธุ และใหคำแนะนำเกษตรกรเรื่องเมล็ดพันธุคุณภาพดีให      
ผลผลิตสูง โดยเริ่มตั้งหนวยงานวิจัยเมล็ดพันธุขึ้นใน พ.ศ. 2518 ปจจุบันเปนบริษัท  
ในเครือ Avanta โดยมีบริษัท UPL (United Phosphorous Limited) เขามาเปน 
ผูถือหุนใหญ

 งานวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวของบริษัทฯ มีการ 
ดำเนินการตอเนื่องทุกป และในแตละปผลงานที่ไดรับมีความเสี่ยงที่จะประสบความ
สำเร็จไดพันธุใหมที่สามารถเปนพันธุการคาตอไปหรือไมไดเลยในปนั้นๆ บริษัท ไดรับ
ทราบถึงโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สวทช. จึงนำเสนอ
โครงการ “การวิจัย และพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสม” ซึ่งบริษัทไดนำเทคนิค
ใหมมาใช คือวิธีการ Double Haploid มาปรับปรุงสายพันธุแทขาวโพดในประเทศ 
ไทยเปนบริษัทแรกใน พ.ศ. 2541 โดยใช Haploid inducer

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 ผลจากการเขารวมโครงการนี้ บริษัทมีการลงทุนในงานวิจัยเพิ่มขึ้น และ  
ประสบความสำเร็จ ไดพันธุขาวโพดอาหารสัตวลูกผสมเดี่ยวจากโครงการวิจัย ไดแก 
พันธุ Pacific 339 และ Pacific 999 Super มูลคาโครงการ 10.5 ลานบาท ซึ่งทั้ง    
2 พันธุนี้ ไดรับการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชและทำรายไดใหบริษัทตั้งแต พ.ศ. 
2553–2563 เปนมูลคารวม 7,191 ลานบาท (เฉลี่ยปละ 653.8 ลานบาท) โดยเปน 
รายไดจากการจำหนายเมล็ดพันธุภายในประเทศ 5,369 ลานบาท และจากการสง 
ออก 1,822 ลานบาท
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นวัตกรรม: การประยุกต์ใช้ AI และDeep Learning สําหรับวิเคราะห์ภาพ x-ray ปอด และการทํา IoT Machine   
Monitoring เพ่ือดึงข้อมูลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมออกมาส่งต่อให้แพลตฟอร์มอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (INET)  
ผลิตภัณฑ์: บริการวิเคราะห์แบบ Deep Learning และการทํา IoT Machine Monitoring 

 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) เปนผูใหบริการ โครงสราง  
พืน้ฐานดานไอซทีแีบบครบวงจรสำหรบัธรุกจิและผูท่ีตองการนาํไอซทีมีาเปน เคร่ืองมอืเพือ่เสรมิ
สรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต บริการ คลาวด
และดจิทิลัเซอรวสิ การเชือ่มตอเครอืขายอนิเทอรเน็ตเต็มรปูแบบ การใหบรกิารศนูยขอมลูพรอม
อุปกรณตางๆ สําหรับผูที่ตองการบริการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน ในระดับสากล เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับธุรกิจ

 INET กอตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ในชื่อของศูนยบริการอินเทอรเน็ตประเทศไทย 
(Internet Thailand Service Center, ITSC) ซึ่งไดใหบริการอินเทอรเน็ตในเชิงพาณิชยจน
กระทั่งวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหดำเนินการจัดตั้งเปนบริษัท และได จด
ทะเบียนเปนบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 และไดแปรสภาพ เปนบริษัทมหาชน      โดย
เขาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 เปนตนมา 

 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500,041,575 บาท และมีโครงสรางการถือหุน คือ พนักงาน 
และผูลงทุนทั่วไปรอยละ 51 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติรอยละ 
24.90 และบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) รอยละ 24.10

 INET เห็นวาเนคเทค สวทช. มีความรูความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีตางๆ ที่
 เกี่ยวของ เชน การวิจัยการประมวลผลและเขาใจภาพดวยการทำ Deep Learning รวมไปถึง 
ทีมระบบไซเบอร-กายภาพ (CPS) และที่ผานมามีนักวิจัยจาก สวทช. Spin off เขามาเปนบริษัท
รวมทุนของ INET เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีและบริการตางๆ ออกสูภาคธุรกิจ เชน บริษัท 
ดีโซลูชั่น ดอท คอม จำกัด เปนผูพัฒนา และใหบริการ E-meeting Platform เพื่อใหบริการกับ

หนวยงานภาครัฐตางๆ บริษัท เน็กซพาย จำกัด ใหบริการในรูปแบบของ IoT Gateway ให
บริการในภาคอุตสาหกรรมตางๆ รวมไปถึงการสนับสนุนใหเกิดโครงการ KidBright ที่เปน
เครื่องมือใหเด็กๆ ไดเกิดการเรียนรูในการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากบอรดที่ทำใหมีการ
แสดงผลและมี sensor แบบงายๆ อีกดวย

 INET ขอรับการสนับสนุนจากทาง สวทช. ในรูปแบบของที่ปรึกษาโครงการ เชน 
โครงการประยุกตใช AI ดวยเทคนิค Deep Learning สําหรับภาพ x-ray ปอด โดย             
ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต จากเนคเทคเปนผูใหคำปรึกษาโครงการ IoT Machine Monitoring 
ที่เปนโครงการพัฒนา IoT Solution ในการดึงขอมูลจากเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
ออกมาสงตอให Platform อื่น ๆ ตามความตองการของลูกคา เพื่อชวยใหสามารถจัดทำ 
ระบบที่สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องจักร รวมถึงการสั่งงานครื่องจักรไดแบบ 
Real-time โดยมี ดร.ธีรเชษฐ สูรพันธุ เปนผูใหคำปรึกษา 

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 สำหรับโครงการประยุกตใช AI ดวยเทคนิค Deep Learning สําหรับภาพ x-ray ปอด 
ทีมงานสามารถพัฒนา Model AI-CXR Screening ที่ใชสำหรับตรวจวิเคราะหโรควัณโรค และ
โรคอื่นๆ อีก 14 โรค จากภาพถายรังสีทรวงอกซึ่งเปนประโยชนในการเปนเครื่องมือชวยให     โรง
พยาบาลชุมชนที่ขาดแคลนบุคลากรทางดานรังสีแพทย และโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่หาง ไกล
หรือจุดที่ตองมีการตรวจคัดกรองแรงงานตางดาว หรือแมแตในเรือนจำ ใหสามารถตรวจคัด
กรองผูปวยใหไดรบัการตรวจวนิจิฉยัและเขารบัการรกัษาไดรวดเร็วยิง่ขึน้ โดยมกีารนำไป ใชงาน
จริงแลวกวา 80 โรงพยาบาล 

 ปจจุบัน INET มีการพัฒนาตอยอดในการนำระบบ AI-CXR Screening เขาเชื่อมตอ 
กับเครื่อง X-Ray ของ สวทช. เพื่อใหเกิดเปนนวัตกรรมของประเทศอีกดวย

 สำหรับโครงการ IoT Machine Monitoring จากที่ทีมงานไดรับการสอนการใชงาน 
PLC เบื้องตนและการดึงขอมูล Monitoring ทำใหทีมงานทราบถึงหลักการและวิธีการทำงาน
ตางๆ รวมถงึการเขาไปรบัและทำความเขาใจความตองการจากทางโรงงานตางๆ  ได เชน โรงงาน 
SiamBev, Thai Lotte, บริษัท ม่ันคง สตีล เปนตน รวมไปถึงการมีความรูและวิธีการใน
การคนหาขอมูลตางๆ ไดอยางถูกตอง สำหรับอุปกรณโรงงานที่หลากหลาย Model ตอไป 
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นวัตกรรม: ระบบการผลิตไข่ไก่ปลอดเชื้อพิเศษมาตรฐานสากล ใช้ผลิตวัคซีนได้
ผู้รับถ่ายทอดนวัตกรรม: บริษัท ไทย เอสพีเอฟ จํากัด
ผลิตภัณฑ์: ไข่ไก่ปลอดเชื้อพิเศษ (SPF Egg : Specified Pathogen Free Eggs)  

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

 บริษัท ไทย เอสพีเอฟ จำกัด กอตั้งและจดทะเบียนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2554 
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 130,000,000 บาท ดำเนินกิจการนำเขา ผลิต และจำหนาย
ไขไกปลอดเชื้อพิเศษ (SPF Egg : Specified Pathogen Free Eggs) บริษัทมีความ
ตองการที่จะจัดตั้งโรงเรือนเลี้ยงไก เพื่อผลิตไขปลอดเชื้อพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรม
วคัซนีคนและวคัซีนสตัว โดยไดรบัการถายทอดเทคโนโลย ีและสนบัสนนุไขไก SPF จาก
บริษัท Wayward Acres. Inc (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

 บรษัิทไดรบัอนมุตัเิงินกูดอกเบีย้ตำ่จากคณะกรรมการพจิารณาเงนิกูดอกเบีย้
ต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชน 2/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 
จำนวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบลานบาทถวน) โดยใชบริการสินเชื่อผานธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินโครงการ “การผลิตไขไกปลอดเชื้อ Specific 
Pathogen Free (SPF)”

ความก้าวหน้า/ ผลลัพธ์/ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: 
 บรษัิทมขีดีความสามารถในการผลติไขไกปลอดเชือ้ดวยระบบทีเ่ปนมาตรฐาน
ระดับสากล 

 มีโรงเรือนผลิตไขไก SPF แหงแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต และไดรับ
มาตรฐานของกรมปศสุตัว สามารถเปนโรงเรอืนและฟารมตนแบบในการเลีย้งไกปลอด
เชื้อ SPF ได ชวยลดการนำเขาไขไกปลอดเชื้อ SPF จากตางประเทศ ซึ่งไขที่ผลิตขึ้นใน
ประเทศนี้ มีราคาถูกกวาประมาณ 10 เทา ทำใหตนทุนการผลิตวัคซีนต่ำลง สงผลให
ประชาชนไดรับวัคซีนการอยางทั่วถึง 

 ไขไกปลอดเชือ้ SPF ทีผ่ลติไดนี ้สามารถนำไปใชในงานวจัิยของสถาบนัหรือใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวัคซีน และชวยพัฒนาบุคลากรในประเทศ
ใหมีทักษะดานการเลี้ยงไกปลอดเชื้อ SPF ไดเปนแหงแรกในประเทศไทย 
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