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ผู้บริหารด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 2522-2535	 นายณรงค์	รัตนะ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 2535-2539	 นางสาวอโณชา	นุชธรรมโช

กองส่งเสริมเทคโนโลยี	 2535-2539	 นางสุดา	ศิริกุลวัฒนา

ส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	(แบ่งส่วนภายใน)	 2539-2443	 นางสุดา	ศิริกุลวัฒนา

ส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	(แบ่งส่วนภายใน)	 2544-2545	 ร้อยเอกหญิงภารดี	โพธิวิจิตร

ส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	(กฎกระทรวง	2545)	 2546-2549	 นางพัชรี	อรรถจินดา

	 2549-2551	 นายสุพรรณ	แสงทอง

	 2552-2557	 นางนิตยา	พัฒนรัชต์

	 2558-ปัจุบัน	 นางวนิดา	บุญนาคค้า
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ส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�านักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หรือ สส. ตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 เป็นการรวมหน่วยงาน 2 หน่วยงานด้วยกัน ซึ่งได้แก่ ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยี และ กองส่งเสริมเทคโนโลยี โดยทั้ง 2 หน่วยงานนี้มีความเป็นมาและภารกิจ ดังนี้

ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลย	ี(ศท.)	เป็นหน่วยงานระดบักอง	สงักัดส�านกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและการพลังงาน	จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2522	เพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีของประเทศ	 รวมท้ังเป็นองค์กรกลางในการประสานงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง

ประเทศด้วยภารกิจทีส่�าคัญในช่วงแรก	คือ	การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี	การส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ให้เกิดการวิจัยและพัฒนา	ต่อมาในปี	 2524	ศท.	 ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ

ประสานงานกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิค	(Asia	and	Pacific	Center	for	Transfer	

of	 Technology	 :	 APCTT)	 และด�าเนินการอุดหนุนการด�าเนินงานของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการ

อุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนสมาคม	มูลนิธิ	 สถาบันวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี ให้มีความ	

เข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขา	

นอกจากนี้	ศท.	ยังรับผิดชอบในการด�าเนินงานด้านการลดอัตราศุลกากรเครื่องมือ	เครื่องจักรและ

อปุกรณ์	ทีป่ระหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อม	และด�าเนนิงานด้านกองทุนหมนุเวียนเพ่ือการวิจยัและ

พัฒนา	ในปี	พ.ศ.	2525	เพ่ือให้มทุีนส่งเสรมิและสนบัสนุนภาคเอกชนในการวจิยัและพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม	 รวมทั้งการวิเคราะห์	 ทดสอบ	 เพ่ือเพ่ิมเติมและรักษาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	การเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	

ต่อการพัฒนาประเทศ	ปัจจุบันกองทุนดังกล่าวได้ถูกถ่ายโอนภารกิจให้แก่	ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ในปี	2545	

พ.ศ. 2529 
กระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและการพลังงาน	 ได้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีขึ้น		

โดยน�าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในพ้ืนท่ีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าใน	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	9	หมู่บ้านใน	8	จังหวัด	ซึ่ง	ศท.	 รับผิดชอบโครงการดังกล่าวและน�า
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กิจกรรมไปส่งเสริมและถ่ายทอด	อาทิเช่น	การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	การถนอมอาหาร	การท�า

วัสดุก่อสร้างจากวัสดุในชนบท	การท�าเครื่องปั้นดินเผา	การปั้นเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง	เป็นต้น	ซึ่งล้วน

แต่เป็นเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและการพลังงานทั้งสิ้น	

นอกจากน้ี	ศท.	ยังได้จดัท�าสือ่สิง่พิมพ์	เพ่ือการเผยแพร่การสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี	ดังปรากฎเป็นเอกสารวิชาการ	 เรื่อง	การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ในปี	พ.ศ.	2534	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2535	ศท.	ได้รับมอบหมาย

ให้ด�าเนินโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรต	ิ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระมหากษัตริย์ไทย	 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	

และเป็นการสร้างความตระหนักและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ

นวตักรรม	โดยจดังานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค	โดยแต่ละแห่งจะจดังานคาบเก่ียววันท่ี	18		สิงหาคม	

ของทุกปีจนถึงปัจจุบัน

กองส่งเสรมิเทคโนโลยี	หรอื	กส.	เป็นหน่วยงานระดบักอง	สงักัดส�านกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	 2535	 เพ่ือด�าเนินงานด้านการส่งเสริมและการพัฒนา

เทคโนโลยี	 ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ	ศท.	 ท่ีมีอยู่เดิม	 โดยในปีเดียวกันน้ีจึงมีโครงการ

ประดษิฐกรรมเพ่ือพัฒนาชนบทขึน้	มวัีตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทีน่�าไปใช้ในการผลติ

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนในชนบท	และโครงการประกวด	

สิง่ประดษิฐ์คดิค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยร่วมกับ	ธนาคารกรุงเทพ	เป็นโครงการท่ีกระตุน้ให้

ประชาชนเหน็ความส�าคญัของการประดษิฐ์คดิค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยการสร้างแรง

จูงใจให้แก่บุคคลที่มีความสามารถในด้านการประดิษฐ์เครื่องมือ	 เครื่องจักร	หรือส่วนประกอบ/อุปกรณ์

ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมการเกษตร	และด�าเนินการผลักดันสิ่งประดิษฐ์ไปสู่เชิงพาณิชย์	ปัจจุบัน

ได้พัฒนาเป็นโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์

พ.ศ. 2539 
มีการศึกษาการรวม	 กส.	 และ	ศท.	 เป็น	 ส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 (สส.)	 เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธิภาพในการดเนินงานด้านการส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยี	จงึได้มกีารประสานงานหน่วยงาน

ในสังกัดเพ่ือจัดท�าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ในรูปแบบต่างๆ	 เช่นการจัดฝึกอบรมพร้อมนิทรรศการ	

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของกระทรวง	ท�าให้การด�าเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี	มีรูปแบบชัดเจน

และเป็นเอกภาพมากขึน้	และเป็นหน่วยงานหลกัในการน�าเทคโนโลยีของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงไป

เผยแพร่และถ่ายทอดในรปูแบบต่างๆ	อาทเิช่น	เอกสารเผยแพร่	วีดทัิศน์	การฝึกอบรม	นทิรรศการ	เป็นต้น	

และในปีเดยีวกันน้ี	ส�านกัส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยี	(สส.)	ได้มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนปฏิบตักิาร

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีแห่งชาติ	ระยะ	10	ปี	(พ.ศ.	2540-2549)	ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี	
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พ.ศ. 2540 
สส.	ได้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิโครงการความร่วมมอืถ่ายทอดเทคโนโลยีสูภู่มภิาคเพ่ือเพ่ิมขีดความ

สามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอตุสาหกรรมและเกษตรกรรม

ด้วยการสนบัสนุนสถาบนัการศกึษาในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคให้เชือ่มโยงเป็นเครือข่ายในการร่วมมอื

ในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่งและมกีารน�าผลไปใช้ในเชงิพาณิชย์ต่อไป	ทัง้น้ีได้มกีารแลกเปลีย่น

ข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยีในเครือข่ายด้วยกัน	ในช่วงแรกสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย	2	แห่ง	

ได้แก่	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ต่อมาได้เพ่ิมอีก	 2	 แห่ง	 คือ	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	และมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร	์หรอืในขณะนั้นเรียกว่า	ศูนย์ภมูิภาค	4	แห่ง	ต่อมามีการ

พัฒนารูปแบบการด�าเนินงานด้านการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี	 รวมท้ังพัฒนาเครือข่ายให้เป็น	

รูปธรรมและมปีระสทิธิภาพมากขึน้	จงึเป็นท่ีมาของโครงการคลนิกิเทคโนโลยี	ในปี	พ.ศ.	2545	และด�าเนิน

การมาจนถึงปัจจุบัน	

พ.ศ. 2543 
สส.	ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและ

งานวันเทคโนโลยีของไทย	ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	

พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย	 	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	

ของหน่วยงานในทุกภาคส่วนเชิงบูรณาการ	 ได้แก่	 หน่วยงานภาครัฐ	 	 สถาบันการศึกษา	ภาคเอกชน		

และสมาคมองค์กรที่เก่ียวข้องและเป็นจัดเวทีการซื้อขายเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้	

จากมตคิณะรฐัมนตรเีมอืวันท่ี	12	ธันวาคม	2543	เหน็ชอบให้เทดิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ	

ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย	 และก�าหนดให้วันที่	 19	 ตุลาคมของทุกปีเป็น		

“วันเทคโนโลยีของไทย”	ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	11	กันยายน	2544	มอบหมายให้กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยี	

ของไทย	และจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย	ขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	ตั้งแต่ปี	2544	 เป็นต้นมา	

โดยจัดแสดงผลงานพระอัจฉริยะภาพด้านเทคโนโลยี	และนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		

ที่ทรงคิดค้นพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเทคโนโลยีฝนหลวง	

ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดการท�าฝนเทียม	นอกจากนี้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย	 เป็นเวทีแสดงผลงาน	

การวิจัยและพัฒนาท่ีประสบผลส�าเร็จภายใต้การด�าเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

รวมทั้งผลงานจากภาครัฐ	ภาคเอกชนไทย	สถาบันการศึกษา	องค์กรและสมาคมต่างๆ
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พ.ศ. 2545 
ส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ได้ถูกจัดตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการ	 และมีโครงการท่ี	 สส.		

ได้รับผิดชอบเพิ่มขึ้น	ได้แก่

คลนิกิเทคโนโลยี เป็นกลไกความร่วมมอืในการน�าผลงานวจิยัและพัฒนาของกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีและสถาบนัการศกึษา	ถ่ายทอดสูก่ลุม่เป้าหมาย	ซึง่ได้แก่	ชมุชน	วิสาหกจิชมุชน	OTOP	และ		

ผูป้ระกอบการ	SMEs	มวัีตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปสูก่ลุม่เป้าหมาย	

น�าผลงานวิจยัและพัฒนาทีม่คีวามพร้อมไปสนบัสนนุกระบวนการสร้างผลติภณัฑ์ในท้องถ่ิน/จงัหวัด	วิจยั

และพัฒนาต่อยอดและขยายผลไปสูก่ารประยกุต์ใช้ตามความต้องการของผูใ้ช้	เพ่ือผลกัดนัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	

อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ อสวท.	 เป็นแนวคิดของผู้บริหารกระทรวง		

ในการน�าโครงการน�าร่องโครงการหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุน	ภายใต้โครงการอุดหนุนการด�าเนินงานของ

สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการและวิชาชพีด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 ซึ่งเป็นโครงการท่ีสร้างอาสาสมัครให้ท�าหน้าท่ีในการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ไปแพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆ	โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จึงเป็นโครงการที่สร้าง	

พัฒนาและสรรหาบุคคลเพ่ือท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการน�าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ไปแพร่กระจายสู่ชุมชนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 ใช้ในการประกอบอาชีพและเป็นสะพาน	

ในการน�าความต้องการของชุมชนมาสู่คลินิกเทคโนโลยี

พ.ศ. 2546 
สส.	 ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความ	

สามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	 เป็นโครงการที่เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีท้ังจาก	

ในประเทศและจากต่างประเทศโดยมีการพิจารณาคัดเลือกสรรเทคโนโลยีอย่างมีเหตุผล	 เพ่ือเป็นฐาน

ความรู้ทางเทคโนโลยีท่ีส�าคัญในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการผลิต	 ท้ังภาคเกษตรกรรม	

อุตสาหกรรม	และการบริการ	 โดยใช้วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันมากท่ีสุด	และใช้ต้นทุนต�่า	

ได้แก่	กิจกรรมการฝึกอบรม/การสมัมนา/การประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	ฯลฯ	ซึง่เป็นวิธีทีท่�าให้ผูป้ระกอบ

การอุตสาหกรรมได้รับความรู้ตลอดจนได้พบปะ	แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงท�าให้สามารถน�าไป

พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของผู้ประกอบ

การอุตสาหกรรม	และยังน�าไปสู่การสร้างพันธมิตรความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ระหว่าง	

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วนอีกด้วย		รวมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการผลิตของภาคการ

ปี การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี12
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ผลิตและอุตสาหกรรม	การพัฒนาคุณภาพก�าลังคนให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการผลติ	และเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในภาพรวมต่อไป	และ

โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย	

เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนนุให้มกีารพัฒนาสร้างเครือ่งจกัรท่ีได้มาตรฐาน	มคีณุภาพทัดเทยีมกับต่างประเทศ	

รวมทั้งมีราคาเป็นที่ยอมรับและถูกกว่าการน�าเข้า	 โดยวิธีวิศวกรรมย้อนรอย	 (Reverse	Engineering)		

ขึ้นภายในประเทศ	 เพ่ือท�าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด	ซึ่งหลายๆ	ประเทศได้น�าไปใช้	

และประสบผลส�าเร็จมาแล้ว	โดยมีรูปแบบการท�างานเป็นทีม	ระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	

และสถาบันวิจัยต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือร่วมกันพัฒนาและสร้างเครื่องจักรตามความต้องการของ	

ภาคอตุสาหกรรมการผลติท่ีต้องน�าเข้าเครือ่งจกัรจากต่างประเทศ	เพ่ือทดแทนการน�าเข้าเครือ่งจกัร	และ

การน�าไปประยุกต์ใช้ในเชงิพาณิชย์	รวมทัง้เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนรอย	ให้แก่บคุลากรไทย

ทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง	ซึง่จะส่งผลให้ผูป้ระกอบการไทยมคีวามสามารถทางเทคโนโลยีสงูขึน้	ปัจจบุนัได้

ปรับเป็นโครงการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

พ.ศ. 2552 
สส.	 ได้ด�าเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นกลไกที่ผลักดันให้มีการใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชนอย่างกว้างขวางในระยะเวลาอันรวดเร็ว	 โดยใช้หมู่บ้าน

เทคโนโลยี	 เมื่อปี	พ.ศ.	 2529	 เป็นต้นแบบและน�าร่องในการด�าเนินงาน	และเป็นความร่วมมือระหว่าง	

ส�านกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สถาบนัการศกึษา	 (คลนิกิเทคโนโลยีเครอืข่าย)	และ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ. 2554 ถึง 2556  
สส.	มีภารกิจด�าเนินกิจกรรม/โครงการเพิ่มขึ้น	ได้แก่	

	1.	โครงการการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการน�าเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	

	2.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโรงเรียนทั่วประเทศ	

	3.	การบูรณาการด้าน	ว.	และ	ท.	กับกลุ่มจังหวัด	

	4.	การด�าเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้าน	 ว.	 และ	ท.	 (กรอ.วท.)	 (สิ้นสุด		

พ.ศ.	2555)

	5.	โครงการทันตกรรม	(สิ้นสุด	พ.ศ.	2555)

	6.	โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชวีมวลเพ่ือสร้างโรงไฟฟ้าชมุชน	ขนาด		

1	MW	(พ.ศ.	2555	–	2556	)

	7.	โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ	(สิ้นสุด	พ.ศ.	2556)
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โครงการส�าคัญ
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ช่วงปี 
พ.ศ. 2522 ถึงปัจจุบัน
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2522 

2525
2529

2554
•	การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี

•	การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา

•	การประสานงานร่วมกัย	APCTT

•	การอุดหนุนสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้าน	ว	และ	ท

•		การลดอัตราศุลกากร	เครื่องมือ	เครื่องจักร	และ	

	 อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

•		กองทุนหมุนเวียนเพื่อวิจัยและพัฒนา

•	หมู่บ้านเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ	8	จังหวัด
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2535 

2545 
2546

2539
มกีารศกึษารวม	กส.	และ	ศท.	เป็น	ส�านักส่งเสรมิและถ่ายทอด

เทคโนโลยี	(สส.)	มีการจัดโครงสร้างเป็น	8	งาน

เกิดกองส่งเสริมเทคโนโลยี	เพื่อด�าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี

ควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม	โดยมีโครงการที่ส�าคัญที่เกิดขึ้น

	 •	โครงการพัฒนาประดิษฐ์กรรมเพื่อชนบท

	 •	โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์	คิดค้นทางด้าน	วท.	ร่วมกับ	มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

	 •	โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

มีการปรับปรุง	 กฎกระทรวงและแก้ไข	 พรบ.	

การแบ่งส ่วนราชการส�านักส ่งเสริมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ได้จัดตั้งขึ้นเป็นส่วน

ราชการภายใต้ส�านักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(8	พย.	2545)

โครงการส�าคัญที่เกิดขึ้น

•	โครงการคลินิกเทคโนโลยี

•	โครงการวิศวกรรมย้อนรอย

•	โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•	โครงการอทุยานวิทยาศาสตร์ภมูภิาค	(ภาคเหนือ)
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2552 
2554•		น�าโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยี	(เมื่อปี	2529)	มาขยายผลเป็น	

	 โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•		MOU	วท.	กับ	มท.	ฉบับที่	1

•	 การด�าเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน	

	 ด้าน	ว.	และ	ท.	(กรอ.วท.)	(ยุติบทบาทเมื่อปี	2556)

•		โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติไฟฟ้าจาก	

	 ชวีมวลเพ่ือสร้างโรงไฟฟ้าชมุชลขนาด	1	mw	(ปี	2555-2556)

•		โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์และ	

	 เทคโนโลยีระดับโรงเรียนทั่วประเทศ

•	 โครงการการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
•	 โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและวันเทคโนโลยีไทย
•	 โครงการอุดหนุนสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง	
	 ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 โครงการส่งเสริมการน�า	วทน.	เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
•	 โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร	 เครื่องมือและอุปกรณ์	 เพ่ือเพ่ิมขีดความ	
	 สามารถของภาคการผลิตและบริการ
•	 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
•	 โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประจ�าภูมิภาค	ภาคเหนือตอนบน
•	 โครงการศนูย์ประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประจ�าภูมภิาค	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
•	 โครงการ	ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประจ�าภูมิภาค	ภาคใต้
•	 โครงการ	ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประจ�าภูมิภาค	ภาคตะวันออก
•	 โครงการ	ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประจ�าภูมิภาค	ภาคกลาง

2557 ถึง ปัจจุบัน
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ผลงานด้าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
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กิจกรรมการส่งเสริมการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (วท.)	 โดยส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 (สส.)	ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สป.วท.)	 ได้ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกลไกและเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	ประกอบด้วย

คลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology Project : http://www.clinictech.most.goth) เป็นกลไกที่ส่งเสริม
ให้เกิดการแพร่กระจายและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา	ความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	ของ	
หน่วยงาน	วท.และสถาบันการศึกษา	 ไปยังชุมชน/ท้องถ่ิน	 เริ่มด�าเนินการเมื่อปีพ.ศ.2546	 โดยได้จัดท�าบันทึก
ความร่วมมอืเครอืข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับสถาบนัการศกึษาในทุกภมูภิาค	รวมถงึหน่วยงานในสงักัด	วท.	
ได้ร่วมเป็นคลนิิกเทคโนโลยีเครอืข่ายด้วย	นอกจากนี	้สถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นคลนิกิเทคโนโลยีเครอืข่าย	ยังได้รบั
มอบหมายให้เป็นผู้แทนของ	วท.	สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	(วทน.)	โดยท�างาน
ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง	(Provincial	Chief	Science	Officer:	
PCSO	)	และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ�าภูมิภาค	(ศวภ.)	อีกบทบาทหนึ่งด้วย	
ซึ่ง	 ศวภ.	 ในภูมิภาคมีจ�านวน	 4	 แห่ง	 ได้แก่	 ศวภ.	 1	 (ภาคเหนือตอนบน)	 ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่	 ศวภ.2		
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)	ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น	ศวภ.3	(ภาคใต้)	ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาและ	ศวภ.4	
(ภาคตะวันออก)	ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัชลบรุ	ีปัจจบุนัมเีครอืข่ายความร่วมมอืฯ	จ�านวน	70	เครอืข่าย	139	แห่ง	ครอบคลมุ
พื้นที่	68	จังหวัด	ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2547	-	2558	ได้ส่งเสริมให้มีการน�าผลงานด้าน	วทน.
ถ่ายทอดฯสู่ชุมชน/ท้องถิ่น	จ�านวน	1,446	โครงการ	ผู้รับบริการฯ	(ปี	2547	-	2558)	จ�านวนกว่า	130,000	คน		
มีชุมชน/วิสาหกิจชุมชน	น�าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต	เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	ลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	จ�านวน	60	แห่ง	มีฐานข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดฯ	กว่า	1,390	รายการ	มีผู้ขอ	
รับบริการค�าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีผ่านช่องทางต่างๆ	 ของเครือข่ายฯ	 (ในพ้ืนที่จังหวัด	 ทางโทรศัพท์		
ทางเวบไซต์	นิทรรศการเคลื่อนที่	เอกสารสิ่งพิมพ์	ฯลฯ)	จ�านวนกว่า	2,500,000	ราย

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แม่ข่าย วท.)	 (Science	and	Technology	Villages	
Project:	http://www.sciencevillage.most.go.th)	เป็นกลไกส่งเสริมให้หมู่บ้าน/	น�าองค์ความรู้และทักษะด้าน	
วทน.ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก	จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ	 เริ่มด�าเนินงาน
เมื่อปี	พ.ศ.	2553	โดยการด�าเนินงาน	มีการประสานความร่วมมือใน	4	ภาคส่วน	ได้แก่	หน่วยงาน	ของ	วท.	และ
สถาบันการศึกษาที่เป็นภาควิชาการผู้ให้เทคโนโลยี	 ชุมชน/ท้องถ่ินท่ีเป็นภาคประชาชน	 ผู ้รับเทคโนโลยี		
ภาคราชการในท้องถ่ินและภาคเอกชน	ผู้ร่วมให้การสนับสนุนเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง	โดยก�าหนดเป้าหมาย 
“1 อ�าเภอ 1 หมู่บ้านแม่ข่าย วท. ครอบคลุม 878 อ�าเภอ ในปี พ.ศ. 2564”	การด�าเนินในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2547	-	2558	ได้ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนน�าองค์ความรู้และทักษะด้าน	วทน.ไปใช้ประโยชน์		สามารถเป็น	
ต้นแบบได้	จ�านวน	98	แห่ง	มีหมู่บ้าน	วท.	รวมจ�านวน	310	แห่ง	ใน	249	อ�าเภอ	67	จังหวัด		

อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) (Science	and	Technology	Volunteers	Project	:	
http://www.clinictech.most.go.th/content/scivolunteer/index.asp)	 เป็นกลไกส่งเสริมความรู้	 ความเข้าใจ
ทางด้าน	วทน.โดยการสร้างบุคคลที่อาสามาท�าหน้าที่สื่อสารและท�างานด้าน	วทน.ร่วมกับชุมชน	 เพื่อเชื่อมโยง
ให้ได้รับบริการและสามารถเข้าถึงบริการ/แหล่งความรู้	 ด้าน	 วทน.	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปัจจุบันมีสมาชิก	
อสวท.	 จ�านวนมากกว่า	 11,700	 คน	 ใน	 63	 จังหวัด	 (รวมจังหวัดท่ีอยู่ระหว่างการสรรหาในปีงบประมาณ		
พ.ศ.	2559)	ในแต่ละปีมีการจัดกิจกรรมเติมความรู้	(การสัมมนา	การอบรม	การศึกษาดูงาน	เป็นต้น)	เพื่อเสริม
สร้างขดีความสามารถทางด้าน	วทน.ให้แก่สมาชกิ	อสวท.	ทัว่ประเทศ	โดยปีงบประมาณ	พ.ศ.2558	จดักิจกรรมฯ	
จ�านวน	6	ครั้ง	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	 พิษณุโลก	นครราชสีมา	 ร้อยเอ็ด	 จันทบุรี	 และตรัง	 มีสมาชิก	 อสวท.จาก	
ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	500	คน	และจัดท�าจดหมายข่าวปีละ	2	ฉบับ	ส่งให้แก่สมาชิกอสวท.ทั่วประเทศ		
รวมทั้งมีการสรรหาสมาชิก	อสวท.ใหม่ในพื้นที่จังหวัดที่ยังไม่มีสมาชิกฯ	ปีละประมาณ	300	–	500	คน	
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ผลการด�าเนินงานของงานคลินิกเทคโนโลยี
1.	 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ		

พ.ศ.	 2547	 –	 2558	แบ่งเป็น	 4	กลุ่มเทคโนโลยีหลัก	และกลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆ	 (ส�าหรับข้อเสนอโครงการท่ีไม่	
เข้าข่ายใน	4	กลุ่มเทคโนโลยีหลัก	 จะจัดไว้ในกลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆ	 เช่น	อิฐบล็อกประสาน	สารกรองสนิมเหล็ก	
เป็นต้น)	โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	ได้แก่																				

•	กลุ่มเทคโนโลยีเกษตร	จ�านวน	658	 โครงการ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีเก่ียวกับระบบเกษตรอินทรีย	์
การผลิตพืช	(เช่น	ข้าว	สับปะรด	เห็ด)	การผลิตสัตว์	(เช่น	ไก่	สุกร	โค)	เป็นต้น

•	กลุ่มเทคโนโลยีอาหาร	จ�านวน	364	โครงการ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร	(ข้าว	ผักและผลไม้)		ระบบการผลิต	GMP	การยืดอายุผลิตภัณฑ์		การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์	เป็นต้น

•	 กลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆ	 จ�านวน	 163	 โครงการ	 เช่น	 เทคโนโลยีอิฐบล็อกประสาน	 สารกรองสนิมเหล็ก		
เซรามิก/เครื่องปั้นดินเผา	เป็นต้น

•	กลุ่มเทคโนโลยีพลังงาน	จ�านวน	142	 โครงการ	 ได้แก่	 การผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนจากมูลสัตว์
และของเสียจากครัวเรือน	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	เตาเผาถ่าน	200	ลิตร	เป็นต้น

•	กลุ่มเทคโนโลยีสิ่งทอ	จ�านวน	119	โครงการ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการย้อมสีไหมและฝ้าย
ด้วยวัสดุให้สีจากธรรมชาติ	การปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมแบบครบวงจร	การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	เป็นต้น

โดยภูมิภาคที่มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	ดังนี้
•	ภาคเหนือ	มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด	และส่วนใหญ่มีการด�าเนินงานในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่	ล�าปาง	พิษณุโลก	และอุตรดิตถ์	
•	ภาคกลาง	ส่วนใหญ่มีการด�าเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ปทุมธานี	และพระนครศรีอยุธยา
•	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ส่วนใหญ่มีการด�าเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา	 อุบลราชธานี	

มหาสารคาม	และสกลนคร
•	ภาคตะวันออก	ส่วนใหญ่มีการด�าเนินงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและชลบุรี
•	ภาคใต้		ส่วนใหญ่มีการด�าเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	ยะลา	และปัตตานี
**	 ท้ังนี้	 จ�านวนไม่สามารถระบุเป็นจ�านวนโครงการรายจังหวัดได้	 เน่ืองจากโครงการส่วนใหญ่	 มีการ	

ด�าเนินงานในหลายจังหวัด
2.	 ผู้รับบริการค�าปรึกษาฯ	และถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2547	 –	 2558	มีจ�านวน	

ทั้งสิ้น	111,962	คน	แบ่งตามกลุ่มอาชีพ	ได้ดังนี้
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โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีมารับบริการฯ	 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้าน/เกษตรกร	 ท่ีมีการน�ากลุ่มแม่บ้านและ
เกษตรกรรม	ซึง่ถือเป็นภาคส่วนท่ีมขีนาดใหญ่ท่ีสดุซึง่จะมผีลโดยตรงต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนองต่อความ
ต้องการของผูม้าใช้บรกิารน�าไปใช้ประโยชน์และผลโดยอ้อมต่อมลูค่าเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึน	ส�าหรบักลุม่เป้าหมาย
ที่มีการน�าความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปใช้ประโยชน์ในระดับน้อยที่สุด	คือ	นักวิชาการ	นักศึกษา	และอื่นๆ	ซึ่ง
สะท้อนให้ถึงกลุ่มที่จะน�าความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาและต่อยอด	ซึ่งมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มแม่บ้าน/	

เกษตรกร

อุตสาหกรรม	

SMEs

วิสาหกิจชุมชน/

OTOP

นักวิชาการ/

นักศึกษา/อื่น	ๆ

รวม

2547

27,823

28

13

13

27,887

2548

6,943

5,117

2,973

2,148

17,181

2549

8,030

2,414

1,653

1,377

13,474

2550

6,846

627

1,172

298

8,943

2551

6,010

1,761

1,812

1,672

15,889

2552

3,242

0

942

1,456

5,640

2553

3,452

138

728

709

5,027

2554

6,737

928

1,785

1,967

11,417

2555

2,926

60

1,761

649

13,112

2556

1,779

201

530

977

3,487

2557

1,345

160

277

483

2,265

2558

18,000

35

35

20

18,090

รวม

75,133

11,434

13,646

11,749

111,962

3.	 การประเมินผลตอบแทนท่ีเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 (สัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน	
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่รัฐจัดสรร)	โดยหน่วยงานที่เป็นภาคีที่	3	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2547	-	2558	ดังนี้
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มูลค่าทางเศรษฐกิจตามรายภาค ปี 2547 - 2558
1. ภาคเหนือ มมีลูค่าทางเศรษฐกิจทีเ่กิดขึน้จากโครงการมากทีส่ดุ	คอื	193,986,831	บาท	สะท้อนให้เหน็

ถึงประสิทธิผลของด�าเนินงาน	และการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์	ที่น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง	ประกอบ
กับปัจจัยด้านทรัพยากรท้องถิ่นในภาคเหนือที่มีความหลากหลาย	และสามารถน�ามาต่อยอดได้

2. ภาคกลาง	มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการ	คือ	80,136,305	บาท	
3. ภาคตะวันออก	มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ	น้อยที่สุด		คือ	8,288,224	บาท	เนื่องจาก

มีพ้ืนที่ด�าเนินงานน้อยที่สุด	 และมีจ�านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ	 ในแต่ละปีจ�านวนน้อย	
เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ	คือ	113,206,424	บาท	ซึ่งมี
ความใกล้เคียงกับมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคกลาง	

5. ภาคใต้ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการมากที่สุด	คือ	19,969,811	บาท
สรุปภาพรวม :	งบประมาณสนับสนุนทั้งหมด	เท่ากับ	319,459,353	บาท	มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ	เท่ากับ	

443,734,737	บาท	คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจ	เท่ากับ	1.39	เท่า	

1.	เหนือ	 17	 15	 196	 68	 1,564	 89	 96	 54,767,194

2.	กลาง	 22	 14	 223	 32	 1,840	 35	 36	 19,670,210

3.	ตะวันออก	 4	 4	 36	 7	 264	 8	 8	 5,089,040

4.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 20	 20	 322	 91	 2,702	 99	 104	 67,599,980

5.	ใต้	 14	 14	 151	 51	 1,084	 61	 66	 31,426,228

 77 67 928 249 7,454 292 310 178,552,652

จังหวัด

 ทั้งหมด  จังหวัด
ภาค

อ�าเภอ

 ทั้งหมด  อ�าเภอ

ต�าบล

 ทั้งหมด  ต�าบล

จ�านวน

หมู่บ้าน

จ�านวน

งบประมาณ

ปีงบประมาณ

ปี	พ.ศ.	2554

ปี	พ.ศ.	2555

ปี	พ.ศ.	2556

ปี	พ.ศ.	2557

ปี	พ.ศ.2558

รวม

งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท)

31,543,790

30,099,940

26,945,710

24,847,160

16,835,654

 130,272,254

สัดส่วน

1.22

3.03

0.75

6.13

7.07

3.23

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

(เพิ่มรายได้/ลดค่าใช้จ่าย) (บาท)

38,628,310

91,090,220

20,279,975

152,220,355

118,724,640

420,943,500

ผลการด�าเนินงานของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.	การด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย	วท.	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553-2558	มี	จ�านวนจังหวัด	

ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ	 67	 จังหวัด	 249	อ�าเภอ	 292	ต�าบล	 310	หมู่บ้าน	 ใช้งบประมาณท้ังส้ิน	 178		
กว่าล้านบาท

2.	การประเมินผลตอบแทนที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ	โดยหน่วยงานที่เป็นภาคีที่	3	เมื่อเปรียบเทียบกับงบ
ประมาณที่รัฐจัดสรร	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2553	-	2558	คิดเป็น	3.23	เท่า	ดังนี้
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ประเภทเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการ
บริหารจัดการน�้า

เทคโนโลยีปุ๋ย

จ�านวน
17

62

ตัวอย่างเทคโนโลยี
-	การใช้	GPS	
-	การประยุกต์ใช้แผนทีภ่าพถ่ายดาวเทยีม
	 ความละเอียดสูง	เพื่อการบริหารจัดการ	
	 เชิงพื้นที่
-	การจัดการน�้า	“หา	เก็บ	ใช้	จัดการ”
	 เครื่องจับพิกัดจุด
-	โปรแกรมดึงข้อมูลแผนที่	Map	Source	
-	โปรแกรมจัดท�าแผนที่	Quantum	GIS	
-	โปรแกรมจัดท�าแผนที่Ozi	Explorer
-	โปรแกรมดูแผนท่ีอย่างง่าย	Google	Earth
-	การวางแผนระบบการผลิต
-	การท�าฝาย

เทคโนโลยีหลัก
-	การผลิตปุ๋ยคุณภาพ	สูตร	วว.
เทคโนโลยีรอง
-	การผลิตแก๊สชีวภาพ
-	การเลี้ยงไก่
-	การเพาะเห็ด
-	การคัดเมล็ดพันธุ์

ชื่อหมู่บ้าน
1.	หมู่บ้านน�้าแล้ง	(บ้านลิ่มทอง)
2.	หมู่บ้านต้นน�้า	(ชุมชนบ้านโป่งแดง)
3.	หมู่บ้านน�้าแล้ง	(ชุมชนบ้านตูม)
4.	หมูบ้่านต้นน�า้	(ชมุชนรกัษ์ป่าต้นน�า้แม่ลาว)
5.	เทคโนโลยีการบริหารจัดการน�้า
6.	หมู่บ้านต้นน�้า	(ชุมชนหนองปิ้งไก่)
7.	หมู่บ้านน�้ากร่อย	(บ้านเปร็ดใน)
8.	หมู่บ้านน�้าแล้ง	(บ้านโนนขวาง)
9.	หมู่บ้านน�้าแล้ง	(บ้านผาชัน)
10.	หมู่บ้านต้นน�้า	(ชุมชนเขาพระ)
11.	หมู่บ้านต้นน�้า	(บ้านบางทรายนวล)
12.	หมูบ้่านต้นน�า้	(เครอืข่ายลุม่น�า้แม่ละอปุ)
13.	หมู่บ้านต้นน�้า	(ห้วยปลาหลด)
14.	หมู่บ้านต้นน�้า	(ป่าสักงาม)
15.	หมู่บ้านผลไม้แปรรูป
16.	หมู่บ้านน�้าแร่พรรั้ง
17.	หมู่บ้านน�้าแล้ง	(บ้านโนนรัง)

1.	 (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน
2.	(หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
ท่าอู่	ต.ขุนทะเล
3.	หมู่บ้านผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
4.	หมู่บ้านส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
5.	หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านเสารีก	
หมู่	5	ต.พระเหลา	อ.พนา	จ.อ�านาจเจริญ
6.	หมู่บ้านผลิตปุ๋ยหมัก
7.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มส่งเสริมผลิตข้าวชุมชนบ้านขัวล้อ
8.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บ้านบัวโคก
9.	 (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การเกษตรบ้านอีเม้ง
10.	 (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)กลุ่มเล้ียงโคและ
กลุม่ผลติปุย๋โรงเรยีนบ้านดอนแดง	ต.สาวแห
11.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านบุกลาง

รายชื่อหมู่บ้าน จ�านวน 310 แห่ง แยกตามประเภทเทคโนโลยี ดังนี้
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ประเภทเทคโนโลยี จ�านวน ตัวอย่างเทคโนโลยี ชื่อหมู่บ้าน
12.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-เคมีคุณภาพสูง	
บ้านหนองแวง
13.	 (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพบ้านทุ่งเลียบ
14.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ตามวิถีพอเพียงบ้านบนลาน
15.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านตะโนน
16.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาผาง
17.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเป๊าะ
18.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านขุนพัง
19.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุม่เกษตรกรผลติปุย๋อนิทรย์ีบ้านหาดกรวด
20.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านโนนขุย
21.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรกรท�าสวนพัฒนาปากคลอง
22.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรกรท�านาบ้านนาทุ่ง
23.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านโนนส�าโรงเหนือ
24.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ ่มเกษตรกรผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์บ ้านโคก
ส�าราญรุ่งเรือง
25.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนประดู่
26.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านดงภูทอง
ต�าบลสุวรรณคาม
27.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านก้านเหลืองดง
28.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านสามขา
29.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บ้านนาราใหญ่
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ประเภทเทคโนโลยี จ�านวน ตัวอย่างเทคโนโลยี ชื่อหมู่บ้าน
30.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองยาง
31.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุม่เกษตรอนิทรย์ีชวีภาพต�าบลนามะเฟือง	
(บ้านกุดเต่า)
32.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบัวแก้ว
33.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยบ้านดง
บุญนาคกลุ่มเกษตรกรกองทุนข้าวฯ
34.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	
(กลุ่มออมทรัพย์เพิ่อการผลิต	
บ้านหนองตะครอง)
35.	(หมูบ้่านปุย๋อนิทรย์ี)กลุม่ผลติปุย๋อนิทรย์ี
บ้านป่าแสด
36.	 (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)กลุ่มเกษตรท�านา
บ้านปากบาน
37.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุม่ปลกูผกัปลอดสารพิษบ้านคลองใหญ่ใต้
38.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านชุมพล
39.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	
(กลุ่มเกษตรเลี้ยงไหม	ต.บ้านหว้า)
40.	(หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์
พื้นเมืองและเกษตรอินทรีย์
41.	 (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)กลุ่มกองทุนปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพบ้านสมพรรัตน์
42.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านโนน
ปีบ
43.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	
(บ้านผาเบียด)
44.	 (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)แม่ข่ายปุ๋ยชีวภาพ
เครือข่ายยั่งยืน	ต.ศรีเมืองชุม
45.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านคลองศิลา
46.	 (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)แม่ข่ายปุ๋ยชีวภาพ
บ้านทับทิมสยาม	07	ต.บักดอง
47.	หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
บ้านหนองบอน	ต.ท่าโพธิ์ชัย	
อ.หนองกี่	จ.บุรีรัมย์
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ประเภทเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
การเกษตร

จ�านวน

117

ตัวอย่างเทคโนโลยี

-	การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(สวทช.)
-กระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องต้น
และสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร	
(GHP)	(สวทช.)
-	การฉายรังสีแมลงวันทอง	(สทน.)
-	การปลูกข้าวต้นเดียว	

ชื่อหมู่บ้าน
48.	หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
บ้านดอนสมอ	ต.ท่าบ่อสงคราม	
อ.ศรีสงคราม	จ.นครพนม
49.	หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
บ้านกระออม	หมู่ที่	1	ต.กระออม	
อ.ส�าโรงทาบ	จ.สุรินทร์
50.	หมูบ้่านปุย๋อนิทรย์ีคณุภาพสงูบ้านศรฐีาน	
หมู่ที่	1	ต.ศรีฐาน	อ.ป่าติ้ว	จ.ยโสธร
51.	หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์
ต.บ้านนา	อ.วชิรบารมี	จ.พิจิตร
52.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	
(กลุ่มเกษตรท�านาบ้านนาเสียว)
53.	(หมูบ้่านปุย๋อนิทรย์ี)กลุม่ออมทรพัย์เพ่ือ
การผลิตบ้านโนนสวรรค์
54.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	
(กลุ่มไร่นาสวนผสม)
55.	 (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)	กลุ่มเกษตรผู้ปลูก
ข้าวหอมมะลิ
56.	(หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)	กลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตปุ๋ย
57.	(หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)	กลุ่มเกษตรกร
ท�านาบ้านหมูม่น
58.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านพังคี
59.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	
(กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ	ต�าบลสีชมพู)
60.	 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	
(กลุ่มวิสาหกิจอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	
ต�าบลหนองเม็ก)
61.	(หมูบ้่านปุย๋อนิทรย์ี)กลุม่วสิาหกิจชมุชน
ปุ๋ย	ต.ห้องแซง
62.	 (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์)	 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพบ้านม่วงใหญ่

1.	หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์
2.	หมู่บ้านข้าวอินทรีย์
3.	หมู่บ้านมะไฟจีน
4.	หมู่บ้านสมุนไพรชุมชน
5.	 หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษสนับสนุน
การการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
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ประเภทเทคโนโลยี จ�านวน ตัวอย่างเทคโนโลยี
การใช้แหนแดง	(มทส.)
-	การคัดเมล็ดพันธุ์	(ศูนย์วิจัยข้าว)
-	ปุ๋ยน�้าชีวภาพ	(สนง.เกษตร)
-	การผลิตข้าวปลอดภัย
-	การตรวจสอบคุณภาพดิน	การผลิต
ฮอร์โมนไข่	การผลิตสารชีวภัณฑ์
(มรภ.อุตรดิตถ์)
-	การผลิตพืชนอกฤดู	(ม.เกษตรศาสตรฯ)
-	การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา
(ม.เกษตรฯ,	ม.วัลยลักษณ์)
-	การผลิตอาหารหมัก	TMR	(ม.พะเยา,	
ม.เชียงใหม่)
-	การพัฒนาไก่พื้นเมือง	(วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเพชรบุรี)
-	วนเกษตร	(ม.เกษตรศาสตร์)
-	 การใช้โรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสง
เพื่อการปลูกผักอินทรีย์	(สวทช.)

ชื่อหมู่บ้าน
6.	หมู่บ้านไผ่หวานเพื่อการแปรรูปแบบ
ครบวงจรทางวิทยาศาสตร์บ้านน�้าหมีน้อย
7.	หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา
8.	หมู่บ้านผลิตพุทรานมสด
9.	หมู่บ้านข้าวหอมทอง
10.	 หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ	
105	(ข้าวค�าหอม)
11.	หมู่บ้านผลิตดินปลูกชุมชนบ้านแค่
12.	หมู่บ้านไม้กฤษณา
13.	หมูบ้่านวิทยาศาสตร์ข้าวอนิทรย์ีบ้านเหิบ
14.	 หมู่บ้านท่าธงพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชีวิต
ประจ�าวัน
15.	หมู่บ้านกระเทียมและวิทยาศาสตร์
การเกษตรศูนย์การเรียนรู้ห้วยไฟ
16.	หมู่บ้านไผ่พัฒนา
17.	หมูบ้่านอาหารสตัว์น�า้ราชมงคลตะวันออก
18.	หมู่บ้านข้าวอินทรีย์บ้านนาเวียง
19.	หมู่บ้านผักและสมุนไพรอินทรีย์
20.	หมู่บ้านบวบอินทรีย์ครบวงจร
21.	หมู่บ้านดาหลา	(1)
22.	หมู่บ้านวานิลลา
23.	หมูบ้่านหน่อไม้ฝรัง่และข้าวโพดฝักอ่อน
24.	หมู่บ้านไก่พื้นเมือง
25.	หมูบ้่านข้าวสขุภาพปลอดภยัจากสารพิษ
26.	หมู่บ้านกลุ่มเกษตรกรอ้อย
27.	หมู่บ้านสตรอเบอรี่
28.	หมู่บ้านไหลสตรอเบอรี่
29.	หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์
30.	หมู่บ้านข้าวไร่
31.	หมู่บ้านข้าวอินทรีย์
32.	หมู่บ้านดาหลา(2)
33.	หมู่บ้านพุทรานมสด
34.	หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก
(หมู่บ้านควบคุมแมลงวันผลไม้)
35.	หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
36.	หมู่บ้านแปรรูปข้าวหอมนิล
37.	หมู่บ้านข้าวหอมนิล(2)
38.	หมู่บ้านข้าวหอมนิล
39.	หมู่บ้านแปรรูปข้าวสาลี
40.	หมู่บ้านข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย
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ประเภทเทคโนโลยี จ�านวน ตัวอย่างเทคโนโลยี ชื่อหมู่บ้าน
41.	หมูบ้่านเขาพลวูนเกษตรธนาคารพันธ์ุพืช
42.	หมูบ้่านเทคโนโลยีชวีภาพเพ่ือการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม
43.	หมู่บ้านท่องเที่ยวตลาดชุมชนโบราณ
ระแหง	100	ปี
44.	หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านผาน้อย
45.	หมู่บ้านพันธุ์ข้าวหอมมะลิ	(บ้านพิมาน)
46.	หมู่บ้านผลิตผักครบวงจรเพื่อ
อตุสาหกรรมสดและการแปรรปูเชงิพาณิชย์
47.	หมู่บ้านรางสีหมอกไม้ผลเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร
48.	หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตออ้อย
49.	หมูบ้่านพัฒนาผลติภณัฑ์มะม่วงแปดริว้
50.	หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์และ
ปลอดสารพิษ
51.	หมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าว
52.	หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์
และการใช้พลังงานทดแทน
53.	หมู่บ้านชุมชนคนพอเพียง
บ้านสายเพชร
54.	หมูบ้่านผลติภณัฑ์อาหารทางการประมง
(หมูบ้่านเลีย้งปลาในกระชงัและการแปรรปู)
55.	หมู่บ้านเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
56.	หมู่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษ
57.	หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
58.	หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนป่า
59.	หมู่บ้านข้าวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
60.	หมู่บ้านชาอินทรีย์
61.	หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์
62.	หมู่บ้านควายนม
63.	หมู่บ้านพริกหอมและผักปลอดสารพิษ
64.	หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
ลดต้นทุนการผลิต
65.	หมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์
(ใช้งบประมาณปี	2557)
66.	หมู่บ้านเลี้ยงปลาบู่ในกระชัง
ตามมาตรฐาน	GAP
67.	หมูบ้่านแม่ข่ายการเลีย้งสกุรระดบัครวัเรอืน
68.	หมู่บ้านข้าวนาโยน
69.	หมู่บ้านสมุนไพรหอม
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ประเภทเทคโนโลยี จ�านวน ตัวอย่างเทคโนโลยี ชื่อหมู่บ้าน
70.	หมู่บ้านการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต�่าเชิง
การค้าในชุมชน
71.	หมู่บ้านวทิยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามล�าปาวบ้านโพธิ์ชัย
72.	หมู่บ้านเห็ดฟางราษฎร์เจริญ
73.	หมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว
74.	หมูบ้่านมะนาวในวงบ่อซเีมนต์ครบวงจร
บ้านสามหลัง
75.	หมูบ้่านผลติล�าไยคณุภาพต้นทุนต�า่บ้าน
หนองสลิง
76.	หมู่บ้านสับปะรดภูแล	–	นางแล
77.	หมู่บ้านไก่ด�าตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง
ปลาตะเพียน
78.	หมู่บ้านข้าวอินทรีย์บ้านกองโค
79.	หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
80.	หมูบ้่านผลติไก่เนือ้พ้ืนเมอืงด้วยเทคโนโลยี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
81.	หมู่บ้านไส้เดือน
82.	หมู่บ้านผลิตเห็ดแบบครบวงจร
83.	หมูบ้่านข้าวและผกัปลอดภัยบ้านโนนสงู
84.	หมู่บ้านการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจร
85.	หมูบ้่านไก่เหลอืงหางขาว	(ไก่ชนนเรศวร)
86.	หมูบ้่านผลติและแปรรปูเห็ดสูผ่ลติภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ
87.	หมูบ้่านผลติข้าวสงัข์หยดแบบครบวงจร
สู่ความยั่งยืน
88.	หมู่บ้านเพาะพันธุ์ปลาน�้าจืด
89.	หมู่บ้านเห็ดตับเต่าสามเรือน
90.	หมู่บ้านข้าวนาโยนพริกปลอดสารพิษ
91.	หมู่บ้านโคขุนดอกค�าใต้
92.	หมู่บ้านถ่ายทอดองค์ความรู้
เกษตรอนิทรย์ีเพ่ือความปลอดภัยทางอาหาร
93.	หมู่บ้านข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา	
อ.ไทรงาม
94.	หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดภัย
บ้านสามขาม
95.	หมูบ้่านการอนุรกัษ์และผลติผกัเชยีงดา
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน
96.	หมู่บ้านบิวเวอเรีย	
(ใช้งบประมาณ	ปี	พ.ศ.2557)
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ประเภทเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน

จ�านวน

23

ตัวอย่างเทคโนโลยี

-	การผลิตไบโอแก๊ส	(ม.เชียงใหม่)
-	การส่งเสริมเตาแก๊สชีวมวล	(ม.แม่โจ้)

ชื่อหมู่บ้าน
97.	หมู่บ้านข้าวปลอดสารชุมชนการเรียนรู้
โปงสลอด	(ใช้งบประมาณ	ปี	พ.ศ.2557)
98.	หมูบ้่านแม่ข่ายการเพาะพันธ์ุปลาหนอง
ปลาตะเพียน
99.	หมูบ้่านต้นแบบผลติภณัฑ์กะลามะพร้าว	
Hi-Tech	บ้านกระโจมทอง
100.	หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ
101.	หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย
102.	หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์(ต.วังอ่าง)
103.	หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพ
สู่มาตรฐาน
104.	หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์
พื้นเมืองบ้านโพนงานท่า	
(ใช้งบประมาณปี	พ.ศ.	2557)
105.	หมู่บ้านจิ้งหรีดครบวงจรโนนเชือก
106.	หมู่บ้านสับปะรดป่าบาก
107.	หมู่บ้านผึ้ง
108.	หมู่บ้านการจัดการองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่
109.	หมูบ้่านวิทยาศาสตร์ภมูปัิญญาท้องถ่ิน
คนจันท์ชันโรง
110.	หมู่บ้านนาอ้อเศรษฐกิจพอเพียง
111.	หมู่บ้านปูไข่
112.	หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย
113.	หมู่บ้านข้าวโพดเทียน
114.	หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
115.	หมู่บ้านแห้วปลอดสารพิษ
116.	หมู่บ้านใบบัวบก
117.	หมู่บ้านเพาะเลี้ยงปลาพื้นที่สูง	
(บ้านนาบง)

1.	หมู่บ้านพลังงานทดแทน	(ต.แม่หล่าย)
2.	หมู่บ้านพลังงานทดแทน	(2)
3.	หมูบ้่านพลงังานทดแทนสิง่แวดล้อม	และ
เกษตรยั่งยืน
4.	หมู่บ้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
5.	หมู่บ้านเตาเผาแบบเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
6.	หมู่บ้านพลังงานทดแทน	(นาพูน)
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ประเภทเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
การจัดการ
ของเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร

จ�านวน

13

ตัวอย่างเทคโนโลยี

-	การจัดการของเหลือจากการ
ปลูกข้าวโพด	(ม.เชียงใหม่)
-	การจัดการหอยเชอรี่	เช่น	น�ามาท�า
บล๊อกประสาน	(ม.มหาสารคาม)
-	การแปรรปูผลติภณัฑ์	เช่น	ข้าวกล้องงอก
เชิงพานิชย์	(วศ.)
-	การพัฒนาบรรจุภัณฑ์	(วว.)
-	การแปรรูปข้าวกล้อง	เช่น	ไอศครีม
ข้าวกล้อง	น�้าข้าวกล้อง
(มทร.ล้านนา	ล�าปาง)

ชื่อหมู่บ้าน
7.	หมู่บ้านต้นแบบเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนตู้รมควันถูกสุขลักษณะ
8.	หมู่บ้านข้าวแคบอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
9.	หมูบ้่านพลงังานทดแทนและเกษตรย่ังยืน
10.	หมู่บ้านโรงงานไฟฟ้าชีวมวลชุมชน
11.	หมูบ้่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ผลิตถ่านจากเตาคุณภาพสูงบ้านเขาน้อย
12.	หมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน
13.	หมู่บ้านรักษ์พลังงานและปุ๋ยอินทรีย์
(หมู่บ้านยางและปาล์ม)
14.	หมู่บ้านการผลิตเตาเผ่าถ่าน
ประสิทธิภาพสูง
15.	หมู่บ้านวัฏจักรพลังงานชีวภาพ
16.	หมู่บ้านใช้พลังงานทดแทน
(เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ)
17.	หมู่บ้านพลังงานทดแทน
18.	หมู่บ้านพลังงานทางเลือก
เพื่อวิถีชีวิตเกษตรกร
19.	หมู่บ้านพลังงานทดแทน	(1)
20.	หมู่บ้านเตาเผาถ่าน
21.	หมู่บ้านเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวภาพ
22.	หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน
23.	หมูบ้่านพลงังานทางเลอืกของเกษตรกร
ที่ยั่งยืนและเหมาะสม

1.	หมู่บ้านหอยเชอรี่
2.	หมู่บ้านการจัดการขยะแบบประชาชน
มีส่วนร่วม
3.	หมู่บ้านดินเค็ม
4.	หมู่บ้านต้นแบบอุตสากรรมข้าวชุมชน
แบบไร้ของเสีย
5.	หมูบ้่านเทคโนโลยีก๊าซชวีภาพเพ่ือจดัการ
น�้าเสียยางแผ่นและขยะอินทรีย์
(เกาะหมากน้อย)
6.	หมู่บ้านไร้ของเสีย
7.	หมู่บ้านน�้าใสสะอาด
8.	หมูบ้่านรกัษ์ธรรมชาต	ิ(ลดภาวะโลกร้อน)
9.	หมูบ้่านต้นแบบอตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนั
ชุมชนแบบไร้ของเสีย
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ประเภทเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
การแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร

จ�านวน

47

ตัวอย่างเทคโนโลยี

-	การแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง	(วศ.)
เช่น	กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบปรุงรส	
โยเกิร์ตกล้วยเล็บมือนาง	
กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อกโกแลต	
ท๊อฟฟี่กล้วยเล็บมือนางผสมกาแฟ	
และกล้วยเล็บมือนางอัดแท่ง	
(Banana	snack)
-	การแปรรูปล�าใย	เครื่องอบล�าใย
(ม.เชียงใหม่)
-	การผลิตสมุนไพรตามข้อก�าหนด	GAP
(มรภ.อุตรดิตถ์)
-	 การแปรรูปเครื่องแกงให้ได้มาตรฐาน	
GMP	(สวทช.+มรภ.สงขลา)

ชื่อหมู่บ้าน
10.	 หมู่บ้านการจัดการน�้าเสียจากการท�า
ยางแผ่นด้วยระบบก๊าซชีวภาพ
11.	หมู่บ้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
12.	หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน
13.	หมู่บ้านการจัดการขยะแบบบูรณาการ
(ศูนย์การเรียนรู้ว	และ	ท	บ้านเกาะมุกด์)

1.	หมู่บ้านหมี่โคราชอินทรีย์
2.	หมู่บ้านแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง
3.	 หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิต
เครื่องแกงส�าเร็จรูปตราครก
4.	หมู่บ้านการท�าน�้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
5.	หมู่บ้านบุก	(บ้านปางตอง)
6.	หมู่บ้านกล้วยกวน
7.	หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป
8.	หมู่บ้านเครื่องแกง
9.	หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากกะปิ
10.	หมู่บ้านเผือกหอม
11.	หมู่บ้านชุดต้มย�าอินทรีย์
12.	หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป
13.	หมู่บ้านแป้งสาคู
14.	หมู่บ้านโสมตังกุย	(บ้านแปกแซม)
15.	หมู่บ้านน�้าปูสันสลี
16.	หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้
17.	หมู่บ้านโหนดนา	เล	วิถีวิทย์
18.	หมูบ้่านต้นแบบแปรรปูล�าไยระดับชมุชน
19.	 หมู่บ้านนวัตกรรมล�าไยไร้ของเสียและ
สร้างสรรค์ใหม่เชิงพานิชย์
20.	หมู่บ้านหมากเม่า
21.	หมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสง
22.	หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุดแปรรูป
23.	หมู่บ้านเม็ดมะม่วงหิมพานต์
24.	หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร
25.	หมูบ้่านแปรรปูผลติภณัฑ์น�า้ปลาร้าปรงุ
รสและปลาร้าผงอบแห้ง
26.	หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
การผลิตน�้าผลไม้ระดับชุมชน
27.	หมู่บ้านกล้วยหินฉาบ
28.	หมู่บ้านเครื่องแกงคีรีเขต



31

ประเภทเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
ด้านสิ่งทอ

จ�านวน

19

ตัวอย่างเทคโนโลยี

-	เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ
(มทร.อีสาน	กาฬสินธุ์)
-	การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหม
(มทร.อีสาน	กาฬสินธุ์)
-	นาโนเทคโนโลยี	(ศูนย์นาโน/สวทช.)
-	เครื่องจักรในกระบวนการสาวไหม
(มทร.อีสาน	กาฬสินธุ์)
-	การเพิ่มคุณภาพใบหม่อน
(มทร.อีสาน	กาฬสินธุ์)

ชื่อหมู่บ้าน
29.	หมู่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์	จ.เลย
30.	หมู่บ้านแปรรูปกล้วยหินฉาบ
31.	หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
32.	หมู่บ้านข้าวหอม
33.	ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการแปรรูป
ข้าวปลอดสารและน�้ามันร�าข้าวบีบเย็น
34.	หมู่บ้านกล้วย	(เบรกแตก)
35.	หมูบ้่านปเูล่ย์เพ่ือส่งเสรมิกิจกรรมชมุชน
พอเพียง
36.	หมู่บ้านปลาสลิดกลุ่มสตรีมุสลิม
ลาดหวาย
37.	หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว
38.	หมู่บ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล
39.	หมู่บ้านแปรรูปน�้านมแพะ
40.	หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่เสริมสมุนไพร
41.	หมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิต
แบบครบวงจร
42.	หมู่บ้านปลาส้ม
43.	หมู่บ้านอบผลไม้ด้วยไอน�้า
44.	 หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากกะปิอนามัยเพื่อเพิ่มมูลค่า
45.	 หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารจากบัว
46.	หมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน
47.	หมู่บ้านแปรรูปผลไม้ห้วยเม็ง

1.	หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ
2.	หมู่บ้านผลิตภัณฑ์เสื่อลายขิด
3.	หมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน
4.	หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ
5.	หมู่บ้านมัดหมี่กี่ล้านช้าง
6.	หมู่บ้านทอผ้าไหมนายาว-นาอุดม
7.	หมู่บ้านสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหม
ย้อมคราม
8.	หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายอินทรีย์ริมโขง
9.	หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาลวดลายและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า
10.	หมู่บ้านคราม
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ประเภทเทคโนโลยี

เทคโนโลยีด้านไม้ 
เหล็กและผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี
ด้านเซรามิก 
เครื่องปั้นดินเผา

จ�านวน

6

6

ตัวอย่างเทคโนโลยี

-	การพัฒนากระบวนการผลิต
เหล็กน�้าพี้	(มรภ.อุตรดิตถ์)
-	การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย
(วท.ปัตตานี)

-	เครื่องปั้นเดินเผา(วศ.)
-	การผลิตเซรามิก(วศ.)
-	การผลิตบล๊อกประสาน(วว.)

ชื่อหมู่บ้าน
11.	หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ
บ้านหล่ายแก้ว	(หนองปู)
12.	หมู่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้า
13.	หมูบ้่านหัตถกรรมผ้าทอย้อมสธีรรมชาติ
นาโน
14.	หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา
15.	หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์แปรรูป
เชิงสร้างสรรค์
16.	หมู่บ้านหัตถกรรมไทลื้อ
17.	หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี
18.	หมู่บ้านหม่อนไหมสายใยผ้าไหมมัดหมี่
19.	หมู่บ้านทอ	ถัก	จักร	สาน

1.	หมู่บ้านเหล็กน�้าพี้
2.	หมู่บ้านหยวกกล้วย
3.	หมู่บ้านไผ่หัตกรรมพื้นบ้าน
4.	หมูบ้่านศลิปะประดษิฐ์จากกาบกล้วย
5.	หมู่บ้านเฟอร์นิเจอร์ปูนหินซิเมนต์
6.	หมู่บ้านหัตถกรรมงานไม้ต�าบลบาโร๊ะ

1.	หมู่บ้านอิฐบล็อกประสานเกาะกลาง
2.	หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง
3.	หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบึงมาย
4.	หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยี
บล็อกประสานวว.
5.	หมู่บ้านเซรามิกส์	
6.	หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผารอตันบาตู
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งานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานภาพเครือข่าย อสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภาค 

เหนือตอนบน

(8	จังหวัด)

เหนือตอนล่าง	

(9	จังหวัด

กลาง	

(18	จังหวัด)

	

	

ล�าดับ

จังหวัด

ทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

	

	

19

20

21

22

23

24

ล�าดับ

จังหวัดที่มี 

อสวท.

1

2

3

4

5

6

7

	8

9

10

11

12

13

14

15

	16

17

	

	

18

19

20

21

22

23

ล�าดับ

ภาค

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8	

1

	

	

2

3

4

5

6

7

ปีที่เป็น

เครือข่าย 

อสวท.

2547

2551

2552

2556

2556

2556

2557

	2558

2549

2549

2550

2555

2557

2557

2558

	2558

2550

2554

2554

2551

2551

2552

2553

2553

2556

จ�านวน

สมาชิก 

อสวท.

274

184

194

232

166

164

118

196

197

240

146

176

18

158

217

154

437

223

130

188

207

167

178

217

225

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

มทร.	ล้านนาภาคพายัพ	เชยีงใหม่

มทร.	ล้านนา	สถาบันวิจัยฯ

มทร.	ล้านนา	น่าน

ม.เชียงใหม่

มทร.	ล้านนา	เชียงราย

ม.พะเยา

ม.เชียงใหม่

ม.แม่โจ้	-	แพร่	เฉลิมพระเกียรติ

ม.นเรศวร

มรภ.อุตรดิตถ์

มทร.	ล้านนา	ตาก

มรภ.นครสวรรค์

มรภ.นครสวรรค์

ม.นเรศวร

ม.นเรศวร

	มรภ.พิบูลสงคราม

มทร.	พระนคร

มทร.	กรุงเทพ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ม.ธรรมศาสตร์

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

มรภ.เทพสตรี

วทอ.	การต่อเรือ

พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วกท.	เพชรบุรี

จังหวัด

เชียงใหม่

ล�าปาง

น่าน

ล�าพูน

เชียงราย

พะเยา

แม่ฮ่องสอน

แพร่

พิษณุโลก

อุตรดิตถ์

ตาก

นครสวรรค์

อุทัยธานี

สุโขทัย

พิจิตร

ก�าแพงเพชร

เพชรบูรณ์

กทม.

	

	

ปทุมธานี

ราชบุรี

ลพบุรี

พระนคร

ศรีอยุธยา

นครนายก

เพชรบุรี
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ภาค 

	

	

ตะวันออก	

(8	จังหวัด)

อีสานตอนบน	

(12	จังหวัด)

ล�าดับ

จังหวัด

ทั้งหมด

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

	

50

51

52

55

53

54

ล�าดับ

จังหวัดที่มี 

อสวท.

24

	25

	26

27

	28

29

30

31

	32

33

34

35

36

37

38

	

39

40

	41

	42

ล�าดับ

ภาค

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

	

7

8

9

10

ปีที่เป็น

เครือข่าย 

อสวท.

2557

2558

2558	

	2558

2558

2549

2549

2555

2559

2547

2550

2551

2552

2552

2554

2556

2555

2558

2558

2558

จ�านวน

สมาชิก 

อสวท.

250

-

-

120

106

143

186

130

139

321

180

192

334

211

151

192

155

161

195

-

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

ม.มหิดล	ว.กาญจนบุรี

มรภ.นครสวรรค์

มทร.พระนคร

มทร.กรุงเทพ

ม.มหิดล

ม.บูรพา

ม.บูรพา	ว.จันทบุรี	/	มรภ.ร�าไพพรรณี

มรภ.ราชนครินทร์

มรภ.ร�าไพพรรณี

ม.ขอนแก่น

มรภ.อุดรธานี

มรภ.มหาสารคาม

มทร.	อีสาน	กาฬสินธุ์

มรภ.เลย

ม.รามค�าแหง	ว.	จังหวัด

นครพนม	

ม.นครพนม

มทร.	อีสาน	วิทยาเขตสกลนคร

มรภ.ร้อยเอ็ด

มรภ.เลย

ม.นครพนม

จังหวัด

กาญจนบุรี

ชัยนาท

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

นครปฐม

นนทบุรี

สระบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

สุพรรณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชลบุรี

จันทบุรี

ฉะเชิงเทรา

ตราด

ระยอง

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

สมุทรปราการ

ขอนแก่น

อุดรธานี

มหาสารคาม

กาฬสินธุ์

เลย

นครพนม

	

สกลนคร

ร้อยเอ็ด

หนองบัวล�าภู

มุกดาหาร

หนองคาย

บึงกาฬ
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ภาค 

อีสานตอนล่าง

(8	จังหวัด)

ใต้	

(12	จังหวัด)

ล�าดับ

จังหวัด

ทั้งหมด

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

ล�าดับ

จังหวัดที่มี 

อสวท.

43

44

45

46

47

48

	49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

ล�าดับ

ภาค

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14	

ปีที่เป็น

เครือข่าย 

อสวท.

2548

2550

2556

2556

2556

2558

2558

2549

2550

2551

2551

2552

2552

2554

2555

2556

2556

2557

2557

2558

	2559

จ�านวน

สมาชิก 

อสวท.

324

160

176

174

149

199

153

113

293

154

189

235

115

217

249

170

123

146

158

135

150

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

ม.อุบลราชธานี	/	มรภ.

อุบลราชธานี

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

มรภ.บุรีรัมย์

มทร.	อีสาน	สุรินทร์

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน	

วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ	

ม.วลัยลักษณ์

มรภ.ยะลา

ม.สงขลานครินทร์

มรภ.ภูเก็ต

มทร.	ศรีวิชัย	ตรัง

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ม.ทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง

ม.เกษตรศาสตร์	จ.กระบี่

ม.เกษตรศาสตร์	จ.กระบี่

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

มทร.	ศรีวิชัย	ตรัง

มทร.	ศรีวิชัย	ตรัง

มรภ.สุราษฎร์ธานี	

ม.นราธิวาสราชนครินทร์

จังหวัด

อุบลราชธานี

นครราชสีมา

ยโสธร

บุรีรัมย์

สุรินทร์

อ�านาจเจริญ

ศรีสะเกษ

ชัยภูมิ

นครศรีธรรมราช

ยะลา

สงขลา

ภูเก็ต

ตรัง

ชุมพร

พัทลุง

กระบี่

พังงา

ปัตตานี

ระนอง

สตูล

สุราษฎร์ธานี

นราธิวาส

จ�านวนทั้งหมดกว่า	11,754	คน

มีสมาชิก	อสวท.	ครอบคลุมพื้นที่	63	จังหวัด

1.	สมาชิก	อสวท.	ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	จ�านวน	8	จังหวัด

2.	สมาชิก	อสวท.	ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง	จ�านวน	8	จังหวัด

3.	สมาชิก	อสวท.	ในพื้นที่ภาคกลาง	จ�านวน	12	จังหวัด

4.	สมาชิก	อสวท.	ในพื้นที่ภาคตะวันออก	จ�านวน	4	จังหวัด

5.	สมาชิก	อสวท.	ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน	จ�านวน	10	จังหวัด

6.	สมาชิก	อสวท.	ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง	จ�านวน	7	จังหวัด

7.	สมาชิก	อสวท.	ในพื้นที่ภาคใต้	จ�านวน	14	จังหวัด
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กับการพัฒนา
เทคโนโลยีสส.



การผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยนื	ขึ้นอยู่กบัความสามารถ

ในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึน้ได้เองภายในประเทศ	โดยเฉพาะเครือ่งจกัรซึง่เป็นหวัใจหลกัของภาคการ

ผลิต	ประเทศไทยต้องน�าเจ้าเป็นส่วนใหญ่	นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ประเทศไทยต้องน�าเข้าเครื่องจักรและชิ้น

ส่วนประกอบจากต่างประเทศมลูค่าไม่ต�า่กว่า	5	แสนล้านบาทต่อปี	และมแีนวโน้มสงูขึน้ทุกปี	ท�าให้ประเทศไทย

ต้องขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดการน�าเข้าเครื่องจักรและชิ้นส่วนประกอบต่าง	ๆ	อีกท้ัง

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของวิศวกร	นักวิทยาศาสตร์	และช่างฝีมือไทย	จึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาสร้าง

เครื่องจักรและชิ้นส่วนประกอบต่างๆ	 ข้ึนได้เองภายในประเทศ	 ทั้งน้ีต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช	้	

ผู้ประกอบการทั้งในด้านคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครือ่งจกัร	เครือ่งมอื	และอปุกรณ์ของผูป้ระกอบการภาคเอกชน

ในปัจจุบัน	พบว่ายังมีพ้ืนท่ีของการพัฒนาธุรกิจจากความต้องการทางเทคโนโลยีอีกมาก	 เพราะจากการศึกษา	

เปรียบเทียบระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนา	 เทคโนโลยีของประเทศไทย	 กับประเทศในกลุ่ม

อาเซยีน	โดยศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจ	มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย	(พ.ศ.2556	:	ยุทธศาสตร์และแนวทางสนับสนนุ

การพัฒนาเทคโนโลยีส�าหรบัผูป้ระกอบการไทย	ทีต่อบสนองอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	ปี	พ.ศ.2556	ถึง	

2559	ภายใต้การด�าเนินงานของส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พบว่า	ประเทศไทย	ยังมี

โอกาสทีจ่ะเป็นผูน้�าในกลุม่	เพราะ	ประเทศมาเลเซยี	มรีะดบัความพร้อมด้านเทคโนโลยีสงูกว่าไทย	0.7	และ	ไทย

สูงกว่า	 เวียตนาม	0.3	 (การจัดล�าดับของ	WORLD	Economic	Forum)	โดยที่จุดแข็งของการพัฒนาคือ	ความ

หลากหลายของทรพัยากรและวัตถุดบิ	ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	บคุลากรมคีวามรูค้วามสามารถเชีย่วชาญ

ในสาขาท่ีหลากหลายหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมให้การสนับสนุนมีหลากหลาย	และผู้ประกอบการมีองค์ความรู้

จากประสบการณ์	และโอกาสของการพัฒนาคอื	ประเทศมคีวามจ�าเป็นท่ีต้องใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และ

งานวิจัยและพัฒนามากข้ึน	 เพ่ือสนองความต้องการองค์ความรู ้ด้านการวิจัยและพัฒนาของการผลิต	

ภาคอุตสาหกรรม	การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	และการเปิดรับการลงทุนร่วมกับต่างชาติเป็นการเปิดโอกาสให้

ประเทศได้เรยีนรูแ้ละดดูซบัเทคโนโลยีทีแ่ฝงมา	การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน	เป็นโอกาสในการสร้างหรอื

ขยายตลาดทางเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ	และการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนา

ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหน่ึงในการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จึงมีแนวคิดที่จะเสาะหาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรและอุสาหกรรม	เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ	รวมทั้งลดต้นทุนการผลิต	ซึ่งเทคโนโลยีฯ	ดังกล่าว	ส่วนใหญ่

มต้ีนแบบมาจากต่างประเทศ	หรอืแหล่งเฉพาะ	และยังไม่มคีวามเป็นสากล	ประกอบกับมรีาคาแพงและการซ่อม

บ�ารุงท�าได้ยาก	และยังไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพการใช้งานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภาค

ของประเทศไทย	 ดังน้ัน	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะพัฒนาและสร้างเครื่องจักร	 เครื่องมือ	 และอุปกรณ์ต้นแบบ		

ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพสงู	ซึง่ผลทีไ่ด้จากการด�าเนินการดงักล่าว	จะต้องมกีารต่อยอดการใช้งาน
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ไปสูภ่าคการปฏิบตั	ิโดยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู	้เทคนิคการสร้าง	ตลอดจนการใช้เครือ่งจกัร	ให้กับชมุชน	

เอกชน	และอุตสาหกรรม	 ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและลดต้นทุนในการน�าเข้า

เครื่องจักรจากต่างประเทศ	ส่งผลให้เกิดธุรกิจ	อุตสาหกรรมใหม่	ในประเทศไทย

การด�าเนินงานในรอบ	10	ปีที่ผ่านมา	กิจรรมการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี	สนับสนุนการสร้างเครื่องจักร	

เครื่องมือและอุปกรณ์	 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	 ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ	

จ�านวน359.80	ล้านบาท	ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่คิดเป็นมูลค่า	จ�านวน2863.296.ล้านบาท	เป็นการ

ด�าเนินงานใน	4	โครงการ	คือ		การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรด้วยกระบวนการวิศวกรรม

ย้อนรอย	 (มีการขยายขอบเขตการด�าเนินงานและเปลี่ยนชื่อเป็น	 “การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้าง

เครือ่งจกัรด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพ่อการสร้างสรรค์คณุค่า”)	การพัฒนาประดษิฐกรรมเพ่ือชนบท	การพัฒนา

สินค้าเทคโนโลยีเพ่ือทดแทนการน�าเข้าและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน	และการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทาง

ด้านวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์	

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือและ

อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

รายการ ปี ปี ปี ปี ปี ปี รวม

 2549-2553 2554 2555 2556 2557 2558 

1.	มูลค่าการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีของ	 199.67	 137.39	 41.16	 21.061	 44.15	 65.899	 509.33

ภาคเอกชน	

2.	รายได้จากการจ�าหน่ายเครื่องจักร	 242.51	 294.15	 160.20	 44.875	 57.51	 50.00	 849.245

3.	มูลค่าจากการลดการน�าเข้าเครื่องจักร	 674.55	 122.70	 148.14	 87.80	 24.5	 87.23	 1144.92

4.	งบประมาณที่ภาครัฐลงทุน	 135.70	 79.00	 37.00	 37.00	 42.5	 28.60	 359.8

รวมผลประโยชน์ทั้งสิ้น	 1252.43 633.24 386.5 190.736 168.66 231.73 2863.296

จากการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของโครงการ	และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

องค์กรในการส่งเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครือ่งจกัร	เครือ่งมอืและอปุกรณ์ต้นแบบของผูป้ระกอบการ

ไทยเพื่อยกระดับการแข่งขัน	พบว่า	โอกาสในการเป็นผู้น�าในการพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียน	พบ

ว่า	ประเทศเวียดนาม	ซึ่งเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ต�่ากว่าไทยเล็กน้อยและมีโอกาสที่จะ

พัฒนาขึน้มาทดัเทยีมกับไทย	และประเทศมาเลเซยี	ซึง่เป็นประเทศทีม่รีะดบัการพัฒนาทางเทคโนโลยีทีใ่กล้เคยีง

กับไทยและมโีอกาสทีจ่ะพัฒนาเหนอืกว่าไทย	อกีทัง้	ท้ังสองประเทศมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีสงูมาก	ท้ังนี	้

จากรายงานของ	 IMD	สอดคล้องกับรายงานของ	WEF	ในการระบุจุดแข็งของประเทศไทย	ในเรื่องของตลาดที่

เอือ้ต่อการขยายตัวของธุรกิจ	และระบจุดุอ่อนของประเทศไทย	ในเรือ่งของปัญหาสขุภาพ	สิง่แวดล้อม	การศกึษา	

รวมทัง้การลงทนุวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยี	ตลอดจนกฎหมายท่ีมอียู่เอือ้ต่อการพัฒนาหรอืเป็นอปุสรรคต่อการพัฒนา	

และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	ที่น่าสนใจคือ	ประเทศไทยดีกว่าประเทศเวียดนาม	แต่ยังต�่ากว่าประเทศมาเลเซีย	
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ดังนั้น	ประเทศไทยจึงควรต้องเร่งพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีของประเทศอย่างจริงจังและ

ผลักดันให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงขึ้นต่อไปให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของภาค

อุตสาหกรรม	ดังน้ันส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงจัดท�ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยี	การสร้างเครื่องจักร	เครื่องมือ	และอุปกรณ์ส�าหรับผู้ประกอบการไทย	ภายใต้การด�าเนินงาน

ของส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประกอบด้วย	ด้านทรัพยากรบุคคล	ด้านงบประมาณ	

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการตลาด	ด้านกฎระเบียบ	และด้านการสร้างความตระหนัก	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

ด้านทรัพยากรบุคคล 

•	การสร้างทีมงานนักวิจัยของหน่วยงานโดยเฉพาะ	นอกเหนือจากที่ปรึกษาที่ร่วมโครงการ	ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการคดัเลอืกและการตดิตามประเมนิผลโครงการ	ตลอดจนการช่วยเหลอื	แนะน�าหรอืให้ค�าปรกึษา

ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการเมื่อประสบปัญหา	 เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัย

และพัฒนาที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้	

•	การพัฒนาก�าลังคนที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะก่อนจะเข้าสู่การผลิต	 โดยการส่งเสริม

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้ความรูใ้นการพัฒนาท่ีเกิดจากผลงานวจิยัและพัฒนาแก่นักศึกษา	เพ่ือ

ให้เกิดประสบการณ์และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ	โดยการพัฒนาหลกัสตูรทีทั่นสมยั	และมคีวามยืดหยุ่น

ต่อการน�าไปใช้เพื่อผลิตบุคลากรที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิต

ด้านงบประมาณ

•	การสนบัสนุนงบประมาณการวิจยัและพัฒนาตามล�าดบัความส�าคัญของผลงาน	โดยให้ความส�าคญักับ

โครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง	 เช่น	 การแพทย์	 สิ่งแวดล้อม	หรือการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวข้องกับการใช้ชีวติประจ�าวัน	ความเป็นอยู่	(ปากท้อง)	ของประชาชน	หรอืการผลติท่ีสามารถประหยัดพลงังาน	

ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่แวดล้อม	มมีาตรฐานตามก�าหนด	เพ่ือลดการใช้งบประมาณในการใช้จ่ายไปกับปัญหา

•	สุขภาพ	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	นอกจากน้ีการวิจัยและพัฒนาท่ีเกิดขึ้นน้ันต้องใช้งานง่าย		

มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน	และมีราคาถูก

•	การบรหิารจดัการงบประมาณงานวิจัยท่ีเน้นการพัฒนาผลงานมากกว่าการตีพิมพ์เป็นผลงานเชงิวิชาการ	

โดยการก�าหนดเป็นสัดส่วนของการสนับสนุน

•	 การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยภาครัฐในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึงท้ังระบบ		

เพื่อการครอบง�าเทคโนโลยีและสร้างตราสินค้าที่เป็นแบรนด์ของประเทศ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

•	การสนับสนนุให้มแีหล่งบรกิารเครือ่งมอืเครือ่งจกัรพ้ืนฐานทีใ่ช้ส�าหรบัการวจิยัและพัฒนาท่ีถูกกฎหมาย	

เพ่ือช่วยลดต้นทุนการวิจยัและพัฒนาให้ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขนัได้	รวมท้ังเป็นการสนับสนนุให้เกิดการใช้

ประโยชน์ครุภัณฑ์ของประเทศร่วมกันหรือท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
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•	การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการวัดเพ่ือรักษาคุณภาพการผลิต	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดผลงานการวิจัย

และพัฒนาที่ได้มาตรฐาน

ด้านการตลาด

•	 หารือร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นท้ังผู้ผลิตและผู้ใช้งาน	 หรือการจัดตลาดนัด

เทคโนโลยีให้นักวิจัยและผู้ประกอบการให้ได้มาพบปะกัน	เพื่อทราบถึงความต้องการทางเทคโนโลยีหรือปัญหา

อปุสรรคทีเ่กดิจากเทคโนโลยีทีม่อียู่	และการน�าไปสูก่ารวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีตอบสนองความต้องการหรอื

สามารถแก้ไขปัญหาของภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง	รวมทั้งได้ผลงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน

•	 ส่งเสริมการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเป็นระบบ	 โดยการบูรณาการโครงการจากอดีต	หรือการจัดกลุ่ม

อุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงกัน	เช่น	การจัดเป็นชุดโครงการในการสนับสนุน	แต่ให้แบ่งด�าเนิน

การวิจัยและพัฒนาออกเป็นระยะๆ	รวมทั้งการผลักดันให้เกิดต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีที่เห็นเป็นรูปธรรม

•	สร้างเครือข่ายหรือผู้ร่วมมือในการผลิต	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนา	เนื่องจากศักยภาพ

หรือความเชี่ยวชาญที่มีแตกต่างกัน

•	การประชาสมัพันธ์ผลความส�าเรจ็ของโครงการต่อสาธารณชนเพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถ

ขยายผลงานวิจัยให้เป็นตัวเงิน

ด้านความตระหนัก

•	สร้างความตระหนักให้กับภาคเอกชนของประเทศเห็นถึงความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนา	เพื่อสร้าง

โอกาสในการแข่งขัน

•	สร้างเวทีในการแข่งขันให้ผู้ผลิตได้แสดงฝีมือหรือแสดงผลงานวิจัยพัฒนา

•	สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์	และการเจาะกลุ่มตลาดที่มีความต้องการเฉพาะ	รวมทั้งการ

สร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของประเทศ	ตลอดจนการส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อให้เกิดความ

สามารถในการแข่งขันได้	

•	ส่งเสริมการพัฒนาระบบโมดูลาร์ซิสเต็ม	เพื่อให้เกิดการประหยัดทรัพยากร

ด้านกฎระเบียบ

•	พัฒนาหรือปรับปรุงกฎระเบียบของประเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	เพื่อสร้าง

แรงจงูในการลงทนุวิจยัและพัฒนา	รวมทัง้ส่งเสรมิความต้องการน�าไปใช้ประโยชน์	เช่น	ในอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์	

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อสิระจะต้องจ่ายภาษเีงนิได้แบบบคุคลธรรมดาโดยน�ารายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ทัง้หมด

รวมกันและสามารถหกัค่าใช้ทัง้ปีได้เพียง	60,000	บาท	ซึง่ค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่เพียงพอส�าหรบัการซือ้ซอฟต์แวร์

พ้ืนฐานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย	ซึ่งในความเป็นจริงแล้วภาครัฐควรก�าหนดให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระเสียภาษี

ในรปูของการรบัจ้างผลติของ	ทีส่ามารถหกัค่าใช้จ่ายได้	70%	ของมลูค่ารบัจ้าง	เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาสามารถ

เข้าถึงซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
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จากแนวทางดังกล่าวสามารถน�ามาก�าหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด�าเนินการได้	 ใน	 3-5	ปีข้างหน้า	

ดังนี้

1.	การส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนาเครือ่งมอืเครือ่งจกัรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	(การประหยัดหรอืลด

พลงังานใช้พลงังาน	การผลติท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	การลดการใช้แรงงาน	ลดปรมิาณการใช้วตัถุดบิ	ปรบัปรงุ

คุณสมบัติของวัตถุดิบ	ลดระยะเวลา)

2.	การส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนาเครือ่งมอืเครือ่งจกัรเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัภาคการผลติ	(การแปรรปู

ผลติภัณฑ์	การออกแบบผลติภณัฑ์	การพัฒนาบรรจภุณัฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค	การใช้ประโยชน์

ของเหลือจากกระบวนการผลิต)

3.	 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน	 (พลังงานชีวมวล	 แก๊สชีวภาพพลังงานทดแทนจาก	

ผักตบชวา	การพัฒนาแบตเตอรี่ไฟฟ้า	 การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าชีวมวล	การพัฒนา	Solar	 cell	 และ	Solar		

collector	ให้มีราคาถูกลง)

4.	การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่เข้าสู่ร่างกาย	(รถเข็น	ขาเทียม	เตียงคนไข้	ที่นอนลม	ถุงมือยาง	

สายน�้าเกลือ	ระบบโทรเวช)

5.	 การพัฒนางานวิจัยทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเน่ืองขยายระยะเวลาในการศึกษาพัฒนาท้ัง

กระบวนการจาก	1	ปี	เป็นอย่างน้อย	3	ปีโดยพัฒนาต่อยอดจากโครงการในอดีต	

6.	การพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งจักรเพือ่ตอบสนองตลาดภมูภิาคอาเซียนและกลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน	CLMV	

เช่น	ลาว	พม่า	กัมพูชา

7.	โครงการคลนิิกเครือ่งจกัร	(บรกิารให้ค�าปรกึษา	และผลติเครือ่งจกัรให้กบัผูป้ระกอบการทีม่คีวามต้องการ)

8.	โครงการนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเพื่อการพาณิชย์						

9.	การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีไทย	เครื่องจักรภูมิปัญญาไทย
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ล�าดับ
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30
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32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อโครงการ
เครื่อง	3D	CNC	Router
เครื่องโฮโมจิไนซ์	UHT	2	ขั้นตอนแบบปลอดเชื้อขนาด	20	ลิตร/ชั่วโมง	และขนาด	
4,000	ลิตร/ชั่วโมง
เครื่องบดเศษพลาสติก
เครื่องทอดชนิดน�้ามันท่วมแบบต่อเนื่อง
เครื่องเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร	(เครื่องหั่นผัก/เครื่องล้างผัก)

เครื่อง	CNC	Machining	Center
เครื่องหีบน�้ามันจากเมล็ดสบู่ด�า	3	ขนาด	(5-10,	10-15,	100-120	กิโลกรัมเมล็ดต่อชั่วโมง)
เครื่องทดสอบห้ามล้อและเครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ
เครื่องคัดขนาดกุ้งแบบลูกกลิ้ง	(Roller	Grader)
เครื่อง	CNC	5	Axis	for	Jewelry	Industry
เครื่องฉีดพลาสติก	(Plastic	Injection	Machine)	ขนาด	200	ตัน
เครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน	(Rotational	Molding	Machine	ขนาด	20	ลูกบาศก์เมตร)
เครื่องอบระบบดูดความชื้น	(Dehumidifier)

เครื่องกรองน�้าเชื่อมความดันแบบแนวตั้ง	(Diaster	Filter)

เครื่อง	Freeze	dryer	เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนและเซรุ่ม

ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง	(Briquetting	Machine)	เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น	
(Gasification)
เครื่องอัดแท่งชีวมวล

เครื่องบรรจุและรัดปากส�าหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยยางพารา

เครื่องไตเทียม
เครื่องวัดพิกัด	3	มิติ	พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต
การพัฒนาสร้างอินเวอร์เตอร์ในระบบควบคุมสภาวะอากาศในโรงเรือนแบบปิด

เครื่องตัด	Pattern	พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต
เครื่องอัดก้อนเศษโลหะ
เครื่องตัดด้วยลวดอัตโนมัติ	พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต
เครื่องจักรเป่าขวดพลาสติก	พีอีที	และแม่พิมพ์พรีฟอร์ม	พีอีที	ส�าหรับขวด	10	ลิตร
เครือ่งผลติน�า้มนัเชือ้เพลงิจากขยะพลาสตกิ	1,000	กิโลกรมัต่อวัน	ด้วยกระบวนการไพโรไลซสิ
เตาเผาขยะพลาสมา
เครื่องย่อยขยะและวัสดุเหลือใช้ขนาด	100	ตันต่อวัน
เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด	2	ตัน	ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์
ทดรอบการอัด
ชุดเครื่องจักรส�าหรับกระบวนการสกัดน�้ามันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง
ระบบโรงสีขนาดเล็กส�าหรับกลุ่มเกษตรกร/ชุมชน

ชุดเครื่องจักรส�าหรับกระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่ง
เครื่องเคลือบผิวชิ้นส่วนยานยนต์แบบ	PVD
เครื่องอบของเหลวสุญญากาศ
เครื่องหีบปาล์มขนาด	15	ตันทะลายต่อชั่วโมง	(แบบสกรูคู่)
เครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ขนาด	25	กิโลวัตต์
เครื่องต้นแบบขนาดใหญ่ส�าหรับงานเซรามิก	พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต
เครื่องแสกนฟันและผลิตฟันเทียม
เครื่องบรรจุหลอดพร้อมป้อนหลอดอัตโนมัติ

ปีงบประมาณ
2547
2547

2548
2548
2548

2548
2549
2549
2549
2549
2550
2550
2550

2550

2550

2550

2551

2551

2551
2551
2551

2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551

2552
2552

2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552

กลุ่มเทคโนโลยี

โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
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ผู้พัฒนา
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย	(วว.)
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย	
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย	(วว.)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	
ส�านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์	

ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย	
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์	
สถาบันไทย	-	เยอรมัน

ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย	
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สถาบันไทย	-	เยอรมัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกระบี่
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	
ส�านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกระบี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชยีงราย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สถาบันไทย	-	เยอรมัน

ผู้พัฒนา

	
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

			

ผู้ประกอบการที่ร่วมพัฒนา
บริษัท	สปาร์	แมคคาทรอนิคส์	จ�ากัด

บริษัท	พัฒน์กล	จ�ากัด

บริษัท	ไทยไดนามิคมาสเตอร์	จ�ากัด
บริษัท	พัฒน์กล	จ�ากัด

-

บริษัท	ไทยไดนามิคมาสเตอร์	จ�ากัด
บริษัท	ฟาร์มา	แอนด์	เอ็นเนอร์ยี	จ�ากัด
บริษัท	ไทยไดนามิคมาสเตอร์	จ�ากัด

บริษัท	พัฒน์กล	จ�ากัด
บริษัท	สแกนเนอร์สามมิติ	ประเทศไทย	จ�ากัด	

บริษัท	ไทยเอเจนซี	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด
บริษัท	สยามโพลทริซิสเท็ม	จ�ากัด
บริษัท	ซัพพอร์ท	แพค	จ�ากัด

และบริษัท	ทูลส์	พาร์ท	โมล์ด	จ�ากัด
บริษัท	ซูเทค	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

บริษัท	เอ็น	อาร์	อินดัสตรีส์	จ�ากัด	
และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย

บริษัท	เอเซียไฮโดรลิค	จ�ากัด

บริษัท	ฟาร์มา	แอนด์	เอ็นเนอร์ยี	จ�ากัด

บริษัท	เอ็มเอสซี	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด

บริษัท	เอ็น	อาร์	อินดัสตรีส์	จ�ากัด	
บริษัท	เดลแคม	(ประเทศไทย	จ�ากัด)
บริษัท	บี	อินเตอร์เนชั่นแนล	แอนด์	

เทคโนโลยี	จ�ากัด
บริษัท	3D	Scanners	(Thailand)	Co.,	Ltd.

บริษัท	แอพพลายด์	เพาเวอร์	จ�ากัด
บริษัท	ใจ	อินเวนเตอร์	จ�ากัด

บริษัท	มหาธานีอุตสาหกรรม	จ�ากัด
บริษัท	ครีเอท	อินโนเวชั่น	จ�ากัด
บริษัท	เทอร์มเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด
บริษัท	รอยัล	มอเตอร์เวอร์ค	จ�ากัด
บริษัท	ไทย	ไดนามิค	มาสเตอร์	จ�ากัด

บริษัท	ไทยไดนามิก	มาสเตอร์	จ�ากัด
บริษัท	เอ็น	อาร์	อินดัสตรีส์	จ�ากัด	

บริษัท	ฟาร์มา	แอนด์	เอ็นเนอร์ยี	จ�ากัด
บริษัท	ลีวัฒนา	อินดัสเตรียล	จ�ากัด

บริษัท	เฟบิกส์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
บริษัท	ไทยเอเย่นซี	จ�ากัด

บริษัท	ราชาอีควิปเม้นท์	จ�ากัด
บริษัท	เดลแคม	(ประเทศไทย	จ�ากัด)

บริษัท	สแกนเนอร์สามมิติ	ประเทศไทย	จ�ากัด	
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	โปรแมค	เทคโนโลยี
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ชื่อโครงการ
ชุดเครื่องจักรส�าหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล

เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก
โครงการสร้างเครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม	และรถขนถ่ายทะลายปาล์ม
	เตาเผาไฟฟ้า		Graphite	Furnance	
ชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใช้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบส�าหรับกระบวนการอบแห้งผลผลิต
ทางการเกษตร
โครงการวิจัยพัฒนาสร้าง	INVERTER	แบบ	PURE	SINE	WAPE	
โครงการพัฒนาเครื่องรีไซเคิลน�้ายาหล่อเย็นอุตสาหกรรม
เครื่องชงกาแฟสด
ชุดเครื่องจักรส�าหรับกระบวนการผลิตมันเส้นคุณภาพสูง

การพัฒนาสร้างเครื่องตัดครีบ	ลบคม	ฟันเฟือง

ชุดระบบเผาไหม้แบบไดออกซินต�่า
เครื่องเคลือบยาด้วยน�้าตาลแบบอัตโนมัติ
ชุดโครงการพัฒนาสร้างเครื่องคั่วกาแฟสด
อุปกรณ์ส�าหรับการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
รถขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบ	Automatic	Guider	Vehicle	(AGVs)
เครื่องผสมทรายหล่อแบบต่อเนื่อง
เตาอบไม้อัดแผ่นวีเนียร์
ปั้นจั่นแบบ	Derrick	Crane	ขนาด	3.5ตัน
เครื่องสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคคาโทดิคอาร์คเพื่อรองรับการผลิตน�้ามันสังเคราะห์
จากชีวมวล
เครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ด้วยระบบอัลตราโซนิกส์ร่วมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องล้างตัวกรองส�าหรับการฟอกเลือด	(ไตเทียม)
เครื่องวัดการกระจายน�้าหนักที่เท้า

เครื่องวัดน�้าตาลด้วยเทคนิค	Polarization

เครื่องผสมน�้ายาส�าหรับเครื่องฟอกเลือด(ไตเทียม)
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติส�าหรับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
เตียงพยาบาลป้องกันแผลกดทับด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานหยิบจับวางชิ้นงานและงานตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องดูดและกรองฝุ่นอุตสาหกรรมแบบไซโคลนส�าหรับโรงสีข้าว

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงเหลวได้ทุกชนิด
เครื่องรีไซเคิลน�้ายาล้างคราบไขมัน	แบบไอระเหย
ระบบจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับส�าหรับงานก่อสร้าง
ระบบวัดปริมาณออกซิเจนในอากาศส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
หม้อต้มไอน�้ารักษ์ธรรมชาติจากพลังงานเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ
เครื่องย่อยวิเศษ

เครื่องล้างถังเคมีและถังเชื้อเพลิงด้วยระบบปิด
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ผู้พัฒนา
ศูนย์วิทยบริการ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

วิทยาเขตกระบี่
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย	

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย	-	เยอรมัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัพระนครเหนอื
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา	เขตพื้นที่เชียงราย

สมาคมเครื่องจักรกลไทย
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล	คณะวศิวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ	

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย
ส�านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล	กรุงเทพ
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย	-	เยอรมัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์	

สถาบันไทย-เยอรมัน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยลัยมหิดล
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ผู้พัฒนา

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

สมาคมเครื่องจักรกลไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ประกอบการที่ร่วมพัฒนา
บริษัท	เกษตรสิทธี	จ�ากัด

บริษัท	3D	Scanners	(Thailand)	Co.,	Ltd.
บริษัท	ไบโอเอ็นเนอร์ยีเทค	จ�ากัด
บริษัท	ท.เพิ่มทรัพย์เกษตร	จ�ากัด	

บริษัท	ฟาร์มา	แอนด์	เอ็นเนอร์ยี	จ�ากัด

บริษัท	โซล่าเพาเวอร์เทคโนโลยี	จ�ากัด
บรษิทั	มาสเตอร์ทูลลิง่	แอนด์	อคีวิปเม้นท์	จ�ากัด

บริษัท	เจ.อาร์.แอล.สยาม	จ�ากัด
บริษัท	ไทยไดนามิก	มาสเตอร์	จ�ากัด

บริษัท	เอส	ซี	ซี	เทค	จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	บางกอกแสงไทย
บริษัท	เอ็น	อาร์	อินดัสตรีส์	จ�ากัด	

บริษัท	ไทพลาสิโล	จ�ากัด
บริษัท	สแกนเนอร์สามมิติ	ประเทศไทย	จ�ากัด

บริษัท	เอส.วี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด
บริษัท	วีเหลี่ยม	กรุ๊ป	จ�ากัด

บริษัท	โชคถาวรเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด
บริษัท	คอนสโก	เอ็นเตอร์ไพรเซส	จ�ากัด

บริษัท	โกลด์กิฟท์	จ�ากัด

บริษัท	เฟบิกซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

บริษัท	เจ.อาร์.แอล.สยาม	จ�ากัด
บริษัท	โอสถ	อินเตอร์	แลบบอราทอรีส์	จ�ากัด

บริษัท	บางกอกไฮแล็บ	

บริษัท	เจ.อาร์.แอล.สยาม	จ�ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ซี.เอ.เอ็น	เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท	ณิชิพรรณ	จ�ากัด

บริษัท	โซลิแมคออโตเมชั่น	จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ซี.เอ.เอ็น	เอ็นจิเนียริ่ง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	

บริษัท	โกลเบทช์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด
บรษิทั	มาสเตอร์ทูลลิง่	แอนด์	อคีวิปเม้นท์	จ�ากัด
บริษัท	คอนสโก	เอ็นเตอร์ไพรเซส	จ�ากัด

บริษัท	เอ็มพี	ยูนิเวอเซล	จ�ากัด
บริษัท	ฟาร์มา	แอนด์	เอนเนอยี	จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	
สแตรทิจิกเอ็นจิเนียร์ริ่ง

บริษัท	อาโอบะ	เทคนอส	จ�ากัด
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ชื่อโครงการ
เครื่องเคลือบแผ่นสเตนเลส	ด้วยเทคนิคคาโทดิกอาร์ค

เครื่องยนต์สเตอร์ลิงก�าเนิดไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล

เครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์เป็นผง	โดยกรรมวิธี	ไอน�้าแรงดันสูง	เพื่อผลิตเชื้อเพลิง
	การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน				
กาแฟสดจรยุทธ์	(Mobile	coffee	bean)					
การออกแบบพัฒนาสร้างระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานตรวจสอบฝาสูบรถยนต์						
การสร้างเครื่องเจียระไน	(Regrind)	Ball	Screw							
การสร้างเครื่องสกัดน�้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร	โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลว
ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต		
เครื่องท�าน�้าอุ่นอินดักชั่น	(Induction	shower	bath)					
การสร้างเตาปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดแก๊สซิไฟเออร์	(Fluidized	bed	Gasifier)				
การออกแบบและสร้างโรงเรือนปศุสัตว์ส�าเร็จรูปส�าหรับเลี้ยงหมู		
การพัฒนาสร้างเรือขุดลอกตะกอน			
การสร้างเครื่องมือทดสอบอะคูสติกอิมิชชั่น					

การพัฒนาระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะ		
การพัฒนาและปรับปรุงบอยเลอร์เชื้อเพลิงชีวมวล	

เครื่องจักรและถังหมักผลิตข้าวแดงเพื่อเป็นสีธรรมชาติผสมอาหารส�าหรับอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชน
ระบบลดความชื้นของผลิตผลการเกษตรด้วยความร้อนที่ใช้เตาชีวมวลเป็นแหล่งความร้อน
แขนหุ่นยนต์ประเภทสการาส�าหรับสายการผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องยิงคัดแยกสีเมล็ดข้าวสาร	(Rice	Color	Sorter	Machine)
เครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิ

เครื่องก�าจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟส�าหรับชุมชน
เครื่องล้างขยะพลาสติก	(Plastic	Washing	Machine)
ระบบเกษตรความแม่นย�าสูง
เครื่องเก็บเกี่ยวล�าไย

เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรัมดัมด้วยความร้อน

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซ
ซิฟิเคชั่น	ขนาด	1.0	MW
โครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด	1	กิโลวัตต์
โครงการพัฒนาสร้างเครือ่งกรองอากาศในระบบอตุสาหกรรมหล่อโลหะ	แบบฝุน่ไม่ย้อนกลบั
โครงการพัฒนาสร้างระบบลิฟต์โดยสารส�าหรับงานก่อสร้าง
โครงการพัฒนาสร้างระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่
โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจ่ายวัคซีน
โครงการพัฒนาสร้างระบบปรบัอากาศท่ีใช้พลงังานจากความร้อนแสงอาทติย์เป็นพลงังานหลกั
โครงการพัฒนาสร้างระบบโอโซนส�าหรับบ่อเลี้ยงกุ้งหนาแน่นและปลอดเชื้อ
โครงการเครื่องล้างถังอัตโนมัติ
โครงการพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบความแข็ง
โครงการพัฒนาสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก
โครงการพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่
โครงการพัฒนาสร้างระบบหุ่นยนต์พ่นสีอัตโนมัติ
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ผู้พัฒนา
ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันไทย-เยอรมัน
สถาบันไทย-เยอรมัน

สมาคมเครื่องจักรกลไทย	
สถาบันไทย-เยอรมัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมาคมวศิวกรหม้อน�า้และภาชนะมคีวามดนัไทย	

ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

สถาบันไทย	-	เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(บางเขน)

สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย	-	เยอรมัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สถาบันไทย-เยอรมัน
สถาบันไทย-เยอรมัน

ผู้พัฒนา

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

สถาบันไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตบางเขน	

สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย	-	เยอรมัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สถาบันไทย-เยอรมัน
สถาบันไทย-เยอรมัน

ผู้ประกอบการที่ร่วมพัฒนา
บรษิทั	โกลด์กิฟท์	จ�ากัด	
และบรษิทั	วีทซีนั	จ�ากัด

บริษัท	ภากรณ์เทคนิคอลเซอร์วิส

บริษัท	ธรรมสรณ์	จ�ากัด
บริษัท	นาทวีเทคโนโลยี	จ�ากัด
บริษัท	เจ.อาร์.แอล.สยาม	จ�ากัด
บริษัท	โซลิแมค	ออโตเมชั่น	จ�ากัด

บริษัท	3D	Scanner	(Thailand)	จ�ากัด
บรษิทั	สยามเอสแอนด์	เอน็	อ	ี

เอน็จเินยีริง่	จ�ากัด
บริษัท	เจ.อาร์.	แอล	สยาม	จ�ากัด	

บรษิทั	สยามเอสแอนด์	เอน็	อ	ีเอน็จเินียริง่	จ�ากัด
บริษัท	แอร์โรคลาส	จ�ากัด

บริษัทเว็ทโก้	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
บริษัท	ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา	แอลพีเอ็น	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด
บริษัท	ดี	เอส	ที	แอล	จ�ากัด
มูลนิธิร่มเกล้าเขาค้อ

บริษัท	มานพ	แมคคานิคอล	แอนด์	
เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

บริษัท	เอส	อี	พี	จ�ากัด
บริษัท	ยูนิพาร์ท	จ�ากัด

ห้างหุ่นส่วนจ�ากัด	ซี.เอ.เอ็น.	เอ็นจิเนียริ่ง	
บริษัท	ที	เทค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	เฟบิกซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
บริษัท	วิศวกรรมบริการบ�ารุงรักษา	จ�ากัด

บริษัท	อกรินโนเวท	จ�ากัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ

เครื่องประดับแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

บริษัท	เบสท์คูปเปอร์	จ�ากัด

บริษัท	ตะวันออกซินเทค	จ�ากัด
บริษัท	ดี	เอส	ที	แอล	จ�ากัด

บริษัท	คอนสโก	เอ็นเตอร์ไพรเซส	จ�ากัด
บริษัท	เจ.อาร์.แอล.	สยาม	จ�ากัด	
บริษัท	เจ.อาร์.แอล.	สยาม	จ�ากัด	

บรษิทั	สยาม	เอส	แอนด์	เอน็อ	ีเอน็จเินียริง่	จ�ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	สยามไทรอ๊อก
บริษัท	อาโอบะ	เทคนอส	จ�ากัด

บริษัท	อินทนนท์	อินดัสเทรียล	ซัพพลาย	จ�ากัด
บริษัท	วิศวกรรมบริการบ�ารุงรักษา	จ�ากัด

บริษัท	เจริญทัศน์	จ�ากัด
บริษัท	แอดวานซ์ไดนามิคแอนด์โรโบติค

ซิสเทมเทค	จ�ากัด
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ล�าดับ
113

114

115

116

117
118
119

120
121
122
123

124

125
126

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาสร้างเครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย	

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ	

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่

โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจ�าบ้าน	รุ่น	ดินสอ	4.0

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องแยกตะกอน
โครงการพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน	
เพื่อทดแทน	แก๊สธรรมชาติ
โครงการพัฒนาสร้างรถจ่ายอาหารส�าหรับพ่อ-แม่พันธุ์สุกร
โครงการพัฒนาสร้างระบบควบคุมการจ่ายน�้าดื่มส�าหรับไก่เนื้อ
เครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด
โครงการพัฒนาสร้างอาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคันชนิดขนย้ายและ
ประกอบด้วยหน่วยแยก	(สะดวก-ง่ายในการรื้อถอน	ขนย้ายและติดตั้ง)
โครงการพัฒนาสร้างเครื่องตัดยางเพื่อท�าเม็ดยางส�าหรับสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา	สนามกีฬา
และลานเอนกประสงค์
โครงการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจร	ขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการพัฒนาสร้างกังหันไอน�้าชนิด	Back	Pressure	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอน�้า
ในโรงงานอุตสาหกรรม	ด้วยการผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน	1000	kW

ปีงบประมาณ
2558

2558

2558

2558

2558
2558
2558

2558
2558
2558
2558

2558

2558
2558

กลุ่มเทคโนโลยี
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ผู้พัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

สถาบันไทย-เยอรมัน	
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย-เยอรมัน	

สมาคมเครื่องจักรกลไทย	
สมาคมเครื่องจักรกลไทย	
สมาคมเครื่องจักรกลไทย	
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย	

ผู้พัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย	-	เยอรมัน
สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

สมาคมเครื่องจักรกลไทย
สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย

ผู้ประกอบการที่ร่วมพัฒนา
บริษัท	โชคถาวร	ผลิตเครื่องจักร

นายสุชาติ		เสาร์สุวรรณ

บริษัท	ที	เทค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	ซีที	เอเชีย	โรโบติกส์	จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	พีอีเอส	แมชชินเนอรี่
บริษัท	เจริญทัศน์	จ�ากัด
บริษัท	บอสเซ่	จ�ากัด

บริษัท	อกรินโนเวท	จ�ากัด
บริษัท	อกรินโนเวท	จ�ากัด

บริษัท	เจ.อาร์.แอล.สยาม	จ�ากัด
บริษัท	คอนสโก	เอ็นเตอร์ไพรเซส	จ�ากัด

บริษัท	ที.ซี.เอ็ม	เอ็นไวรอนเม้นท์	จ�ากัด

บริษัท	ไทยเอเย่น	ซีเอ็นยีเนียริ่ง	จ�ากัด
บริษัท	ไทยไดนามิกมาสเตอร์	จากัด
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ล�าดับ
1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
11

12

13

14

15
16
17

18

19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ปีงบประมาณ
2547
2547
2547
2547
2547

2547

2547
2547
2547

2547
2548

2548

2548
2548
2548

2548
2548
2548

2548

2548
2548

2548

2548
2548
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2550
2550
2550

ชื่อโครงการ
เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันส�าปะหลัง
ถังหมักสาโทส�าหรับการผลิตในชุมชน
เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวัน	แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์
เครื่องจักตอก
เครื่องคัดแยกขนาด	นับจ�านวนและบรรจุมะนาว

เครื่องควบคุมการรดน�้าพืช

เครื่องต้นแบบเตาอบล�าไยประสิทธิภาพสูง	โดยใช้เทคนิคการลดความชื้นของอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้
ซองบังคับกวางและโรงจัดการกวางต้นแบบส�าหรับกวางป่าไทย
เครื่องผลิตอาหารผสมรวม	(TMR)	ส�าหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก

เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวด้วยระบบกลไกจับเปลือก	แบบสายพานล�าเลียงต่อเนื่องกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องกรีดยาง

เครื่องหยอดน�้าตาลปึกแบบกึ่งอัตโนมัติ

ชุดเครื่องมือแปรรูปอาหารจากสาหร่ายไก

เครื่องโม่	-	ร่อนดินแบบต่อเนื่อง	ส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบท�าเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบในชนบท	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครื่องจักตอกรุ่นที่	2
เครื่องสตุและร่อนดินสอพอง
เครื่องมือการผลิตแผ่นไม้อัดจากเศษไม้ที่เหลือทิ้งทางการเกษตร

เครื่องปลูกกระเทียมให้มีความแม่นย�าในการปลูก

เครื่องแยกฝักและย่อยต้นถั่วลิสง
เครื่องแกะกลีบกระเทียม

เครื่องขัดเมือกเม็ดกาแฟต้นแบบ

เครื่องขัดสีเปลือกพริกไทยด�าแบบขัดสีบนแกนโลหะ
เตาอบล�าไยประสิทธิภาพสูง	โดยใช้เทคนิคการลดความชื้นของอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้
เครื่องขอดเกล็ดปลา
เครื่องมือแปรรูปอาหารจากสาหร่ายไก	(ชุด	2)
เครื่องพาสเจอร์ไรซ์และบรรจุไวน์และน�้าผักผลไม้กึ่งอัตโนมัติประหยัดพลังงาน
เครื่องคั้นน�้าส้มอัตโนมัติแบบจานหมุน
กี่ทอผ้ายกมุก
เครื่องย้อมกกอัตโนมัติ	(ระบบต่อเนื่อง)
เครื่องคว้านเม็ดล�าไยโดยการทดลองและจ�าลองพฤติกรรมเชิงกลของผลล�าไย
เครื่องขัดเมือกกาแฟ	รุ่นที่	2
เครื่องอบแห้งวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดส�าหรับชุมชนด้วยระบบสุญญากาศจากปั๊มหัวฉีดน�้าแรงดันสูง
เครื่องปลูกและเครื่องเก็บเกี่ยวสมุนไพรขมิ้นชัน
เครื่องอบแห้งไมโครเวฟ-สุญญากาศแนวตั้งเพื่อ	การอบแห้งผลผลิตเกษตร	ระยะที่	1
เครื่องอบแห้งอาหารทะเลด้วยไอน�้าร้อนยวดยิ่ง
เครื่องแยกเนื้อส�ารองออกจากเมล็ด
เครื่องสร้างน�้าปู

โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
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ผู้พัฒนา
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา	หันตรา			

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลสงคราม	พิษณุโลก
กองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
ภาควิชาสัตววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ก�าแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ก�าแพงแสน	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	

คณะวิชาเทคโนโลยีการผลติ	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
วิทยาเขตภาคพายัพ	จ.เชียงใหม่		

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่		

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์			

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง															
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี		

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร		
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	วิทยาเขตภาคพายัพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์		

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอนแก่น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	เทเวศร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตร	ก�าแพงแสน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	บางพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

วิสาหกิจชุมชน
-
-
-
-
-

-

-
-

โรงกลึงศุภชัย	

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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ล�าดับ
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83

ปีงบประมาณ
2550
2550
2550

2550
2550
2550
2550
2550

2550
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2552
2552
2552
2552
2552

2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2554
2554
2554

2554

ชื่อโครงการ
เครื่องผลิตแป้งสาคู
เครือ่งอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์แบบอโุมงค์ทีม่วัีสดสุะสมความร้อน	ส�าหรบัการอบแห้งผลติภัณฑ์ทางการเกษตร
เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์	แบบอินฟาเรดโดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง	ส�าหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต�าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	
เครื่องทอดสุญญากาศแบบต่อเนื่อง
เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกแบบอัตโนมัติ
เครื่องต้นแบบระบบการพิมพ์สกรีนแบบกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องอบแห้งและห้องเย็นส�าหรับสมุนไพรไทย
เครื่องอบแห้งไมโครเวฟ-สุญญากาศแนวตั้งเพื่อการอบแห้งผลผลิตเกษตร	ระยะที่	2

เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์ส�าหรับท�าหญ้าแห้งและหญ้าหมัก
เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง
เครื่องหยอดน�้าอ้อยและโปรยงาส�าหรับข้าวแต๋น
เครื่องขุดมันส�าปะหลังติดรถไถเดินตาม
เครื่องอัดตัดตามแม่แบบส�าหรับงานบรรจุภัณฑ์
เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ
เครื่องผลิตน�้าดื่มแบบถ้วยพลาสติก
เครื่องอัดรีดพอลิเมอร์แบบเกลียวหนอนเดี่ยว	เพื่อรีไซเคิลแผ่นพลาสติกฟิล์ม
เครื่องคว้านเมล็ดล�าไยแบบ	2	หัวคว้าน
เครื่องลดปริมาณจุลินทรีย์ในหอยทะเล
เครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้ง
เครื่องอัดแท่งเอนกประสงค์ทูอินวัน
เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
เครื่องต้นแบบเครื่องอบข้าวฮางอินทรีย์แบบรางเขย่า
เครื่องท�าความสะอาดและคัดขนาดหน่อไม้ไผ่ตง
เครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย
เครื่องคั้นน�้าส้มและมะนาวอัตโนมัติ
เครื่องผสมคลุกเคล้าปลาส้มเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตปลาส้มจากระดับชุมชนครัวเรือนดั้งเดิมสู่ระดับ
อุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กหรือย่อม
เครื่องขจัดน�้าออกจากไชโป้วหลังกระบวนการล้าง
เครื่องพิมพ์สกรีน	จ�านวน	6	สี
ม้าเหยียบกี่ทอผ้ายกมุก	12	ตะกอ
เครื่องลอกกาบกล้วย
เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดฟางขนาดย่อม
การผลิตน�้าส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกน�้ามันดิน
ถังเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมวัยอ่อนจากโรงเพาะฟัก
เครื่องตัดสบู่ทรงกระบอก
เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่งเพื่อใช้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น
เครื่องเตรียมดินส�าหรับนาด�า
เครื่องผลิตฟองเต้าหู้โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม
เครื่องบรรจุและปิดผนึกซองคู่พริกป่นและน�้าตาลด้วยฟิล์มพลาสติก
เครื่องขึ้นรูปเกลียวเส้นเชือกจากกระดาษกล้วย
เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ
เครื่องล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นการค้า
เครื่องกรอด้ายสายสิญจน์
รถตัดหญ้าจอมพลัง
รถด�านาแบบนั่งขับส�าหรับต้นกล้าล้างราก
เครื่องตัดกล้วยกวนอัตโนมัติ

เครื่องปอกฝรั่งแบบแกนขัดผิวแนวนอนเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย
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ผู้พัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	

วิทยาเขตกาฬสินธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พายัพ

มหาวิทยาลัยสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	บางพร
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบางพระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
วิทยาเขตปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทพสตรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตรัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคล�าปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พายัพ
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สกลนคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตร

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรปาล์มสาคู

-
-

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

โรงสีข้าว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟื้นภูมิไท

-

กลุ่มสตรีเกษตรคลอง2
-
-
-

เน	มีเดีย	แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง
กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านต้นตาล

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย
วิทยาลัยเกษตร	จังหวัดชัยนาท

ศุนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ	จังหวัดพัทลุง
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	จังหวัดตรัง

บริษัท	Thai	herbs	&	Thai
ร้านข้าวแต๋นอ�าพัน	จังหวัดล�าปาง

-
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ไทจงฟองเต้าหู้
บริษัท	เอส	วาย	ซี	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	เพ็น	มีเดีย	แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตกรรมผลิตลวดหนาม	จังหวัดสกลนคร

เกษตรกร	(นายสะอาด	ตัวละมูล)
ร้านนิทรา	จังหวัดล�าพูน

-
-

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว	
จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มสตรีเกษตรคลอง	2	จังหวัดปทุมธานี
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ล�าดับ
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

ปีงบประมาณ
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

ชื่อโครงการ
เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวของผล
เครื่องโรยปุ๋ยคอกบนจอบหมุน
กี่ทอผ้ายกมุกระบบนิวเมติก
ระบบพีแอลซีส�าหรับควบคุมเครื่องตีเหล็กมีดพร้าขนาดชุมชน
เครื่องคั้นน�้าส้มและมะนาว
เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะรุม
ถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบน�้าหมุนเวียน
ชุดอุปกรณ์บ�าบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร
เครื่องต้นแบบชุดเครื่องมือผลิตข้าวฮาง
เครื่องปลูกมันส�าปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
เครื่องรีดตัดและเคลือบส�าหรับการผลิตมะขาม	5	รส
เครื่องผลิตหนวดดอกไม้จันทน์
เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติส�าหรับงานหัตถกรรม
เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกส�าหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสม
เครื่องผสมน�้ายาช�าระล้างอเนกประสงค์
เครื่องตัดก้อนสบู่ด้วยระบบนิวแมติกส์แบบกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องล้างท�าความสะอาดเมล็ดงา
ถังเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ
เครื่องก�าจัดความชื้นในการเก็บรักษาสินค้าเกษตร
เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล
เครื่องปั้นขึ้นรูปขนมคุกกี้
ชุดเครื่องอบ-ทอดกล้วย	อัตโนมัติ
เครื่องตัดกาละแมอัตโนมัติ
เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงานบาติก
เครื่องเจาะรูขวานโลหะ
เครื่องลอกเส้นใยกาบกล้วย
เครื่องทอเสื่อผักตบชวากึ่งอัตโนมัติ
โรงอบแห้งมะม่วงกวน	สินค้าเกษตร	ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องแกะเนื้อล�าไยอบแห้ง
เครื่องอัดถ่านแท่ง-ถ่านดูดกลิ่น
เครื่องล้างท�าความสะอาดสาหร่ายไก
เครื่องท�าขนมผิง
เครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม
เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ
เครื่องกดกล้วยแผ่นกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
เครื่องท�าขนมทองม้วนแบบบล็อกแม่พิมพ์
เครื่องจักรกลงานไม้เอนกประสงค์
เครื่องท�าเกลียวผักตบชวา
เครื่องเหลาหวาย
เครื่องรีดเส้นใยสับปะรด
เครื่องอบปลาแดดเดียว
เครื่องแล่เนื้อปลา
เครื่องอัดสุกข้าวเกรียบ
เครื่องอัดขึ้นรูปลูกกลิ้งยาง
เครื่องอัดก้อนผงปรุงรสแบบต่อเนื่อง
เครื่องจักรกลแปรรูปเมล็ดกาแฟขนาดครัวเรือน
กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติส�าหรับคนพิการ
โรงเรือนตากหนังหมูไฮบริดจ์
เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู



55

ผู้พัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี	
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสกลนคร		

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	วิทยาเขตวังไกลกังวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ภาคพายัพ	เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน		
วิทยาลัยเทคนิคแพร่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ภาคพายัพ	เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	อีสาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ภาคพายัพ		เชียงใหม่
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง		วิทยาลัยชุมชนพิจิตร	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

วิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาลัยเทคนิคแพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา		เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา		เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงใหม่

วิทยาลัยสารพัดสี่พระยา
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วิทยาลัยเทคนิคแพร่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	นครศรีธรรมราช

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านห้วยบง	จังหวัดน่าน

-
กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านต้นตาล

กลุ่มตีเหล็กมีดพร้าชุมชนบ้านนาถ่อน	จังหวัดนครพนม
-

บริษัท	ซีดส์	ออฟ	เฮลธ์	จ�ากัด
ชนะฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล	จังหวัดตรัง
เสาเภาฟาร์ม	จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟื้นภูมิไท	จังหวัดกาฬสินธุ์
-
-

กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จันทร์	จังหวัดเลย
กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง	จังหวัดนครปฐม

ชุมชนผลิตฆ้องบ้านทรายมูล	จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มชีววิถี	วิสาหกิจชุมชน	จังหวัดน่าน

กลุ่มแม่บ้านหนองกระทิง	อ.กุยบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์
บ้านทรงไทย	แม่ฮ่องสอน

วิสาหกิจชุมชน	และฟาร์มเสตย์	จังหวัดตรัง
สหกรณ์การเกษตร	ต.ดงเจน

	กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านป่าเหียง	
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทย
กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ
วิสาหกิจชุมชน	ก	กาละแม

กลุ่มผ้าบาติก	หัตถศิลป์ดินไทย
กลุ่มตีเหล็กท�าขวานเจาะ	บ้านโพนทอง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใยกล้วยป่าฝาง

กลุ่มฝีมือกอมโฟธีเรียม
วิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปผลไม้	อ.บางคล้า

วิสาหกิจชุมชนฉิมพลีวัน
กลุ่มเกษตรกรผลิตถ่าน		ต.ทุ่งใหญ่

กลุม่วสิาหกิจชมุชนแปรรปูสาหร่ายน�า้จดื	บ้านหนองบวั	จงัหวัดน่าน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองตูมพัฒนา		จังหวัดสุโขทัย

OTOP	-	ข้าวหลาม	นายวิชัย		พักอยู่	
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	สันทรายหลวง	

กลุ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ่ม2
กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์	อ.ท่าปลา

กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร	บ้านโนนสว่าง
โอทอปอ�าเภอวังชิ้น

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านไชยภูมิ
หัตถกรรมผลิตภัณฑ์เหลาหวาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษใยสับปะรด	ต.นางแล
กลุ่มอาหารทะเลแดดเดียวพระสมุทรเจดีย์

กลุ่มผู้ผลิตปลาส้มบ้านไชยบุรี
รักษ์ดอนจั่น

โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
กลุ่มสตรีเข้มแข็งอ.ปาย
กลุ่มกาแฟมูเซออมก๋อย
กลุ่มทอผ้าม.5ทุ่งโฮ้ง
แคบหมูแม่ศรีลา

กลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกะโสม
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ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ชื่อโครงการ

ชุดเฟืองทดรอบจากเทอร์ไบน์ก�าลังสูง

ส�าหรับชุดสายพานล�าเลียงกากอ้อย

เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัติโนมัติ

ระบบน�าร่องอัตโนมัติส�าหรับเครื่องเชื่อม

กังหันลมแบบแนวแกนตั้งเพื่อการผลิต

กระแสไฟฟ้า

เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด	2	ตัน

ต่อชั่วโมง

เครื่องล้างถังติดรถเก็บขยะ

หรือติดรถบรรทุก

ชุดเฟืองทดรอบจากเทอร์ไบน์ก�าลังสูง

ส�าหรับหีบอ้อยในอุตสาหกรรมน�้าตาล

เครื่อง	CNC	5	แกน

ระบบล�าเลยีงชิน้งานส�าหรบัเครือ่ง	Forging

เครื่องขัดข้าวขาว	รุ่น	วิสต้า

เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติแบบเอ็นซี

เครื่องฉาบปูนในแนวดิ่ง

หวัเผาส�าหรบัแก๊สสงัเคราะห์ค่าความร้อนต�า่

เครื่องก�าจัดสารระเหยประกอบอินทรีย์	

(VOCs)	ที่ระเหยในขั้นตอนการล้างน�้ามัน

แบบเคลื่อนที่ได้

เครื่องสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกและวัด

ความชื้นระบบอัตโนมัติ

เครื่องตัดผ้าตามแบบควบคุมด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่น

อัลตร้าโซนิคส์ระบบอัตโนมัติ

เครื่องปั๊มอัดขึ้นรูปในแนวตั้งพร้อมระบบ

ควบคุมและท�างานโดยอัตโนมัติทั้งระบบ

เครื่องกระเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติ

เครื่องไฟส่องรักษาเด็กตัวเหลือง	

360	องศา	ชนิดหลอด	แอลอีดี

เครื่องแกะสลักลายนูนต�่าด้วยเลเซอร์	

บนผลิตภัณฑ์	เพื่อการส่งออก

เครื่องขึ้นรูปโครงร่างปากท่อโลหะแบบกึ่ง

อัตโนมัติที่ใช้ระบบตัดด้วยพลาสม่า

ระบบหุ่นยนต์เชื่อมประกอบอัตโนมัติ

เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ขนาดใหญ่สามมิติ

เครื่องบรรจุข้าวสารระบบอัตโนมัติ

เตียงพยาบาลพักฟื้นผู้ป่วย

เครื่องฉีดเทียนอัตโนมัติส�าหรับงานหล่อ

เครื่องประดับ

เครื่องนับฝาพลาสติกอัตโนมัติแบบไหลตก

ปีงบประมาณ

2554

2554

2554

2554

2554

2554

2554

2554

2554

2555

2555

2555

2555

2555

2556

2556

2556

2556

2557

2557

2557

2557

2557

2558

2558

2558

2558

2558

ผู้พัฒนา

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

สถาบันไทย	-	เยอรมัน

ผู้ประกอบการที่ร่วมพัฒนา

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	

พี.อี.เอส.แมชชีนเนอรี่	จ�ากัด

บริษัท	ออลล์เมนท์	อินโนเวชั่น	จ�ากัด

บริษัท	โกลบอลสตาร์เทคโนโลยี	จ�ากัด

บริษัท	ไทยไดนามิค	มาสเตอร์	จ�ากัด

บริษัท	ไทยไดนามิค	มาสเตอร์	จ�ากัด

บริษัท	เทอร์ม	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	

พี.อี.เอส.แมชชีนเนอรี่	จ�ากัด

บริษัท	สปาร์	แมคคาทรอนิคส์	จ�ากัด

บริษัท	ไทยเซ็นทรัลแมคคานิคส์	จ�ากัด

บริษัท	ยนต์ผลดี	จ�ากัด

บริษัท	มัลติโซลูชั่น	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

บริษัท	คอนสโก	เอ็นเตอร์ไพรเซส	จ�ากัด

บริษัท	คอนสโก	เอ็นเตอร์ไพรเซส	จ�ากัด

บริษัท	อาโอบะ	เทคนอส	จ�ากัด

บริษัท	ยนต์ผลดี	จ�ากัด

บริษัท	บางกอก	บลูโอเชี่ยน	จ�ากัด

บริษัท	สกายแล็บ-เมด	จ�ากัด

บริษัท	พีพีเอ็มซี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	ยนต์ผลดี	จ�ากัด

บริษัท	สกายแล็บ-เมด	จ�ากัด

บริษัท	บางกอกบลูโอเชี่ยน	จ�ากัด

ร้าน	สตาร์เอ็นจิเนียริ่ง	

บริษัท	เพิ่มผลลัพธ์	จ�ากัด

บริษัท	บางกอก	บลูโอเชี่ยน	จ�ากัด

บริษัท	วรกุลชัย		อินโนเวชั่น

บริษัท	เบลเมกส์ไทย	จ�ากัด

บริษัท	โอมา	แอนด์	ทูลส์	จ�ากัด

บริษัท	มหาธานีอุตสาหกรรม	จ�ากัด

โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อผลักดันสู่ตลาด AEC


