จัดพิมพ์เผยแพร่โดย

ส�ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษา
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญำเลิศ
นำงวนิดำ บุญนำคค้ำ

พิมพ์ครั้งที่ 1 : พศจิกำยน 2560
จ�ำนวน
: 3000 เล่ม
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ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
รองปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ค�าน�า
กระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในฐำนะเป็ น องค์ ก รหลั ก ในกำรพั ฒ นำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงปัญญำในสังคม สนับสนุนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ สังคม และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงยั่งยืน ได้ก�ำหนดแนวทำง
กำรด�ำเนินงำนเพือ่ ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ของประเทศ โดยมุง่ เน้น
ให้เกิดกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม
กำรผลิ ต บริ ก ำร กำรค้ ำ และกำรลงทุ น ซึ่ ง รวมไปถึ ง กำรวิ จั ย และพั ฒ นำเทคโนโลยี
เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศมำโดยตลอด อีกทัง้ ยังเป็นกำรเทิดพระเกียรติ
และเผยแพร่พระอัจฉริยะภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีส่ ร้ำงคุณประโยชน์แก่ประเทศชำติ
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในฐำนะทรงเป็น “พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”
โดยในปี 2560 กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ก�ำหนดจัดงำน “Thai Tech
EXPO 2017” ระหว่ำงวันที่ 20 – 24 กันยำยน 2560 ณ Hall 105 – 106 ศูนย์นิทรรศกำร
และกำรประชุม ไบเทคบำงนำ กทม. เพื่อน�ำเสนอผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ของ 15 หน่วยงำนภำยในสังกัดกระทรวง และหน่วยงำนเครือข่ำย ที่มีผลงำน
ด้ำนวิทยำศำสตร์รวมถึงบริกำรต่ำงๆ ที่โดดเด่น โดยเน้นกลุ่มเป้ำหมำยคือ ภำคเอกชน
ผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป
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แนวความคิดและวัตถุประสงค์
แนวความคิด

งำน “Thai Tech EXPO 2017” จะเป็นงำนทีน่ ำ� เสนอผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงบริกำรต่ำงๆ ที่มีควำมโดดเด่นและสอดรับกับกำรพัฒนำประเทศ
เข้ ำ สู ่ ไ ทยแลนด์ 4.0 อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนือ่ งใน “วันเทคโนโลยี
ของไทย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่พระอัจฉริยะภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้ำง
คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชำติ
ภายใต้แนวคิด : “เทคโนโลยีไทย...ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0”

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ เทิดพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ในฐำนะทรงเป็น
“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”
2. เพื่อเป็น เวทีในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของคนไทย
3. เพื่อน�ำเสนอบทบำท ภำรกิจ และกิจกรรมส�ำคัญของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงำนเครือข่ำยสู่กลุ่มเป้ำหมำย ภำคเอกชน
ผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป
4. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลำกรไทย เกิดแรงบันดำลใจในกำรคิดค้น พัฒนำงำน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
เข้ำสู่ Thailand 4.0
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1. กำรจัด
นิทรรศกำร
เทิดพระเกียรติ
“พระบิดา
แห่งเทคโนโลยี
ของไทย”

5. กำรประชุม
วิชำกำร
กำรบรรยำย และ
กำรเสวนำ
ทำงวิชำกำร

2. กำรจัดงำน
TechnoMart

3. กำรจัด
นิทรรศกำรแสดง
ผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตำม Technology
Cluster

นิทรรศการ
และกิจกรรม
ภายในงาน

4. กำรจัดงำน
Investor Day &
งำน Thailand
Tech Show

6. กำรฝึกอบรม
สำธิต เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยี

8. กำรบริกำร
10.
ให้ค�ำปรึกษำทำงด้ำน
กำรจัดจ�ำหน่ำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
แสดงสินค้ำและ
และนวัตกรรม กำรเจรจำ
9.
กำรสร้
ำ
ง
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ธุรกิจ Business
7. กำรประกวด Matching/Pitching
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
และนวัตกรรม

แข่งขันเทคโนโลยี
และนวัตกรรม พร้อม
กำรมอบรำงวัล
บนเวที

ระหว่ำงหน่วยงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมกับผู้ประกอบกำร
และงำนบริกำรต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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แผนผังการจัดงาน
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พระ ิดาแ ่งเทคโนโลยี ง ทย

“...เทคโนโลยีนนั้ โดยหลักการ คือ การท�าให้สงิ่ ทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดเป็นสิง่ ทีน่ า� มาใช้ประโยชน์ได้
ดังนั้นเทคโนโลยีที่ดีสมบูรณ์แบบ จึงควรจะสร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และ
มีความสูญเปล่าหรือความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุด แม้แต่สิ่งที่เป็นของเสียเป็นของที่เหลือ
ทิง้ แล้ว ก็ควรจะได้ใช้เทคโนโลยีแปรสภาพให้เป็นของใช้ได้ โดยทางตรงข้าม เทคโนโลยีใดทีใ่ ช้
การได้ไม่คุ้มค่าก่อให้เกิดความสูญเปล่าและความเสียหายได้มาก จัดว่าเป็นเทคโนโลยีที่
บกพร่องไม่สมควรน�ามาใช้ไม่ว่าในกรณีใด ท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อพัฒนาสภาพบ้านเมืองและฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป
ควรหัดเป็นคนช่างสังเกตในการปฏิบัติงานของตนเอง นอกจากเทคโนโลยีที่ใหญ่โตระดับสูง
ส�าหรับใช้ในงานใหญ่ๆ ทีต่ อ้ งการผลมากๆ แล้วแต่ละคนควรจะค�านึงถึงและค้นคิดเทคโนโลยี
อย่างง่ายๆ ควบคู่กันไป เพื่อช่วยให้กิจการที่ใช้ทุนรอนน้อย มีโอกาสน�ามาใช้ได้โดยสะดวก
และได้ผลด้วย...”
ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
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พระ ิดาแ ่งเทคโนโลยี ง ทย
จำกปัญหำควำมทุกข์ร้อนของประชำชนชำวไทย
ที่ ข ำดแคลนน�้ ำ ในกำรอุ ป โภคบริ โ ภคและกำรเกษตร
จึงได้พระรำชทำนโครงกำรพระรำชด�ำริ “ นหลวง” ให้
ม.ร.ว.เทพ ทธิ เทวกุล ด�ำเนินกำรค้นคว้ำทดลองป บิ ตั กิ ำร
ฝนเทียมหรือฝนหลวง และในวันที่ ตุลำคม พ.ศ.
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง
อ� ำ นวยกำรสำธิ ต ฝนเที ย มสู ต รใหม่ ค รั้ ง แรกของโลก
ด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
และทรงพระปรีชำสำมำรถท�ำให้ฝนตกลงตำมเป้ำหมำย
ได้ อ ย่ ำ งแม่ น ย� ำ ท่ ำ มกลำงสำยตำของคณะผู ้ แ ทนของ
รัฐบำลต่ำงประเทศเป็นครั้งแรก
ด้ ว ยพระอั จ ฉริ ย ภำพและพระปรี ช ำสำมำรถของ
พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ที่ทรงศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยและน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำ
ประยุกต์ในกำรแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชน
ท�ำให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำมำรถพึ่งพำตนเองได้
คณะรั ฐ มนตรี จึ ง มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่
ธั น วำคม พ.ศ.
เห็นชอบถวำยกำรเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในฐำนะที่ ท รงเป็ น
พระบิดำแห่งเทคโนโลยีของไทย และก�ำหนดให้วันที่
ตุลำคมของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย”
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พระ ัจ ริยภาพดานเทคโนโลยี
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ผู้เปียม
ไปด้วยพระอัจฉริยภำพและพระปรีชำสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พระองค์
ทรงเล็งเห็นว่ำกำรพัฒนำประเทศและกำรช่วยเหลือรำษ รของพระองค์ให้พอมีพอกินนั้น
จะต้องอำศัยควำมรู้และวิทยำกำรสมัยใหม่เข้ำมำช่วย พระองค์ทรงเน้นถึงกำรน�ำประโยชน์
จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มำใช้ในพระรำชกรณียกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ประเทศให้รอดพ้นจำกภำวะวิก ติ ประชำชนทุกหมู่เหล่ำสำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงมั่นคง
ภำยใต้กระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงไม่ ป ดกั้ น เทคโนโลยี ใ หม่
จำกประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกแต่ประกำรใด ตรงกันข้ำมทรงสนับสนุนให้มีกำรศึกษำและน�ำ
เทคโนโลยีทันสมัยทุกสำขำจำกทั่วโลกมำใช้ประโยชน์ เพียงแต่พระองค์ทรงเน้นว่ำจะต้อง
มีกำรเลือกใช้เ ทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มำปรับปรุงใช้ให้ดีพอ เหมำะสมกับสภำพและฐำนะ
ของประเทศ หมำยควำมว่ำ เทคโนโลยีบำงอย่ำงอำจจะดีแต่ไม่พอดีหรือไม่เ หมำะสมกับ
สภำพหรือฐำนะของประเทศ ดังพระรำชด�ำรัสที่ทรงแนะน�ำกำรเลือกใช้เทคโนโลยี เมื่อวันที่
ตุลำคม พ.ศ.
ในพิธพ
ี ระรำชทำนปริญญำบัตรของสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ณ อำคำรใหม่ สวนอัมพร ที่ว่ำ
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กำรใช้เทคโนโลยีอนั ทันสมัยในงำนต่ำงๆ นัน้ ว่ำโดยหลักกำรควรจะได้ผลมำกในเรือ่ ง
ประสิทธิภำพ กำรประหยัด และกำรทุน่ แรงงำน แต่อย่ำงไรก็ตำม ก็ยงั คงต้องค�ำนึงถึงสิง่ อืน่
อันเป็นพื้นฐำนและส่วนประกอบกำรงำนที่ท�ำด้วย อย่ำงในประเทศของเรำประชำชนท�ำมำ
หำเลีย้ งตัวด้วยกำรกสิกรรมและกำรลงแรงท�ำงำนเป็นพืน้ กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงใหญ่โตเต็ม
รูปหรือเต็มขนำดในงำนอำชีพหลักของประเทศย่อมจะมีปัญหำ เช่น อำจท�ำให้ต้องลงทุน
มำกมำยสิ้น เปลืองเกินกว่ำเหตุ หรืออำจก่อให้เกิดกำรว่ำงงำนอย่ำงรุนแรงขึ้น เป็นต้น
ผลที่เกิดก็จะพลำดเป้ำหมำยไปห่ำงไกล และกลับกลำยเป็นผลเสีย ดังนั้น จึงต้องมีควำม
ระมัดระวังมำกในกำรใช้เทคโนโลยีป ิบัติงำน คือ ควรจะพยำยำมใช้พอเหมำะพอดีแก่สภำวะ
บ้ำนเมืองและกำรท�ำกินของรำษ ร เพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้วยควำมประหยัดอย่ำงแท้จริง
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หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ าน ก่ด�าตุนยาจีนด ยแม่สล ง

รายละเ ียดผลิตภั

์

ไก่กระดูกด�ำตุนยำจีนดอยแม่สลอง เป็นที่นิยมรับประทำนกันในหมู่คนจีน ซึ่งเชื่อว่ำ
เป็นยำอำยุวฒ
ั นะ โดยมีลกั ษณะเนือ้ หนัง และกระดูกด�ำ เกิดจำกกำรสะสมของเม็ดสีเมลำนิน
Melanin ในเนื้อเยื่อ ไก่กระดูกด�ำ มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูงกว่ำไก่ทั่วไป ทั้ง elanin
androgen antio idant โปรตีน แคลเซียม และ a ino acid หลำกหลำยชนิด แต่มีระดับ
ไขมันที่ต�่ำกว่ำ จึงได้มีกำรน�ำ วทน. ไป พัฒนำวัตถุดิบต้นน�้ำ เพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยง และ
สร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวดอยแม่สลอง ซึ่งลักษณะประจ�ำพันธุ์ไก่กระดูกด�ำ
เทคโนโลยีที่น�ำไปถ่ำยทอด ได้แก่ กำรคัดเลือกพันธุ์ไก่กระดูกด�ำ มำตรฐำน ำร์มเลี้ยง
ไก่กระดูกด�ำ P กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไก่กระดูกด�ำตุนยำจีนบรรจุกระปอง ไก่กระดูกด�ำ
ตุนยำจีนในถุงรีทอร์ท และกำรท�ำอำหำรหมัก
ปัจจุบนั ได้รบั มำตรฐำนผลิตภัณฑ์กำรรับรองควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร ood Sa ety
MP ผ่ำนกำรตรวจเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคจำกศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ผลิตโดย
โรงแปรรูปเนื้อสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ กรมปศุสัตว์
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน
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: คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
: กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
: รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ โทร. 08 8992 4159
: รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ โทร. 08 8992 4159

หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านเมดมะม่วง ิมพานต์

รายละเ ียดผลิตภั

์

อ.ท่ำปลำ จ.อุตรดิตถ์ เป็นแหล่งปลูกมะม่วงหิมพำนต์ทมี่ คี ณ
ุ ภำพชัน้ เยีย่ ม ผลิตภัณฑ์
เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ ของทีน่ มี่ จี ดุ เด่นทีร่ สชำติอร่อย และหวำนมัน โดยทำงคลินกิ เทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยรำชภั อุตรดิตถ์ ได้เข้ำไปมอบองค์ควำมรู้ ด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วง
หิมพำนต์ ตั้งแต่กระบวนกำรคัดเลือกเมล็ดที่สุกแก่เต็มที่ น�ำไปตำกแดด และแช่น�้ำนำน 6 วัน
เข้ำเครื่องกะเทำะเปลือก ให้เมล็ดมีรูปร่ำงสวยงำม แล้วน�ำไปอบและปรุงรส ด้วยกรรมวิธี
กำรผลิตที่พิถีพิถัน ท�ำให้เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ของที่นี้ยังคงรักษำคุณค่ำทำงโภชนำกำร
กลิ่นและรสชำติที่เฉพำะตัว ทั้งยังมีรสชำติใหม่ให้ได้ลิ้มลอง ไม่จ�ำเจกับรสชำติเดิมๆ

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน

: คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภั อุตรดิตถ์
: กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
: นำงพิสมัย หำรโสภำ โทร. 08 4597 7364
: นำยรัฐพล ดุลยะลำ โทร. 08 1972 4851
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หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ าน าวสาลี

รายละเ ียดผลิตภั

์

บ้ำนผำคับได้รับชื่อเรียกในนำมหมู่บ้ำนแม่ข่ำย วทน. ว่ำ “หมู่บ้านข้าวสาลี” มีกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่หลังนำ ที่แต่เดิมไม่ได้ท�ำอะไรมำปลูกข้ำวสำลีเพื่อสร้ำงรำยได้ในครัวเรือน
และชุมชนมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่อง กำรผลิตข้ำวสำลีที่มีคุณภำพ มีกำรคัดพันธุ์ กำรตรวจแปลง
กำรถอนพันธุป์ น กำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์ โดย ศูนย์ไบโอเทค ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ สวทช. ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ ล�ำปำง มทร.ล้ำนนำ ล�ำปำง กระทั่งปัจจุบัน ชุมชนยังน�ำควำมรู้ที่ได้รับน�ำไปแปรรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช ำต้ น อ่ อ นข้ ำ วสำลี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ะขำมป้ อ มอบแห้ ง จ� ำ หน่ ำ ยที่ ร ้ ำ นภู ้ ำ
ร้ำนเลมอน ำร์ม และผลิตเป็นข้ำวสำลีงอกจ�ำหน่ำยทีว่ สิ ำหกิจชุมชนน่ำนมอลต์ สร้ำงรำยได้
และมีเงินหมุนเวียนในชุมชน ไม่น้อยกว่ำ 500 000 บำท ในช่วงเวลำ 4 5 เดือน ซึ่งเป็นกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรในชุมชนได้อย่ำงรู้คุณค่ำ สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และแบ่งปัน
ผลก�ำไรกลับคืนสู่สมำชิกและคนในชุมชน ส่งผลให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ดีขึ้น
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : สถำบันกำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สท.
ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ สวทช.
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
: กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : นำยธนดล วงศ์มณีทิพย์ นำงจันทร์ ล�ำนัย
ชื่อผู้ประสำนงำน
: นำงสำววิศรำ ไชยสำลี โทร. 0 2564 7000
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หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ าน าวปล ดสาร า ารปล ดภัย

รายละเ ียดผลิตภั

์

บ้ำนบำงกระน้อย หมู่ที่ 2 ต.นครปำหมำก อ.บำงกระทุ่ม จ.พิษณุโลก อดีตคนใน
บ้ำนบำงกระน้อยมีต้นทุนของควำมยำกจน จึงต้องกำรที่จะพัฒนำชุมชนให้มีควำมเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น คนในชุมชนบ้ำนบำงกระน้อยจึงได้น้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำร
ด�ำรงชีวิต ท�ำให้มีควำมเป็นอยู่เรียบง่ำยผนวกกับได้เป็น หมู่บ้ำนข้ำวปลอดสำรอำหำร
ปลอดภัย ที่มุ่งเน้นกำรน�ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในกำร
แก้ปัญหำของชุมชนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและหน่วยงำนในท้องถิ่น จึงท�ำให้ชำวบ้ำน
สำมำรถร่วมกลุ่มสร้ำงอำชีพอย่ำงยั่งยืนแบบพึ่งพำตนเอง โดยองค์ควำมรู้ที่ทำงคลินิก
เทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภั พิบูลสงครำม ได้ลงไปถ่ำยทอดให้กับชำวบ้ำน ได้แก่ เรื่อง
กำรผลิตข้ำวปลอดสำรและอำหำรให้ปลอดภัย กำรผลิตข้ำวปลอดสำร ปุ ยอินทรีย์
กำรผลิตอำหำรปลอดภัย ข้ำวเกรียบแป้ง โจกข้ำวกล้องงอก ข้ำวพองปรุงรส น�้ำตำล
มะพร้ำว เทคโนโลยีเตำชีวมวล

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน

: คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภั พิบูลสงครำม
: กระทรวงวิทบยำศำสตร์และเทคโนโลยี
: นำยสมพงษ์ อ้นชำวนำ
: ผศ.ดร.น�้ำทิพย์ วงษ์ประทีป โทร. 055 267 000 ต่อ 7226 7737
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หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านเทคโนโลยีการผลิตเ ด

รายละเ ียดผลิตภั

์

บ้ำนดงครำม ต.ธำตุพนม อ.ธำตุพนม จ.นครพนม เริ่มต้นจำกปัญหำควำมยำกจน
มีอำชีพไม่หลำกหลำยของบ้ำนดงครำม โดยท�ำนำเป็นหลัก สภำพอำกำศแห้งแล้ง เป็นที่มำ
ของควำมต้องกำรเสริมอำชีพ ซึ่งช่วงเวลำนั้นได้รับกำรช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยกำร
สนับสนุนเงินยืมเพื่อด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม จำกคุณหญิงพันเครือ ยงใจยุทธ เป็นเงิน
5 000 บำท และยืมเงินจำกส�ำนักงำนเกษตรเป็นเงิน 27 450 บำท เพื่อเพำะเห็ด แต่เนื่องจำก
ขั้นตอนกำรเพำะเห็ด ังกำรีค่อนข้ำงยุ่งยำกจึงหันมำผลิตเห็ดขอนขำวในถุงพลำสติกแทน
โดยองค์ควำมรู้ที่ทำงคลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยนครพนม ได้มอบให้ ได้แก่ เทคโนโลยี
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดเพื่อผลิตเป็นกำรค้ำ เทคโนโลยีกำรดูแลรักษำโรงเรือน เทคโนโลยี
กำรผลิตก้อนเห็ดให้ได้คณ
ุ ภำพ เทคโนโลยีกำรแปรรูป เทคโนโลยีกำรจัดกำรบริหำรโรงเรือน
สิ่งเหล่ำนี้ก่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม กำรสร้ำงวิทยำกร มีกำรสร้ำงฐำนกำรเรียนรู้
และอื่นๆ อีกมำกมำย

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน
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: คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยนครพนม
: กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
: นำงบุญประเสริฐ แซงดำว
: นำงสำวพัชญทั ห์ กิณเรศ โทร. 042 532 477 ต่อ 8

หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านแปรรปถั่วลิสง

รายละเ ียดผลิตภั

์

ถั่วลิสง มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูงเนื่องจำกเมล็ดอุดมไปด้วยกรดไขมันชนิดต่ำงๆ
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ กรดไขมั นชนิดไม่อิ่มตัว เช่น โอเลอิก leic และลิโนเลอิก inoleic
ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ร้อยละ 80 88 ของไขมันทั้งหมดที่มีอยู่ ร้อยละ 45 55
เมื่อน�ำมำบริโภคจะช่วยลดปัญหำกำรอุดตันของไขมันในเส้นเลือดเนื่องจำกถั่วลิสงมีไขมัน
เป็นองค์ประกอบอยู่ประมำณร้อยละ 45 55
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2553 2556 คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภั มหำสำรคำม
ได้มีกำรน�ำปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนบ้ำนปำน จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดเป็น หมู่บ้ำน
แปรรูปถั่วลิสง โดยใช้องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนำคุณภำพและ
ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ถวั่ ลิสง กำรพัฒนำต่อยอดกำรยืดอำยุ ชะลอ กำรเกิดกลิน่ หืนของผลิตภัณฑ์ถวั่
โดยใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติ รวมถึงกำรพัฒนำสถำนประกอบกำรให้มีมำตรฐำน MP
ตลอดจนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนสำมำรถน�ำมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ และกำรน�ำทรัพยำกรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สู่ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน

: คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภั มหำสำรคำม
: กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
: นำงประมวล พลพุทธำ
โทร. 08 6909 7843 08 5148 6960
: ผศ.ว่ำที่ รท.ดร.ณั ฐชัย จันทชุม โทร. 08 1117 7448
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์กลวยแปรรป

หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านผลิตภั

รายละเ ียดผลิตภั

์

กล้วยเล็บมือนำง เป็นกล้วยทีผ
่ บู้ ริโภคนิยมรับประทำน และปลูกกันมำกในพืน้ ทีภ่ ำคใต้
ของประเทศไทย โดยเฉพำะจังหวัดชุมพร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร วศ. เล็งเห็นควำมส�ำคัญ
ของกล้วยเล็บมือนำง จึงน�ำองค์ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีอำหำรมำใช้ในกำรศึกษำวิจัยกำร
แปรรูปกล้วยเล็บมือนำง เพือ่ พัฒนำให้เกิดผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ และเพิม่ มูลค่ำให้กบั ผลิตภัณฑ์
ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์จำกกำรแปรรูปกล้วยเล็บมือนำง ได้แก่ แป้งกล้วย กล้วยอบ น�ำ้ กล้วยชนิด
พร้อมดื่มและกึ่งส�ำเร็จรูป แยมกล้วย เยลลี่น�้ำกล้วยผสมน�้ำผลไม้ชนิดอื่น กล้วยแผ่นกรอบ
กล้วยม้วนกรอบ ทองม้วนกล้วย กล้วยอบผสมธัญชำติ กล้วยทอดกรอบ คุกกี้กล้วย
ข้ำวเกรียบกล้วย และไอครีมกล้วยเล็บมือนำง จำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในครั้งนี้
ท�ำให้มีกำรพัฒนำและส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียกว่ำ
หมู่บ้ำนผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนน�ำ
องค์ควำมรูด้ ำ้ นวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีแลนวัตกรรม มำใช้ประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพหลัก
จนเป็นแบบอย่ำงให้แก่หมูบ่ ำ้ นและชุมชนอืน่ ๆ ซึง่ จะน�ำไปสู่ กำรสร้ำงรำยได้ และสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
กล้วยอบเล็บมือนำง ศรีภำ เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึง่ ทีม่ ำจำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
จำก วศ. ให้แก่กลุม่ วิสำหกิจชุมชนกลุม่ สตรีขนั เงิน ด้ำนกำรแปรรูปกล้วยด้ำนฉลำกสติกเกอร์
กล้วยเล็บมือนำงอบ ซึ่งปัจจุบันทำงกลุ่ม ได้รับมำตรฐำน อย./มผช. จนน�ำไปสู่ห้ำง
สรรพสินค้ำ และ 7 11 ทั่วประเทศ

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน
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:
:
:
:

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
นำงศรีภำ แสง ้ำสุวรรณ โทร. 08 6511 9577 หรือ 07 7541 897
นำงวรรณดี มหรรณพกุล โทร. 0 2201 7420 ต่อ 7415

หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านปลาดุกคร วงจรท่า ัก

รายละเ ียดผลิตภั

์

หมู่บ้ำนปลำดุกครบวงจรท่ำซัก หนึ่งในหมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มีกำรด�ำเนินงำนเริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ต.ท่ำซัก เกษตรกรส่วนใหญ่มีเลี้ยง
ปลำดุกมำกถึง 600 ครัวเรือน แน่นอนว่ำปัจจัยกำรควบคุมคุณภำพของกำรเลี้ยงนั้น
ถือเป็นสิ่งส�ำคัญ ดังนั้นองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยียังคงถือเป็น
ส่วนส�ำคัญในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน โดยหมู่บ้ำนปลำดุกครบวงจรท่ำซัก ในฐำนะหมู่บ้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รับกำรสนับสนุนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี จ�ำนวน 5 เทคโนโลยี
ได้แก่ กระบวนกำรเลี้ยงปลำดุก/กำร น ูหลังประสบอุทกภัย มำตรฐำนอำหำรสัตว์
ตำมที่หน่วยงำนรำชกำรก�ำหนด/กำรน�ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในผลิตอำหำร
กำรบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพและกระบวนกำรผลิต กระบวนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
เช่น ลูกชิ้นปลำดุก ข้ำวเกรียบปลำดุก และกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน

: คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
: กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
: น.ส.พุทธพร ชุมแก้ว
: ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร โทร. 075 673 540 ต่อ 41
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หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านตนแ การแปรรปผลิตภั ์
า ารกะป นามัยเพ่ เพิ่มมลค่า

รายละเ ียดผลิตภั

์

กะป คือ เครื่องปรุงรสอย่ำงหนึ่งที่แพร่หลำยในประเทศไทยมีกะปมำกมำยหลำยชนิด
ให้เลือกรับประทำน แต่ละชนิดจะมีควำมแตกต่ำงกัน ทั้งคุณภำพ วัตถุดิบ กรรมวิธีผลิต
ตำมแต่ท้องถิ่นนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่ท�ำจำกกุ้งเคย ซึ่งพบมำกในพื้นที่ชำยฝังทะเล เช่นเดียว
กับหมู่บ้ำนกระซ้ำขำว ที่มีแหล่งทรัพยำกรในกำรท�ำกะปเป็นจ�ำนวนมำก
แต่ด้วยกำรจ�ำหน่ำยและบริโภคนิยมในรูปของกะปอยู่ในวงจ�ำกัด คือ กะปสด เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำให้แก่กะปที่มีอยู่บ้ำนกระซ้ำขำวจึงมีควำมต้องกำรแปรรูปกะปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น
เป็นที่มำของ หมู่บ้ำนแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกกะปอนำมัยเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปอำหำรในภำชนะบรรจุปดสนิท
กำร ่ ำ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ใ นภำชนะบรรจุ ป ดสนิ ท และกำรเลื อ กบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ หมำะสมกั บ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กะปหวำน กะปเหำะ ซอสกะปปรุงรส น�ำ้ เมีย่ งค�ำกะปหวำน ซอสรำดหน้ำกะป
ซอสผัดไทยกะปสำมรส และไข่เค็มกะป
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ กะปเหำะบรรจุขวดแก้ว วิทยำกรมืออำชีพ
กระบวนกำรท�ำงำนกลุ่มที่เพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนให้สูงขึ้น

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน
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: คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
: กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
: นำงธัญภัทร โพธิร่มไทร โทร. 08 7803 1459
: ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์ค�ำ โทร. 0 2549 4684

หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านโ นด นา เล วิถีวิทย์

รายละเ ียดผลิตภั

์

สบู่ตำลโตนด ตอบโจทย์วิถีชุมชนคำบสมุทรสทิงพระ จำกลูกตำลธรรมดำๆ ที่มี
อยู่มำกมำยใน ต.ท่ำหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลำ บ่งบอกถึงควำมพร้อมด้ำนวัตถุดิบต้นน�้ำ
สู่กระบวนกำรพัฒนำด้วย วทน. เพื่อสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ เกิดควำมส�ำเร็จของพื้นที่
อย่ำงเต็มรูปแบบ
ซึ่งมำจำกถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสบู่จำกเนื้อตำลโตนด จำกคลินิกเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ภำยใต้โครงกำร หมู่บ้ำนโหนด นำ เล วิถีวิทย์ นอกจำก
นี้ยังได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตน�้ำตำลโตนดผง เทคโนโลยีกำรท�ำก้อนเชื้อเห็ด
จำกเปลือกลูกตำลเหลือใช้ และทั้งหมดเกี่ยวข้องกับวิถีโหนด วิถีนำ และวิถีเล โดยปัจจุบัน
ได้ รั บ มำตรฐำนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน มผช. ใบรั บ รอง rganic Thailand เมื่ อ วั น ที่
3 พ.ค. 2559 และ T P ระดับ 5 ดำว ของจังหวัดสงขลำ อีกด้วย

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน

: คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
: กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
: นำงพูนทรัพย์ ศรีชู ป้ำรมย์ โทร. 08 1275 7156
: ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ
โทร. 0 7428 2322
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หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านเทคโนโลยีการผลิตปุย ินทรีย์

รายละเ ียดผลิตภั

์

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตปุยอินทรีย์ ชุมชนบ้ำนโนนประดู่เป็นชนเผ่ำภูไท อพยพมำ
จำกเมืองภูวำนำกระแด้ง ประเทศลำวในช่วงสมัยรัชกำลที่ 3 มำตัง้ ถิน่ ฐำนในตัวเมืองสกลนคร
ชุมชนบ้ำนโนนประดู่เริ่มมีปัญหำ ทั้งในด้ำนสังคม ครอบครัวยำกจน ด้ำนเศรษฐกิจชุมชนมี
ปัญหำหลักคือ กำรใช้ปุยเคมีเพิ่มมำกขึ้น วิถีกำรผลิตเริ่มมีกำรแข่งขัน จ้ำงแรงงำนในกำร
ท�ำนำ เพื่อให้ทันตำม ดูกำลและเพิ่มผลผลิตให้ได้ขำยมำกขึ้น ปัญหำหลักอีกด้ำนหนึ่งหลัง
จำกกำรวิเครำะห์ ปรำก ว่ำ ค่ำใช้จ่ำยกำรด�ำรงชีพหรือค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนมีกำรใช้เงิน
เพิม่ มำกขึน้ ตำมกระแสวิก ตเศรษฐกิจทุนนิยม สิง่ เหล่ำนีเ้ ป็นผลมำจำกกำรพัฒนำทีไ่ ม่สมดุล
จึงเป็นที่มำในกำรแก้ปัญหำโดยสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.
ได้ลงพื้นที่ถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรผลิตปุยอินทรีย์คุณภำพสูง วว. กำรผลิตกำซชีวภำพ
กำรผลิตเมล็ดพันธ์ข้ำว กำรเลี้ยงไก่ / กำรปลูกผัก กำรท�ำตระกร้ำหวำยลำยขิด เป็นต้น

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน
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: สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.
: กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
: นำยค�ำนึง พิพิธภัณฑ์
: นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์ โทร. 0 2577 9000

หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านนาโยนและเมลดพัน ุ์ าว ุม น

รายละเ ียดผลิตภั

์

บ้ำนทุง่ ใหญ่ หมู่ 8 ต.นิคมพัฒนำ อ.บำงระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมำณ
3 500 ไร่ มีพื้นที่ในกำรท�ำนำประมำณ 2 000 ไร่ พื้นที่ท�ำไร่ประมำณ 700 ไร่ ประสบปัญหำ
เรือ่ งเพลีย้ กระโดดสีนำ�้ ตำลระบำดอย่ำงรุนแรง ในปี พ.ศ. 2552 คลินกิ เทคโนโลยีมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณุโลก ได้เข้ำไปแก้ไขปัญหำและมีกำรสนับสนุนให้มีกำรปรับ
เปลีย่ นวิธกี ำรท�ำนำจำกนำหว่ำนน�ำ้ ตม มำเป็นกำรท�ำนำแบบโยนกล้ำ ซึง่ เป็นกำรแก้ปญ
ั หำกำร
แพร่ระบำดของโรคแมลงได้ ซึง่ ได้ทำ� กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรท�ำนำโยน ผลิตเมล็ดพันธุข์ ำ้ ว
ให้กับชำวบ้ำน ปัจจุบันชุมชนมีรำยได้จำกกำรท�ำเมล็ดพันธุ์ คนละ 11 300 บำท ถ้ำให้โรงสี
ทั่วไป 1 ไร่ผลิตข้ำวได้ 800 กิโลกรัมในสภำพสด ขำยกิโลกรัมละ 6 บำท เป็นเงิน 4 800 บำท
หักต้นทุน 2 000 บำทต่อไร่ เหลือ 2 800 บำท ท�ำให้มสี ว่ นต่ำง 8 500 บำท และมีศนู ย์กำรเรียนรู้
เพือ่ เป็นแหล่งเพำะกล้ำนำโยน แหล่งคัดเมล็ดพันธุ์ แหล่งทดสอบเมล็ดพันธุข์ ำ้ ว แหล่งรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ กำรท�ำปุ ยสั่งตัด ซึ่งกำรด�ำเนินกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน สร้ำงควำมมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน

: คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณุโลก
: กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
: นำงพชรกมล เหลืองทอง
: รศ.ดร.สมชำติ หำญวงษำ และนำยด�ำรงศักดิ สุวรรณศรี โทร. 055 298 438
27 THAI TECH EXPO 2017

หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านเกษตร ินทรีย์ าน น งมัง

รายละเ ียดผลิตภั

์

บ้ำนหนองมัง ต.โนนกลำง อ.ส�ำโรง จ.อุบลรำชธำนี เป็นชุมชนขนำดใหญ่ตงั้ มำกว่ำ 100 ปี
เดิมชุมชนท�ำกำรเกษตรแบบดั้งเดิม ท�ำนำเป็นอำชีพหลักท�ำสวนและเลี้ยงสัตว์เป็นอำชีพรอง
ด้วยสภำพพืน้ ทีเ่ ป็นดินร่วนปนทรำย มีควำมเป็นกรดสูง และไม่มแี หล่งน�ำ้ ธรรมชำติ ผลผลิต
ทำงเกษตรจึงไม่มีคุณภำพ ดังนั้นส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแ ห่งชำติ
สวทช. จึงได้ลงพืน้ ทีถ่ ำ่ ยทอดให้ได้แก่ เทคโนโลยีกำรท�ำเกษตรอินทรีย์ กำรท�ำน�ำ้ ส้มควันไม้
กำรเผำถ่ำนเตำ 200 ลิตร กำรสร้ำงโรงเรือนคัดเลือกแสง ล
ปัจจุบันสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจเกษตรอินทรีย์โนนกลำง สำมำรถน�ำเทคโนโลยีที่ได้รับ
กำรถ่ำยทอดไปใช้ประโยชน์ เกิดควำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจทีถ่ กู ต้องในกำรผลิตพืชในระบบเกษตร
อินทรีย์ สำมำรถผลิตพืชผักที่ดีทั้งในด้ำนปริมำณ และคุณภำพ พร้อมทั้งช่วยลดกำรใช้
สำรเคมีในกำรเกษตร ผูบ้ ริโภคได้บริโภคอำหำรทีม่ คี วำมปลอดภัยมำกขึน้ มีคณ
ุ ภำพชีวติ และ
สุขภำพที่ดีขึ้น มีกำรวำงแผนกำรเพำะปลูกและค�ำนึงถึงชนิดของพืช ผัก ที่มีควำมเหมำะสม
และมีมูลค่ำ เป็น แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดรำยได้และเกิดอำชีพในกลุ่ม และมีกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรท�ำงำนร่วมกันเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน
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: ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ สวทช.
: กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
: นำงสำวเลอทีชำ เมืองมีศรี
: นำงอุไรพรรณ ปรำงอุดมทรัพย์ โทร. 0 2577 9000

หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านตนแ ดานเกษตร ินทรีย์

รายละเ ียดผลิตภั

์

อ�ำเภอวชิรบำรมี เป็นอ�ำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ต�ำบลบ้ำนนำ
ต�ำบลบึงบัว ต�ำบลหนองหลุม และต�ำบลวังโมกข์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่มและที่ดอน
เหมำะแก่กำรเพำะปลูกและเลี้ยงสัตว์ คุณภำพของดินค่อนข้ำงสมบูรณ์ และหมู่บ้ำนต่ำงๆ
ทัง้ 4 ต�ำบล ประชำกรส่วนใหญ่มอี ำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ทัง้ กำรปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์
โดยเทคโนโลยีทนี่ ำ� ไปถ่ำยทอดให้กบั ชุมชน ได้แก่ กำรผลิตสมุนไพรเพือ่ ใช้เป็นสำรก�ำจัดแมลง
ศัตรูพืช กำรผลิตข้ำวปลอดสำรและข้ำวอินทรีย์ กำรผลิตปุยชีวภำพจำกวัสดุเหลือทิ้ง
ทำงกำรเกษตร กำรผลิตน�้ำหมักชีวภำพจำกวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร กำรปลูกผัก
ปลอดสำรและผักอินทรีย์ กำรวำงแผน และบรรจุภัณฑ์ ตลอดระยะเวลำกำรด�ำเนินกำร
โครงกำรท�ำให้เกษตรกรเกิดกำรเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ผสมผสำนกับภูมปิ ญ
ั ญำท้องถิน่ ท�ำให้
เกษตรกรปรับวิธกี ำรโดยน�ำแนวพระรำชด�ำริเกษตรท ษ ใี หม่และเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับ
ใช้ในพื้นที่เกษตรในชุมชน โดยเน้นลดรำยจ่ำยภำคกำรผลิต น�ำวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร
มำท�ำให้เกิดประโยชน์ดังกล่ำวมำข้ำงต้น เกิดกำรรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรบันทึก
ข้อมูลใช้เทคโนโลยีด้ำนสำรสนเทศมำปรับใช้ ท�ำให้ได้เกษตรกรต้นแบบที่น�ำแนวพระรำชด�ำริ
มำปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน

: คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยนเรศวร
: กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
: นำงสำวมุฑิตำ ปันติ
: ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้ำย โทร. 05 5961 000
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หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านปศุสัตว์ ินทรีย์

รายละเ ียดผลิตภั

์

หมูบ่ ำ้ นทัพไทย เป็นหมูบ่ ำ้ นทีเ่ กษตรกรส่วนใหญ่มอี ำชีพท�ำนำ และเป็นกำรท�ำนำในระบบ
เคมีมำก่อน ต่อมำได้มองเห็นผลกระทบต่อกำรท�ำนำในระบบเคมี ทัง้ ด้ำนต้นทุนทีส่ งู ผลกระทบ
ต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม จึงได้รวมกลุ่มกันท�ำเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ในนำม
กลุ่มอำชีพทำงเลือกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้ำนทัพไทย กำรท�ำเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่
มีกำรปลูกข้ำวหอมมะลิอินทรีย์เป็นหลัก โดยเทคโนโลยีที่คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน สุรินทร์ ลงไปถ่ำยทอด ได้แก่ เทคโนโลยีกำรเลี้ยงหมูหลุม
แบบครบวงจร ตัวอย่ำงเช่น กำรเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สุกร กำรผลิตอำหำรอินทรีย์ ล
รวมถึงกำรแปรรูปข้ำวอินทรีย์ กำรสร้ำงระบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
รวมถึงกำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำให้กับชุมชน ท�ำให้ชำวบ้ำนเข้มแข็ง มีอำชีพที่มั่นคง และมี
รำยได้ที่ยั่งยืน

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน
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:
:
:
:

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน สุรินทร์
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
นำงกัญญำ อ่อนศรี
ดร.สุทธิศักดิ แก้วแกมจันทร์ โทร. 0 4415 3062

หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านพลังงานทางเล ก
เพ่ วิถี ีวิตเกษตรกร

รายละเ ียดผลิตภั

์

เครือข่ำยรวมใจตำมรอยพ่อ เป็นเครือข่ำยภำคประชำชนจำกประชำชนในหมูบ่ ำ้ นต่ำงๆ
ในพืน้ ทีต่ ำ� บลปำเด็ง เพือ่ ด�ำรงชีวติ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กำรท�ำกำรเกษตร
แบบผสมผสำน กำรใช้สำรชีวภำพในกำรก�ำจัดแมลง โครงกำรออมเงินวันละบำท รวมถึง
กำรใช้พลังงำนทำงเลือกเพือ่ กำรด�ำรงชีวติ เนือ่ งจำกกำรไม่มสี ำธำรณูปโภคด้ำนระบบไ ำ้
เครือข่ำย เข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน�ำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีมำใช้แก้ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน โดยเทคโนโลยีที่ชุมชนได้รับ ได้แก่
นวัตกรรมบ่อแกสชีวภำพแบบแรกในประเทศ และกำรจัดกำรพลังงำนทำงเลือกอย่ำงยั่งยืน

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน

:
:
:
:

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภั เพชรบุรี
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
นำยโกศล แสงทอง
ผศ.ดร.ปำณิศำ แก้วสวัสดิ โทร. 0 3241 445
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หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านมัด มี่กี่ลาน าง

รายละเ ียดผลิตภั

์

กำรทอผ้ำในต�ำบลนำขุม ท�ำกันมำเป็นเวลำช้ำนำน เนือ่ งจำกวิถชี วี ติ ในสมัยก่อนจะทอผ้ำ
ใส่กนั ทุกครัวเรือน โดยเฉพำะกำรทอผ้ำมัดหมี่ กำรทอผ้ำของต�ำบลนำขุม โดยทัว่ ไปเกิดจำก
กำรทองผ้ำแบบมัดย้อมก่อนกำรทอ ซึ่งผ้ำที่ได้จำกกรรมวิธีนี้เรียกว่ำ ผ้ำมัดหมี่ หรือ
ผ้ำหมี่ กำรทอผ้ำมัดหมี่เส้นด้ำย ไม่ว่ำจะเป็นเส้นไหมหรือเส้นฝ้ำย เพื่อสร้ำงลวดลำยก่อน
กำรย้อม ซึง่ ผูท้ อจะต้องออกแบบลวดลำยผ้ำไว้กอ่ น ถ้ำต้องกำรหลำยสีกต็ อ้ งมัดและย้อม
หลำยครั้ง จนกว่ำจะได้สีครบตำมต้องกำรแล้วจึงน�ำไปทอด้วยเทคนิคกำรขัดสำนธรรมดำ
ลวดลำยบนผ้ำ จะเกิดขึน้ ตำมรอยทีม่ ดั ย้อม จึงเรียกผ้ำทีเ่ กิดจำกกำรทอวิธนี วี้ ำ่ ผ้ำมัดหมี่
กลุ่มทอผ้ำบ้ำนนำขุม จัดตั้ง กลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 และต่อมำ ปี พ.ศ. 2556 2559
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้มงี บประมำณสนับสนุนพัฒนำเป็นหมูบ่ ำ้ นวิทยำศำสตร์
ท�ำให้ชำวบ้ำนมีรำยได้เพิ่มขึ้น เส้นใย กำร อก กำรย้อม กำรผสมสี กำรย้อมธรรมชำติ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ เครื่องมือทุ่นแรง
เช่น จักรอุตสำหกรรม

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน
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:
:
:
:

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภั อุตรดิตถ์
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คุณสมศรี อินอ่อน
ผศ.สินีนำถ วิกรรมประสิทธิ โทร. 059 416

หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ าน ม่ น ม รสารเคมี

รายละเ ียดผลิตภั

์

ในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่ำนมำ คลินิกเทคโนโลยีได้เข้ำไปถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรย้อมสีไหม
ด้วยวัสดุธรรมชำติ ณ บ้ำนห้วยทรำย ได้รบั ควำมสนใจเป็นอย่ำงดี และได้รบั ผลกำรประเมิน
กำรอบรมอยู่ในระดับดีมำก จึงท�ำให้คลินิกเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภั นครรำชสีมำ
เล็งเห็นถึงปัญหำและควำมต้องกำรต่ำงๆ ของชุมชน โดยต้องกำรที่จะพัฒนำต่อยอดจำก
โครงกำรดังกล่ำวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนมำกยิ่งขึ้น จึงพิจำรณำเห็นสมควรที่จะ
พัฒนำหมูบ่ ำ้ นห้วยทรำยเป็นหมูบ่ ำ้ นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ด้ำนไหม ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำ คือ กำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงกำรจ�ำหน่ำยผ้ำไหม
กำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กำรย้อมสีไหมด้วยวัสดุจำกธรรมชำติ ออกแบบลำยไหมและกำร
ทอผ้ำไหม กำรทอผ้ำไหมที่ได้มำตรฐำน เทคโนโลยีกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ผำ้ ไหม เช่น กำรแต่งกลิน่ มะลิและกุหลำบ กำรสะท้อนน�ำ้ และกำรเพิม่ ควำมนุม่ ลืน่
ส่งเสริมกำรตลำด ส่งเสริมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. และส่งเสริมกำรขอรับ
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมไทย ตรำนกยูงพระรำชทำน

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน

:
:
:
:

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภั นครรำชสีมำ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
นำงนิยม เทศชำรี
โทร. 08 6245 0494
ดร.บุษรำคัม ป้อมทอง โทร. 044 247 390
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หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ าน ม่ น มแพรวา

รายละเ ียดผลิตภั

์

แพรวำ หรือ ผ้ำไหมแพรวำเป็นผ้ำทอมืออัน เป็น เอกลักษณ์ของชำวผู้ไทยหรือ
ภู ไ ท กำรทอผ้ ำ แพรวำมี ม ำพร้ อ มกั บ วั ฒ นธรรมของชำวภู ไ ท ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ น
จังหวัดกำ สินธุ์ นครพนม มุกดำหำร สกลนคร โดยยังคงรักษำวัฒนธรรมประเพณี
ควำมเชือ่ กำรแต่งกำย และกำรทอผ้ำไหมทีม่ ภี มู ปิ ญ
ั ญำในกำรทอด้วยกำรเก็บลำยจำกกำร
เก็บขิด และกำรจก ทีม่ ลี วดลำยโดดเด่น ทีม่ ภี มู ปิ ญ
ั ญำทีไ่ ด้รบั กำรถ่ำยทอดมำจำกบรรพบุรษุ
และพัฒนำมำอย่ำงต่อเนือ่ ง ผ้ำแพรวำจึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของกลุม่ ชนทีส่ บื เชือ้
สำยมำจำกกลุ่มภูไท
โดย ผศ.สุจติ รำ สรำวิช จำกคลินกิ เทคโนโลยีมหำวิทยำลัยกำ สินธุ์ ได้ลงไปถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ในเรื่อง พัฒนำสำยพันธุ์ตัวไหม เพื่อตัวไหมจะให้เส้นที่มีคุณภำพและยำวขึ้น
กว่ำในอดีต พัฒนำกรรมวิธีกำรสำวไหม เพื่อให้ได้เส้นไหมที่เรียบเนียน ดูปรำณีต และ
สวยงำม และกำรย้อมสีธรรมชำติ เพื่อชำวบ้ำนมีสุขภำพที่ดี ห่ำงไกลจำกสำรเคมีรวมไปถึง
กำรพัฒนำด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับผ้ำแพรวำ

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน
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:
:
:
:

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยกำ สินธุ์
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คุณประกอบ ปัญจิต โทร. 08 5739 8739
ผศ.สุจิตรำ สรำวิช โทร. 043 602 055

หมู่บ้าน
นวัตกรรม

ม่ านท ผา มนายาว นา ุดม

รายละเ ียดผลิตภั

์

กลุม่ ทอผ้ำไหมบ้ำนนำยำว นำอุดม อ�ำเภอหนองหงส์ ส่วนใหญ่มอี ำชีพปลูกหม่อน เลีย้ งไหม
และทอผ้ำไหมมำนำนสืบทอดต่อกันมำ โดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญำท้องถิน่ กำรทอผ้ำมีเฉพำะหลัง ดูเก็บเกีย่ ว
เพือ่ เป็นรำยได้เสริม เมือ่ มีกำรทอผ้ำเพิม่ มำกขึน้ นำงกัญญรัตน์ พลมำศ จึงได้เกิดแนวควำมคิดทีจ่ ะ
รวมกลุม่ กัน ในปี 2541 ได้มกี ำรจัดตัง้ กลุม่ ทอผ้ำขึน้ โดยใช้ชอื่ กลุม่ ว่ำ กลุม่ ทอผ้ำไหมบ้ำนนำอุดม
ได้รบั กำรสนับสนุนโดยโครงกำรนิยำซำวำ แรกเริม่ มีสมำชิกกลุม่ จ�ำนวน 10 คน จัดหำเส้นไหมมำทอ
ผ้ำที่บ้ำน เวลำจ�ำหน่ำยจะเอำมำรวมกันไว้ที่ท�ำกำรกลุ่มต่อมำ ปี 2547 กลุ่มทอผ้ำไหมได้เปลี่ยนชื่อ
กลุ่มใหม่เป็น กลุ่มทอผ้ำไหมนำยำว นำอุดม
กำรเก็บรักษำน�ำ้ ย้อม หรือ วัสดุธรรมชำติทมี่ อี ยูใ่ ห้เกิด ประโยชน์สงู สุด มีมำตรฐำนในกำรผลิต
สีย้อมจำกธรรมชำติที่มีคุณภำพสูง มีสีสัน สวยงำม สดใส สำมำรถน�ำไปใช้กับวัสดุได้หลำกหลำย
เส้นกก ฝ้ำย และเส้นใยจำกธรรมชำติ และเก็บไว้ได้เป็น เวลำนำนขึ้น
น�ำไปใช้ประโยชน์จริงในกระบวนกำรผลิตผ้ำไหมได้ 40 คน ท�ำให้ลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรย้อม
และ เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ได้ 2 000 บำท /คน / เดือน คิดเป็น รำยได้รวม 4 เดือน 320 000 บำท
น�ำไปใช้ประโยชน์จริงใน กระบวนกำรผลิตผ้ำไหมได้ 25 คน ท�ำให้ลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรย้อม
และ เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ ได้ 3 500 บำท /คน / เดือน คิดเป็นรำยได้รวม 4 เดือน 350 000 บำท

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน
ชื่อหน่วยงำนสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail
ชื่อผู้ประสำนงำน

:
:
:
:

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภั บุรีรัมย์
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
นำงกัญญรัตน์ พลมำศ
นำยอุก ษ ์ นำจ�ำปำ โทร. 044 611 221
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

ตเพาะเ ด ัตโนมัติ

รางวัลที่

1

โครงการประกวดสิ่งประดิ ฐ์คิดค้น
ทางวิทยา าสตร์และเทคโนโลยี ประจาป 2 0

รายละเ ียดเคร่ งจักร
สำมำรถวำงก้อนเห็ดได้ 120 ก้อน
ออกแบบวำงก้อนเห็ดแบบ Sha e ท�ำให้ผลผลิตเห็ดออกมำได้เต็มที่ทุกก้อน
มีระบบ Micro Controller ควบคุมอุณหภูมิ และสเปรย์นำ�้ ในตูไ้ ด้อย่ำงต่อเนือ่ ง
โปรแกรมสำมำรถเลือกใช้กับเห็ด 5 ชนิด ได้แก่ เห็ดนำง ้ำ เห็ดนำงรม เห็ดตีนแรด
เห็ดเปำ ื้อ และเห็ดหลินจือ
สำมำรถผลิตเห็ดได้ประมำณ 36 กิโลกรัมต่อเดือน
โครงสร้ำงเป็นอลูมิเนียม น�้ำหนักเบำสำมำรถถอดประกอบได้เองเพียงคนเดียว
ขนำด กว้ำง 0.8 เมตร ยำว 0.8 เมตร สูง 1.5 เมตร น�้ำหนัก 10 กิโลกรัม
ใช้มอเตอร์ไ ้ำ ขนำด 15 วัตต์ต่อชั่วโมง

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง
เจ้ำของผลงำน
: นำยพิทักษ์ สถิตวรรธนะ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 1 ถ.รำชด�ำเนินนอก ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000
โทร. 089 738 6158 E ail : ita st hot ail.co
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Automatic Mushroom Cultivation Cabinet

เคร่ งผ่าและคันน�ามะนาว สม

Fresh Squeezed Lemon Juice Machine

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

รางวัลที่

1

โครงการประกวดสิ่งประดิ ฐ์คิดค้น
ทางวิทยา าสตร์และเทคโนโลยี ประจาป 2 0

รายละเ ียดเคร่ งจักร
สำมำรถผ่ำและคั้นน�้ำมะนำว/ส้ม ได้อย่ำงต่อเนื่อง และแม่นย�ำ ก�ำลังผลิตประมำณ
3 200 ลูกต่อชั่วโมง ได้น�้ำมะนำวประมำณ 55 000 ซีซี เฉลี่ย 17 20 ซีซ ต่อลูก
กระบอกบีบลูกมะนำวจะมีช่องที่แยกน�้ำ และเปลือกออกจำกกัน
ผ่ำลูกมะนำวออกเป็น 2 ซีก แต่ไม่แยกออกจำกกัน ท�ำให้ไม่ตอ้ งใช้แรงมำก เนือ่ งจำก
ไม่มีแรงต้ำนจำกภำยในลูกมะนำว
ไม่มีควำมขมของเปลือกปนลงไปในน�้ำ
สำมำรถท�ำงำนได้แทนกำรใช้แรงงำนคน
มีควำมแข็งแรง ท�ำจำกสแตนเลสป้องกันสนิม สำมำรถถอดชิน้ ส่วนล้ำงได้
ขนำด กว้ำง 0.8 เมตร ยำว 1.5 เมตร สูง 1.3 เมตร น�้ำหนัก 200 กิโลกรัม

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง
เจ้ำของผลงำน
: นำยธนภัทร พรหมงำม
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 55/76 ม. 2 หมู่บ้ำนภูเก็ตวิลล่ำดำวรุ่ง ซ.3 ถ.เจ้ำ ้ำ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 08 1396 9833 E ail : t n hat hot ail.co
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เคร่ งผ่าปลากะตักสมรรถนะสง

รางวัลที่

3

โครงการประกวดสิ่งประดิ ฐ์คิดค้น
ทางวิทยา าสตร์และเทคโนโลยี ประจาป 2 0

รายละเ ียดเคร่ งจักร
สำมำรถผ่ำปลำกะตักและแยกเศษไส้ปลำ มีสมรรถนะสูงถึง 98 เปอร์เซ็น
สำมำรถผ่ำปลำได้อย่ำงรวดเร็ว 55 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง แรงงำนคน 20 กิโลกรัม
ต่อชัว่ โมง
มีลูกกลิ้งบีบตัวปลำหมุนผ่ำนใบมีดเพื่อผ่ำเป็น 2 ซีก โดยมีชุดเกลี่ยปลำก่อนเข้ำสู่
ลูกกลิ้ง
ตัวเครื่องมีควำมแข็งแรง ท�ำจำกสแตนเลส ขนำดกว้ำง 0.7 เมตร ยำว 1.2 เมตร
สูง 1.5 เมตร
ลูกกลิ้งบีบอัดท�ำจำกวัสดุพลำสติกซุปเปอร์ลีน
ใช้มอเตอร์ไ ้ำ ขนำด 1 แรงม้ำ 746 กิโลวัตต์ ใช้ไ ้ำ 0.746 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
ควำมเร็วรอบ : ชุดผ่ำ 700 r กำรเขย่ำ 140 r กำรล�ำเลียง 70 r

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง
เจ้ำของผลงำน
: นำยป ิพัทธ์ สุบรรณ์
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 163 ม. 12 ต.ช้ำงซ้ำย อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษ ร์ธำนี 84160
โทร. 08 3074 5665 08 1922 4525 E ail : tu ati at hot ail.co
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

High Performance Anchovy Splitting Machine

ินส่วน ุดดิน งเคร่ งจักรกลการเกษตร
Big Shovel Fork for Backhoe

รางวัล

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

เ ิด เกียรติ

โครงการประกวดสิ่งประดิ ฐ์คิดค้น
ทางวิทยา าสตร์และเทคโนโลยี ประจาป 2 0

รายละเ ียดเคร่ งจักร
แก้ปัญหำกำรพรวนดินในแปลงปลูกแบบยกร่องมีคูน�้ำรอบ
มีลักษณะเป็นส้อมขนำดใหญ่มีห้ำขำ
ส่วนปลำยแหลมเป็นรูปสำมเหลีย่ มและมีสันตรงกลำงด้ำนหลังของส้อม ช่วยให้ดิน
ไม่ติดกับใบส้อม
ออกแบบให้ติดตั้งใช้งำนกับรถแบคโ ขนำดเล็ก
มีระบบน�้ำฉีดลงมำตำมหน้ำส้อม
พรวนดินได้เร็วและก้อนดิน แตกสม�่ำเสมอ ท�ำงำนได้เร็วกว่ำแรงงำนคน 27 เท่ำ
ลึกกว่ำ 3 เท่ำ และมีค่ำใช้จ่ำยเพียง 1 ใน 3
ใช้วัสดุเหล็กแผ่นรีดร้อน
ขนำดกว้ำง 1 เมตร ยำว 1 เมตร น�้ำหนัก 120 กิโลกรัม
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง
เจ้ำของผลงำน
: ว่ำที่ร้อยโทบัญชำ หนูเล็ก
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 9/5 ม. 7 ต. บำงแพ อ. บำงแพ จ. รำชบุรี 70160
โทร. 08 9220 8438 09 5874 2244 E ail : n uncha56 hot ail.co
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รางวัล

เ ิด เกียรติ

โครงการประกวดสิ่งประดิ ฐ์คิดค้น
ทางวิทยา าสตร์และเทคโนโลยี ประจาป 2 0

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เป็นรถที่ใช้บรรทุกเครื่องหยอดต้นกล้ำ วิ่งได้ทั้งบนถนน และ ในนำข้ำว
ล้อหน้ำมี 4 ล้อ เป็นล้อยำง 2 ล้อ ส�ำหรับวิ่งบนถนน และล้อเหล็ก 2 ล้อ ส�ำหรับ
วิ่งในแปลงนำข้ำว
มีรำงเลือ่ นปรับเลือ่ นชุดหย่อนกล้ำให้ยดื ออกใกล้ หรือไกลจำกตัวรถเพือ่ ใช้ในเวลำ
รถติดหล่ม ให้น�้ำหนักรถเบำลง
มีตัวปรับระดับควำมสูงต�่ำของชุดหย่อนกล้ำโดยใช้แม่แรงยกรถ
เป็นแบบนั่งขับ ใช้ชุดเหยียบเลี้ยวเพื่อสะดวกในกำรควบคุม
ขนำด กว้ำง 4 เมตร ยำว 4 เมตร สูง 2 เมตร น�้ำหนัก 800 กิโลกรัม

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง
เจ้ำของผลงำน
: นำยธนัตถ์ ศรีสุขสันต์
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 34/35 ซ.ลำดพร้ำว 23 ถ.ลำดพร้ำว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 08 3030 6609 0 2513 5298 E ail : thanat.sens g ail.co
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

เคี่ยม
รถ ย่ นกลาและท�านา เนกประสงค์

เคร่ งผลิตกา ีวภาพแ กระจายสาร มัก
ตามแรงเ วี่ยง นีศนย์กลาง

รางวัล

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

เ ิด เกียรติ

โครงการประกวดสิ่งประดิ ฐ์คิดค้น
ทางวิทยา าสตร์และเทคโนโลยี ประจาป 2 0

รายละเ ียดเคร่ งจักร
ถังหมักระบบปด 2 ถัง วำงซ้อนกันในแนวนอน ท�ำให้มีพื้นที่ผิวน�้ำหมักมำกกว่ำ
กำรวำงถังแนวตั้ง
สำมำรถผลิตกำซชีวภำพได้ต่อเนื่องตลอดเวลำ ใช้ได้ครั้งละ 40 นำที
กำรกวนสำรหมักท�ำได้โดยกำรแกว่งชุดถังหมักทัง้ 2 ถัง ตำมแนวยำว ท�ำให้จลุ นิ ทรีย์
กระจำยตัวในถังหมักได้ทั่วถึง
กำซชีวภำพที่ผลิตได้ผ่ำนลงในน�้ำที่ผสมด้วยแคลเซียมไ ดรอกไซด์ เพื่อก�ำจัด
กำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่ปนอยู่ออกไปจำกที่มีร้อยละ 40 ให้เหลือร้อยละ 20
ท�ำให้มีปริมำณกำซมีเทนมำกขึ้น
ประกอบด้วยถังหมักขยะชีวภำพขนำด 200 ลิตร จ�ำนวน 2 ถัง
ถังหมักขนำด กว้ำง 2 เมตร ยำว 2 เมตร สูง 2 เมตร ถังเก็บกำซ ขนำด
กว้ำง 1 เมตร ยำว 1 เมตร สูง 3 เมตร

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง
เจ้ำของผลงำน
: นำยสมชำย แก้วจันทร์ฉำย
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ จ.แพร่
โทร. 08 1746 4585 0 5461 3313 E ail : ainou2108113 hot ail.co
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รถตัด ยเปนท่ น
นิด รรทุกและ นถ่ายในเคร่ งเดียว

รางวัลที่

1

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
ประจาป 2 0 สำขำกำรเกษตรและเกษตรแปรรูป

รายละเ ียดเคร่ งจักร
สำมำรถตัดอ้อยบรรจุในถังสูงสุดได้ถงึ 7 ตัน ตัวถังสำมำรถยกเอียงมุมได้ 20 – 25 องศำ
และยกถังได้สูงถึง 5.5 เมตร เมื่อได้เต็มถังสำมำรถท�ำกำรขนถ่ำยท่อนอ้อยไปสู่รถบรรทุก
ได้หมดภำยใน 3 นำทีต่อถัง โดยไม่ต้องให้รถบรรทุกเข้ำมำวิ่งคู่ไปกับรถตัดอ้อย ซึ่งช่วยลด
กำรกดทับของหน้ำดินที่จะเกิดจำกกำรวิ่งของรถบรรทุกบนแปลงอ้อย ส่งผลให้ตออ้อย
เสียหำย ท�ำให้ผลผลิตอ้อยในปีถัดไปลดลง และเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อย
ขึ้นใหม่ นอกจำกนี้ยังช่วยลดค่ำใช้จ่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและลดกำรสึกหรอของอะไหล่ และได้
ท่อนอ้อยมีควำมสะอำดมำกขึ้นอีกด้วย
กำรออกแบบระบบขับเคลื่อนด้วยชุดส่งก�ำลังแบบชุดเ อง ควบคุมกำรท�ำงำนโดยมี
เกียร์หน้ำ 4 เกียร์ และเกียร์หลัง 1 เกียร์ ท�ำให้สำมำรถเลือกใช้เกียร์ได้ตำมควำมเหมำะสมของ
พืน้ ทีแ่ ปลงอ้อย ลดจ�ำนวนปัมไ ดรอลิคเหลือเพียง 10 ชุด และสำยไ ดรอลิคจ�ำนวน 50 เส้น
ท�ำให้มีระบบกำรท�ำงำนที่ไม่ซับซ้อน สำมำรถซ่อมแซมเองได้เมื่อเครื่องมีปัญหำ

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมำคมเครือ่ งจักรกลไทย
เจ้ำของผลงำน
: ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด สำมำรถเกษตรยนต์
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 184 ม. 11 ต. หันคำ อ. หันคำ จ. ชัยนำท 17130
โทร. 056 452 222 a . 056 452 221 E ail : srinauls hot ail.co
e site : www.sa art asetyon.co
ผู้ประสำนงำน
: นำยสำมำรถ ลี้ธีระนำนนท์ ต�ำแหน่ง หุ้นส่วนกรรมกำรผู้จัดกำร
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

(Sugar Cane Harvester with Automatic
Loading System)

เคร่ ง ุ เกลด นมปง

Special Breading Machine

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

รางวัลที่

2

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
ประจาป 2 0 สำขำกำรเกษตรและเกษตรแปรรูป

รายละเ ียดเคร่ งจักร
ขัน้ แรกน�ำกุง้ มำตัดส่วนหัวและปอกเปลือกออก น�ำส่วนทีเ่ หลือมำยืดออกตำมแนวยำว
ของตัวกุ้ง และน�ำไปชุบแป้งบริเวณล�ำตัวกุ้ง จำกนั้นน�ำตัวกุ้งเข้ำเครื่องชุบเกล็ดขนมปัง
โดยจะมีเกล็ดขนมปังอยูบ่ นสำยพำนทีเ่ ลือ่ นตลอดเวลำ และเกล็ดขนมปังอีกส่วนโรยลงบนตัวกุง้
จำกด้ำนบน
เครือ่ งชุบเกล็ดขนมปังอัตโนมัตนิ ี้ สำมำรถชุบเกล็ดขนมปังได้กบั วัตถุดบิ หลำกหลำยชนิด
เช่น กุง้ ปลำ เนือ้ ไก่ มีกำ� ลังกำรผลิตอยูท่ ี่ 6 000–8 000 ชิน้ ต่อชัว่ โมง สำมำรถน�ำมำท�ำงำน
เพือ่ ทดแทนแรงงำนคนได้ ช่วยลดกำรปนเปอนสิง่ สกปรกท�ำให้ได้ผลผลิตทีม่ คี วำมสะอำด

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมำคมเครือ่ งจักรกลไทย
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ซี.บี. ู้ด เทค จ�ำกัด
ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อ/เบอร์โทร/E ail : 246/133 ซ. รำมค�ำแหง 196 ถ. รำมค�ำแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
โทร. 0 2919 4362 a . 0 2919 4890 E ail : c ood2003 g ail.co
e site : www.c ood tech.co
ผู้ประสำนงำน
: นำยทวีศักดิ วรรณำทิพยำภรณ์ ต�ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร
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เคร่ งควานเมลดล�า ย
แ สายพาน ัตโนมัติแ

ัว

รางวัลที่

2

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
ประจาป 2 0 สำขำกำรเกษตรและเกษตรแปรรูป

รายละเ ียดเคร่ งจักร
กำรออกแบบระบบหัวคว้ำน 16 หัว สำมำรถเลือก/เปลีย่ นหัวคว้ำนได้ตำมควำมต้องกำร
โดยหัวคว้ำนท�ำจำกสแตนเลส ลักษณะคล้ำยตุดตู่ มี 2 แบบ ได้แก่ หัวคว้ำน 16 หัว แบบเจำะ
ทะลุเนื้อล�ำไยแต่หัวคว้ำนไม่ทะลุ และ หัวคว้ำน 16 หัว แบบเจำะทะลุเนื้อล�ำไยแต่หัวคว้ำนทะลุ
แต่มีสปริงเพื่อป้องกันเศษเมล็ดล�ำไยติดที่หัวคว้ำน ใช้ไ ้ำ 220 โวลต์ 1 เ ส ขนำด
0.8 1.4 2 เมตร กว้ำง ยำว สูง สำมำรถคว้ำนล�ำไยได้ถึง 125 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
หรือ 1 ตันต่อวัน 8 ชั่วโมง โดยใช้แรงงำนคนในกำรท�ำงำนเพียง 1 คน สำมำรถท�ำงำน
ต่อเนื่องได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อวัน และท�ำควำมสะอำดเครื่องด้วยกำรฉีดน�้ำ

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมำคมเครือ่ งจักรกลไทย
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ยูเรกำ ออโตเมชั่น จ�ำกัด
ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อ/เบอร์โทร/E ail : 19 ม. 11 ต. ลำดสวำย อ. ล�ำลูกกำ จ. ปทุมธำนี 12150
โทร. 0 2192 3737 ต่อ 648 สำยด่วน 08 8838 5098 a 0 2192 3741
E ail : ar eting eure adesign.co.th e site : www.eure adesign.co.th
ผู้ประสำนงำน
: นำยนรำกร รำชพลสิทธิ และนำยวสันต์ อ�ำนวยวัฒนะกุล ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทั
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Longan Seed Scooping Machine 16 Heads

เคร่ ง ัดมันส�าปะ ลัง
นาดก�าลังการผลิต
ตันต่ ั่วโมง

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

รางวัลที่

3

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
ประจาป 2 0 สำขำกำรเกษตรและเกษตรแปรรูป

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เป็นกำรขัดเอำเปลือกของหัวมันส�ำปะหลังออก โดยใช้โรลเลอร์ทงั้ หมด 10 ชิน้ ติดขนแปรง
เป็นตัวท�ำควำมสะอำดหัวมัน ใช้มอเตอร์ขนำด 2.2 กิโลวัตต์ เป็นตัวขับเคลือ่ นแกนโรลเลอร์
ทีจ่ ะท�ำหน้ำทีห่ มุนเพือ่ ขัดท�ำควำมสะอำดหัวมัน นอกจำกนี้ ยังมีระบบน�ำ้ แรงดันสูงท�ำหน้ำทีส่ ง่ น�ำ้
ภำยในเครื่องเพื่อช�ำระล้ำงสิ่งสกปรกออกจำกเครื่องให้ได้มำกที่สุด เปลือกมันส�ำปะหลัง
ทีผ่ ำ่ นกระบวนกำรขัดมำแล้วจะถูกแยกออกโดยชุดตะแกรงเพือ่ แยกน�ำ้ และเปลือกออกจำกกัน
นอกจำกนีย้ งั สำมำรถควบคุมคุณภำพกำรขัดโดยกำรปรับกระบวนกำรท�ำงำนให้หวั มันอยูใ่ น
เครือ่ งนำนขึน้
ก�ำลังกำรผลิต 8 10 ต่อชั่วโมง
ปริมำณน�้ำที่ใช้ 1 000 2 000 ลิตรต่อชั่วโมง
ก�ำลังไ ้ำ 25 กิโลวัตต์
ขนำดเครื่อง 1 990 2 700 4 465 กว้ำง สูง ยำว
น�้ำหนัก 2 500 กิโลกรัม
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมำคมเครือ่ งจักรกลไทย
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ไทย ไดนำมิค มำสเตอร์ จ�ำกัด
ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อ/เบอร์โทร/E ail : 942 ม. 3 ซ. ท่ำนผูห้ ญิง ถ. เทพำรักษ์ ต. เทพำรักษ์ อ. เมือง จ. สมุทรปรำกำร 10270
โทร. 0 2758 1495 9 a . 0 2755 6686 E ail : a aseta td thai.co
e site : www.td thai.co
ผู้ประสำนงำน
: นำยจักรเกษตร อักษรพันธ์ ต�ำแหน่ง ผู้จัดกำรส่วนโรงงำน
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เคร่ ง รรจุเมดลงแผงแ

รางวัลที่

1

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
ประจาป 2 0 สำขำกำรผลิตในเชิงอุตสำหกรรม

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เครื่องเริ่มปล่อยเม็ดยำลงบนจำนเรียงเม็ดยำ เป็นแถวตำมแบบที่จดั ไว้ และล�ำเลียงลงสู่
รำงเรียงเม็ดยำ ขณะที่ ล์มส�ำหรับผนึกเข้ำเป็นแผงยำทัง้ ด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง จะถูกติดตัง้ เข้ำ
เป็นม้วนทำงด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ ตำมล�ำดับ โดย ล์มจะถูกผนึกเข้ำด้วยกันด้วยควำมร้อน
จำกแม่พมิ พ์ จำกนัน้ แผงยำจะถูกท�ำให้เย็นตัวลงและถูกตัดออกเป็นส่วน ตำมขนำดควำมยำว
ที่ก�ำหนด และถูกส่งต่อไปยังส่วนกำรบรรจุลงกล่องต่อไปทำงสำยพำน
ควบคุมกำรท�ำงำนด้วย P C สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้คนงำน
ในกำรปรับตั้งเครื่องบ่อย ถูกออกแบบและผลิตเพื่อกำรน�ำผลิตภัณฑ์ลักษณะแบบเม็ด
ที่มีรูปร่ำงคงที่ มำบรรจุลงแผงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ที่สะอำด สวยงำม และ
ได้มำตรฐำน ตัวเครื่องท�ำจำกสแตนเลส ส่วนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ผลิตจำกโลหะเหล็กกล้ำ
ปลอดสนิมหรือสแตนเลส 316 ซึ่งเหมำะกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอำหำรและยำ

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมำคมเครือ่ งจักรกลไทย
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท เอ็น อำร์ อินดัสตรีย์ จ�ำกัด
ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อ/เบอร์โทร/E ail : 768 ม. 3 ซ. ท่ำนผูห้ ญิง ถ. เทพำรักษ์ ต. เทพำรักษ์ อ. เมือง
จ. สมุทรปรำกำร 10270 โทรศัพท์. 0 2758 1495 9 ต่อ 281
a . 0 2384 1945 e site : www.nr.co.th
ผู้ประสำนงำน
: นำยจักรเกษตร อักษรพันธ์ ต�ำแหน่ง ผู้จัดกำรส่วนโรงงำน
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

NR Strip Packing Machine

เคร่ งลางลังพลาสติก ัตโนมัติ
แ เคล่ นยาย ด

Automatic Crate Washing Machine

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

รางวัลที่

2

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
ประจาป 2 0 สำขำกำรผลิตในเชิงอุตสำหกรรม

รายละเ ียดเคร่ งจักร
วำงลังไว้บนโซ่สำยพำนล�ำเลียง กดปุม un เพื่อให้เครื่องท�ำงำน สำยพำนจะเลื่อนลัง
ผ่ำนเข้ำระบบ และฉีดน�้ำตำมควำมเร็วของกำรหมุนของมอเตอร์สำยพำน โดยสำมำรถปรับ
ควำมเร็วได้ตำมต้องกำร จำกนัน้ จะผ่ำนเข้ำระบบเปำลม เมือ่ เปำลมเสร็จ สำยพำนก็จะล�ำเลียง
ลังพลำสติกออกจำกเครื่อง ส่งไปยังที่พักลัง
ลักษณะของเครื่องมีขนำดกะทัดรัด เคลื่อนย้ำยได้สะดวก ลดระยะเวลำในกำรล้ำงลัง
เมื่อเทียบกับกำรใช้แรงงำนคน

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมำคมเครือ่ งจักรกลไทย
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท จี.ไอ.เอ . เอ็นจีเนียริ่ง จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 420/1 ซ. วัดไผ่เงิน ถ. จันทน์ แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพ 10120
โทร. 0 2673 1513 5 0 2673 1517 E ail : gi eng gi .co.th
e site : www.gi .co.th
ผู้ประสำนงำน
: นำยสุริยำ จ่ำชัยภูมิ ต�ำแหน่ง ผู้จัดกำรโรงงำน
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แ นกล ่วยงานเ ่ มโล ะ

รางวัลที่

3

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม
ประจาป 2 0 สำขำกำรผลิตในเชิงอุตสำหกรรม

รายละเ ียดเคร่ งจักร
แขนกลช่ ว ยงำนเชื่ อ มอั ต โนมั ติ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ช ่ ว ยในงำนเชื่ อ มแบบกึ่ ง อั ต โนมั ติ
ซึ่งประสิทธิภำพที่ได้เทียบเท่ำกำรท�ำงำนโดยใช้หุ่นยนต์ แต่ข้อดีของอุปกรณ์คือสำมำรถ
เคลื่อนย้ำยได้ตำมต้องกำร โดยเป็นกำรน�ำระบบ C C มำควบคุมหัวเชื่อมให้เชื่อมตำมแบบ
ที่ต้องกำร และมีมำตรฐำน

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมำคมเครือ่ งจักรกลไทย
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ที.ซี. เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 81 ม. 9 ต. ดอนข่อย อ. ก�ำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034 353 105 09 5495 5289 09 0994 7099 a . 0 3435 3105
E ail : a e hot ail.co ad in iweld ot.co
e site : www.iweld ot.co
ผู้ประสำนงำน
: นำยรำชันท์ ักเม ต�ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Welding Arm

เคร่ ง �า ัดน�าเสีย
Slit Saver

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

รางวัลที่

1

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาป 2 0
สำขำพลังงำน สิ่งแวดล้อม และพัฒนำคุณภำพชีวิต

รายละเ ียดเคร่ งจักร
น�ำน�้ำที่มีสิ่งเจือปน ผ่ำนเครื่องบ�ำบัดน�้ำเสีย น�้ำและสิ่งเจือปนซึ่งมีควำมหนำแน่น
แตกต่ำงกัน จะถูกแยกออกจำกกันในขณะที่ไหลผ่ำนเครื่องด้วยระบบกำรตกตะกอน
โดยเครื่องดังกล่ำวสำมำรถใช้งำนได้กับสิ่งเจือปนในน�้ำทุกขนำด แต่หำกสิ่งเจือปนมีขนำด
น้อยกว่ำ 0.8 มิลลิเมตร จะต้องเพิ่มขั้นตอนในกำรสร้ำงตะกอนก่อนที่จะน�ำมำผ่ำนเครื่อง
ดังกล่ำว

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมำคมเครือ่ งจักรกลไทย
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ซี.ซี. ออโตพำร์ท จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 29 ม. 8 ถ. ศำลำแดง11 ต. ศำลำแดง อ. บำงน�้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรำ 24000
โทร. 0 2988 2334 6 a . 0 2988 2337 E ail : oonlert ccauto art.co.th
e site : www.ccauto art.co.th
ผู้ประสำนงำน
: คุณบุญเลิศ ชดช้อย ต�ำแหน่ง ประธำนบริษัท
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เคร่ งผลิตกา โดรเจนจากน�า
ส�า รั ทดแทนการใ กา

รางวัลที่

2

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาป 2 0
สำขำพลังงำน สิ่งแวดล้อม และพัฒนำคุณภำพชีวิต

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เครื่องผลิตกำซไ โดรเจนจำกน�้ำด้วยไ ้ำ Electrolysis ใช้กระบวนกำรผ่ำนกระแส
ไ ้ำตรงจำกเครื่องก�ำเนิดไ ้ำเข้ำไปในสำรอิเล็กโทรไลต์ใน eactor cell เกิดป ิกิริยำเคมี
ได้กำซไ โดรเจน และกำซออกซิเจน ในอัตรำส่วน 2 : 1 ผ่ำน ressure control ซึง่ ควบคุมกำร
ผลิตกำซเมื่อควำมดันอยู่ที่ 1 ar และหยุดกำรผลิตกำซเมื่อควำมดันที่ 1.5 ar จำกนั้น
จึงส่งผ่ำนกำซไปยังอุปกรณ์เช็คทำงด้ำนควำมปลอดภัย 3 ระดับ ส่งผ่ำนกำซไปยังอุปกรณ์
ที่ใช้งำน
ได้กำซที่ไม่มีสีและกลิ่น มีอุณหภูมิจุดระเบิดสูงกว่ำ P เป็นกำซที่มีน�้ำหนักเบำที่สุด
ติ ด ไ ง่ ำ ย ไม่ เ กิ ด ประกำยไ ขณะที่ มี ก ำรเผำไหม้ มี ก ำรเผำไหม้ ที่ ส ะอำดไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
กำซคำร์บอนไดออกไซด์และซัลเ อร์ไดออกไซด์ในขณะทีม่ กี ำรสันดำป ให้พลังงำนควำมร้อน
สูงถึง 3 200 องศำเซลเซียส สำมำรถปรับเปลวไ ให้มีขนำดเล็กถึง 1 มิลลิเมตร อีกทั้งยัง
ประหยัดค่ำใช้จำ่ ย เนือ่ งจำกปัจจุบนั น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและกำซ P มีรำคำทีส่ งู ขึน้ อย่ำงต่อเนือ่ ง
นอกจำกนีย้ งั ได้มำตรฐำนสำกล CE Con or ity Euro ean

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมำคมเครือ่ งจักรกลไทย
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท อินเตอร์โกร จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 105 ถ. สุดประเสริฐ แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพ 10120
โทร. 0 2688 5080 3 a . 0 2688 5095 E ail : ar eting intergro.co.th
e site : www.intergro.co.th
ผู้ประสำนงำน
: นำยสัม ทธิ แซ่เจียง ต�ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

LPG Hydrogen Gas Generator from Water
for Alternative Energy

เร ก�าจัดผักต วาประสิท ิภาพสง
Water Hyacinth Harvester

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

รางวัลที่

3

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาป 2 0
สำขำพลังงำน สิ่งแวดล้อม และพัฒนำคุณภำพชีวิต

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เรือก�ำจัดผักตบชวำ หรือ ทุ่นลอยน�้ำ ท�ำงำนด้วยระบบไ ดรอลิก ใช้เครื่องยนต์
ดีเซลขนำดไม่น้อยกว่ำ 80 แรงม้ำ ขับปัมไ ดรอลิก ส่งน�้ำมันไ ดรอลิกไปขับเคลื่อนหมุน
มอเตอร์ขับล้อใบพัด ซึ่งมีลักษณะเป็นกังหันเหล็กข้ำงเรือ 2 ข้ำง ท�ำหน้ำที่ตะกุยน�้ำให้เรือ
เคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำหรือถอยหลัง ด้ำนหน้ำของเรือมีใบมีดแบบ ันเลื่อยส�ำหรับตัดวัชพืช
พร้อมสำยพำนล�ำเลียง 3 ส่วน คือ ส่วนหน้ำ ส่วนกลำง และส่วนท้ำย โดยใช้สำยพำน
แบบตะแกรงเหล็กแบบขั้นบันไดที่ท�ำด้วยสแตนเลส ล�ำเลียงเก็บวัชพืชขึ้นจำกน�้ำ ส่งไปเก็บ
ที่สำยพำนกลำง และสำยพำนท้ำย กระบะสำยพำนท้ำยสำมำรถยกขึ้นลงได้ โดยใช้ระบบ
ไ ดรอลิ ก แบบคอนโทรลโยก อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม กำรท� ำ งำนสำมำรถควบคุ ม จำกห้ อ ง
พนักงำนขับ ตัวเรือและโครงสร้ำงสำมำรถถอดประกอบได้

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมำคมเครือ่ งจักรกลไทย
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท คิงส์สุวรรณ วัฒนำ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 89 ม. 9 ต. ละหำร อ. บำงบัวทอง จ. นนทบุรี 11110
โทร. 08 9778 8723 ฝำยขำย 09 8106 7630
E ail : tha rit ea g ail.co
ผู้ประสำนงำน
: นำยมีศักดิ บุญมำหำ ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท
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รถ ายกาแ สด จรยุท
Hybrid Coffee Cart

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยี
และเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาป 2 0

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

รางวัล
เทคโนโลยี
สรางสรรค์ า ีพ
เพ่ สังคม

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เป็นกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงเครื่องชงกำแ สดแบบแกส P เป็นพลังงำนหลัก
ร่ ว มกั บ พลั ง งำนไ ้ ำ ควบคุ ม กำรท� ำ งำนของเครื่ อ งชงกำแ สด ที่ ไ ด้ จ ำกพลั ง งำน
แสงอำทิตย์ ขนำด 200 วัตต์ ซึ่งน�ำมำติดตั้งบนรถสำมล้อไ ้ำ
ใช้ระบบกำรท�ำควำมร้อนแบบ as urner ใช้ไ ้ำน้อยกว่ำ 150 วัตต์ ติดตั้งได้ทุกที่
แม้เป็นพื้นที่ที่ไ ้ำเข้ำไม่ถึง สำมำรถย้ำยสถำนที่ได้ตลอดเวลำ เปรียบเทียบเป็นต้นทุน
ด้ ำ นพลั ง งำนในกำรท� ำควำมร้อนเมื่อเทียบกับเครื่องชงกำแ ในระบบไ ้ำมำตรฐำน
เดี ย วกั น ที่ 5 000 วั ต ต์ พบว่ ำ เครื่ อ งชงกำแ สดระบบไ บริ ด ใช้ พ ลั ง งำนจำก P
0.5 กิโลกรัม ต่อ 8 ชั่วโมง คิดเป็นรำคำพลังงำนเท่ำกับ 11 บำท ส่วนเครื่องชงกำแ สด
ระบบไ ำ้ ใช้ไ ำ้ เท่ำกับ 120 บำท ต่อ 8 ชัว่ โมง 1 วัน ค่ำไ ำ้ เท่ำกับ 15 บำทต่อชัว่ โมง

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมำคมเครือ่ งจักรกลไทย
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท เจ. อำร์. แอล. สยำม จ�ำกัด
ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อ/เบอร์โทร/E ail : 14/164 ม. 9 ถ. ปูเจ้ำสมิงพรำย ต. ส�ำโรงกลำง อ. พระประแดง จ. สมุทรปรำกำร 10130
โทร. 0 2754 4161 3 08 0155 1050 a . 0 2755 9019
E ail : in o outletoco ee.co in o rlsia .co
ผู้ประสำนงำน
: นำงสำวไพลิน พำนเพียรศิลป ต�ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

เคร่ ง ึนรปโพลิเม ร์ประสิท ิภาพสง ัจ ริยะ
คว คุมดวยค มพิวเต ร์

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เครือ่ งขึน้ รูปโพลิเมอร์ประสิทธิภำพสูงอัจฉริยะแบบสำมขำ สำมำรถท�ำงำนตำมรูปแบบ
ที่ก�ำหนดในกำรขึ้นรูป ก�ำหนดควำมหนำชิ้นงำน ควำมละเอียดในกำรขึ้นรูปตำมโปรแกรมที่
ก�ำหนด โดยให้ควำมร้อนแก่แผ่นควำมร้อนเพื่อให้กำรยึดติดชิ้นงำนเป็นไปอย่ำงสมบูรณ์
นอกจำกนี้ยังสำมำรถสั่งกำร และตรวจสอบกำรท�ำงำนทำงอินเตอร์เน็ต โดยใช้สมำร์ทโ น
หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพำ
สำมำรถผลิ ต ชิ้ น งำนโพลิ เ มอร์ ไ ด้ ห ลำกหลำยชนิ ด เช่ น BS P
u er
ood Powder Poly er Matri
มีควำมเร็วในกำรขึ้นรูปสูงกว่ำเครื่องทั่วไปเนื่องจำกเป็นกำรเคลื่อนที่
ในรูปแบบไดมอนด์ Di ond sha e ove ent
สำมำรถรักษำสมดุลในระหว่ำงกำรขึ้นรูปได้ดี ท�ำให้เกิดของเสียน้อย
หัวฉีดออกแบบให้สำมำรถเดินเครื่องต่อเนื่องได้ 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดพัก
สำมำรถควบคุม ตรวจสอบและติดตำมกำรท�ำงำนผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตได้อย่ำงแม่นย�ำ
ขึ้นรูปชิ้นงำนที่มีควำมละเอียดสูงสุด 50 ไมครอน
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท บำงกอกบลูโอเชี่ยน จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : นำยธวัชชัย อำทรกิจ
705/39 ถ.อนำมัยงำมเจริญ แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
โทร. 08 1733 7263 E ail : a.tawatchai g ail.co
e site : www. ocean.co
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

เคร่ ง ึนรป ินงานสามมิติความละเ ียดสง
ดวยเร ินเ ลว

รายละเ ียดเคร่ งจักร
แนวคิดในกำรออกแบบเครือ่ งพิมพ์สำมมิตทิ มี่ คี วำมละเอียดสูงเริม่ มำจำกเครือ่ งพิมพ์
สำมมิติมีแนวโน้มควำมต้องกำรเพิ่มขึ้น ซึ่งดูได้จำกมีผู้น�ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศที่เกี่ยวกับ
เครือ่ งพิมพ์สำมมิตมิ ำจ�ำหน่ำยในประเทศเป็นจ�ำนวนมำก และมีงำนแสดงสินค้ำทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เทคโนโลยีกำรพิมพ์เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก แต่ยังคงติดปัญหำเรื่องของรำคำที่สูงมำกของ
เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ที่มีควำมละเอียดสูง ซึ่งเป็นที่ต้องกำรของตลำดในประเทศ
มีขนำด 40 40 60 เซนติเมตร น�้ำหนัก 8 กิโลกรัม
ขึ้นรูปชิ้นงำนได้ 60 120 150 มิลลิเมตร ที่ควำมละเอียด 0.05 มิลลิเมตร
สำมำรถท�ำงำนต่อเนื่องได้มำกกว่ำ 12 ชั่วโมง
แหล่งก�ำเนิดแสงในกำรขึ้นรูป ใช้แสงควำมยำวคลื่น 420 450 ไมโครเมตร
สำมำรถขึ้นรูปเรซินได้หลำยชนิด ทั้งเรซินธรรมดำ ชนิดแข็ง ชนิดอ่อนตัว และ
ชนิดที่สำมำรถหล่อด้วยกำรแทนที่ด้วยโลหะได้
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท บำงกอกบลูโอเชี่ยน จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : นำยธวัชชัย อำทรกิจ
705/39 ถ.อนำมัยงำมเจริญ แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
โทร. 08 1733 7263 E ail : a.tawatchai g ail.co
e site : www. ocean.co
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

ระ เตาเผาควันเพ่ ุรกิจ า าร

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เครื่องก�ำจัดกลิ่นและควันส�ำหรับเครื่องคั่วกำแ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักที่ใช้
ในกำรก�ำจัดมลภำวะ 3 ส่วน คือ ระบบกำรกรองและก�ำจัดฝุน ระบบกำรก�ำจัดควัน และระบบ
กำรก�ำจัดกลิ่น โดยจะต้องมีกำรควบคุมให้ระบบทั้งหมดท�ำงำนสัมพันธ์กัน เพื่อให้สำมำรถ
ก�ำจัดมลภำวะได้สมบูรณ์ที่สุด
เป็นระบบเผำก�ำจัดควันที่ใช้พลังงำนได้อย่ำงสอดคล้องเหมำะสมและประหยัดพลังงำน
อีกด้วย โดยส่วนประกอบหลักที่ส�ำคัญ มีดังต่อไปนี้
เครื่องควบคุมกำรท�ำงำนด้วยระบบพีแอลซี P C Controller
เครื่องควบคุมระบบเผำ Burner Controller
เครื่องควบคุมระบบสเปรย์น�้ำ
พัดลมดูดอำกำศพร้อมระบบตรวจสอบกำรท�ำงำน

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท อกรินโนเวท จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : นำยจ�ำรัส พำนเพียรศิลป
1469/1 ม. 6 ต. เทพำรักษ์ อ. เมืองสมุทรปรำกำร จ. สมุทรปรำกำร 10270
โทร. 0 2754 4161 3 08 1642 5140
E ail : agrinnovate yahoo.co in o rlsia .co
56 THAI TECH EXPO 2017

เคร่ งผลิตยางเมดรปลก าศก์

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Cube Shaped Rubber Machine

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เครื่องผลิตยำงเม็ดรูปลูกบำศก์ เพื่อกำรผลิตยำงเตรียมพื้นลู่ ลำนกรีฑำ เป็น
เครื่องจักรส�ำหรับใช้ในกำรผลิตเม็ดยำงที่มีคุณภำพ มีอัตรำกำรผลิตเม็ดยำงที่ 200
กิโลกรัมต่อชั่วโมง ใช้พลังงำนไ ้ำน้อยกว่ำเครื่องสับแบบมีรูตะแกรงที่น�ำมำประยุกต์ใช้
เครื่องนี้สำมำรถตัดแผ่นยำงหนำประมำณ 3.5 มิลลิเมตร และกว้ำง 300 มิลลิเมตร ให้เป็น
เม็ดยำงรูปทรงลูกบำศก์ ขนำด 3 – 4 ลูกบำศก์มิลลิเมตร ด้วยเทคนิคกำรตัดแบบ 2 มิติ
ด้วยชุดใบมีดทีอ่ อกแบบเป็นพิเศษ ตัดแล้วไม่เป็นฝุนผงยำง ท�ำให้ได้เม็ดยำงทีม่ ขี นำดสม�ำ่ เสมอ

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 1 ม. 10 ซ.วัดมหำวงษ์ ถ.ปูเจ้ำสมิงพรำย ต.ส�ำโรง อ.พระประแดง
จ. สมุทรปรำกำร 10130
โทร. 0 2748 5313 5 08 1434 5720 คุณอเนก
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เคร่ งผสมเพ่ ผลิตพนยาง

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Rubber Floor Mixer Machine

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เป็นเครื่องจักรส�ำหรับใช้ผลิตน�้ำยำงท�ำพื้นลู่ ลำนกรีฑำ ที่มีคุณภำพ
มีก�ำลังกำรผลิต 120 กิโลกรัมต่อ 20 นำทีต่อชุด หรือผสมได้ประมำณ 3 ชุด
ใน 1 ชั่วโมง
ออกแบบให้ผิวผนังถังเกลี้ยงเรียบลื่นเพื่อให้สำมำรถกวนผสมยำงโพลียูรีเทนให้
เข้ำกันได้ดีกับเม็ดยำง และป้องกันยำงที่ผสมเกำะติดกับผนัง
มีใบกวนและปำดชนิดติดตั้งอยู่กับที่ปรับตั้งมุมองศำได้ และแยกออกต่ำงหำกจำก
ผนังถัง
มีกลไกควบคุมใบกวนและใบปำดให้ทำ� งำนสอดคล้องกับกำรกวนผสมของระบบถังผสม
ถังสำมำรถหมุนเดินหน้ำและถอยหลังได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรกวนผสม
เม็ดยำงและโพลียูรีเทนให้คลุกเคล้ำกับเม็ดยำงได้ดี
ใบกวนและใบปำดออกแบบให้มมี มุ องศำตำมรูปทรงของผนังถังโดยในขณะทีถ่ งั หมุน
เดินหน้ำจะปรับให้ท�ำหน้ำที่เป็นใบกวนผสมยำง แต่หำกถังหมุนเดินถอยหลังก็จะ
ปรับให้ท�ำหน้ำที่เป็นใบกวำดยำง
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 1 ม. 10 ซ.วัดมหำวงษ์ ถ.ปูเจ้ำสมิงพรำย ต.ส�ำโรง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปรำกำร 10130
โทร. 0 2748 5313 5 08 1434 5720 คุณอเนก
58 THAI TECH EXPO 2017

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

ต แ งระ ปมความร นประ ยัดพลังงาน

รายละเ ียดเคร่ งจักร
ประสิทธิภำพในกำรอบแห้งสูงกว่ำระบบอื่นๆ เนื่องจำกท�ำงำนโดยมีคอยล์ร้อน
Condenser Heating ในกำรท�ำควำมร้อนเพื่อใช้ในกำรอบแห้งหรือระเหยน�้ำออกจำก
วัตถุดิบ และมีคอยล์เย็น Eva orator Condensing เพื่อใช้ในกำรกลั่นน�้ำออกจำก
อำกำศที่มีควำมชื้น อำกำศที่ออกมำจำกคอยล์เย็นจะวนกลับเข้ำไปยังคอยล์ร้อนและ
เข้ำไปยังห้องอบแห้งอีกครัง้ ซึง่ เป็นอำกำศทีม่ คี วำมชืน้ ต�ำ่ มีควำมสำมำรถในกำรดึงน�ำ้ ออก
จำกวัตถุดิบสูง
ก�ำลังกำรผลิต 50 กิโลกรัมต่อ atch เป็นกำรอบที่อุณหภูมิต�่ำ ไม่เกิน 60
องศำเซลเซียส ท�ำให้รกั ษำคุณภำพของวัตถุดบิ ต่ำงๆ ทัง้ รสชำติ สี กลิน่ โครงสร้ำง
และคุณค่ำทำงโภชนำกำร
อัตรำกำรใช้พลังงำน 1.5 – 2 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ประหยัดพลังงำนได้ 4 เท่ำ
เมื่อเทียบกับเครื่องอบแห้งระบบ Heater
สำมำรถอบแห้งได้ตลอดเวลำ ไม่ขึ้นกับสภำพอำกำศ
สำมำรถใช้กับวัตถุดิบได้หลำกหลำยทั้งผลไม้ สมุนไพร อำหำร เนื้อสัตว์ หรือ
วัตถุดิบทำงกำรเกษตร
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท กำรันตี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : ซ.พหลโยธิน 35 แยก 15 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0 2939 6369 72 08 6793 2716 คุณชัช ำภรณ์ แสนแก้ว
โทรสำร. 0 2511 1033 E ail : guarantee aci ic.net.th
e site : www.guarantee engineering.co
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

ุดตรวจปริมา น�ามัน งปาล์มน�ามันทะลาย

รายละเ ียดเคร่ งจักร
อำศัยหลักกำรวัดกำรสะท้อนคลืน่ เนียร์อนิ ำเรด I ear In rared ของผลปำล์ม
ที่มีสีต่ำงกัน โดยใช้แหล่งก�ำเนิดคลื่นแสงสีขำว hite ight ED และมีตัวตรวจวัดที่ท�ำ
จำกวัสดุสำรกึ่งตัวน�ำซิลิกอน Silicon ซึ่งมีคุณลักษณะกำรน�ำไ ้ำเปลี่ยนไปตำมสี
ควำมยำวคลื่น ของแสงที่กระทบ โดยมีโครงสร้ำงส่วนวัดกำรสะท้อนคลื่นเนียร์อิน ำเรด
ดังนี้
แหล่งก�ำเนิดคลื่นแสงสีขำว hite ight Source
เป็นแหล่งก�ำเนิดคลื่นแสงสีขำวแบบไดโอดเปล่งแสง ED ซึ่งมีรำคำถูกและสำมำรถ
หำซื้อได้ง่ำย และก�ำเนิดคลื่นแสงในช่วงควำมยำวคลื่น 425 750 นำโนเมตร
ตั ว ตรวจวั ด ear In rared Sensor เป็ น ตั ว ตรวจวั ด สั ญ ญำณแบบ
PI hotodiode ที่มีควำมไวแสงในช่วงควำมยำวคลื่น 400 1 100 นำโนเมตร
ซึ่งมีควำมคลื่นตั้งแต่ 700 1 100 นำโนเมตร นั้นถือว่ำอยู่ในย่ำน ear in rared
โดยอุ ป กรณ์ ช นิ ด นี้ ส ำมำรถแยกแยะควำมยำวคลื่ น ในย่ ำ น ear in rared
ได้เป็นอย่ำงดี
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: รศ. ดร. ชัชพล ชังชู และคณะ
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : รองคณบดีฝำยบริหำร คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โทร. 08 1702 3917
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ระ ประมวลผลภาพเพ่ นั จ�านวนลกกุง

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Image Processing System to Count Shrimp

รายละเ ียดเคร่ งจักร
ตัวเครื่องท�ำจำกวัสดุ P Poly actic cid เป็นเส้นพลำสติกที่ผลิตจำกวัตถุดิบ
ธรรมชำติ หดตัวน้อย ขึ้นรูปและปรับแต่งได้ง่ำย ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
ชิ้นส่วนหลัก ประกอบด้วย โครงสร้ำงภำยนอก โครงสร้ำงภำยใน โครงสร้ำงฐำน
รองพืน้ ชิน้ ส่วนหลักนีม้ กี ำรติดตัง้ กล้องควำมละเอียดสูง CCD enius ideCa
100 เพื่อใช้ถ่ำยภำพวิดีโอ และชุดกล่องประมวลผลที่ติดตั้งเพื่อใช้เก็บข้อมูล
และประมวลผลข้อมูล
ชุดควบคุม ประกอบด้วย โครงสร้ำงฝำด้ำนบน ซึ่งท�ำกำรติดตั้งชุดควบคุม
ปุมปด/เปด เครือ่ ง ต�ำแหน่งหลอดไ ED แสดงสถำนกำรณ์ทำ� งำน และจุดเชือ่ มต่อ
พอร์ท SB จอแสดงผลภำพ Ta let windows 10 ซึ่งข้อมูลแสดงผล จะถูกส่ง
มำจำกชุดกล่องประมวลผล
ส่วนภำชนะใส่กุ้ง เป็นภำชนะเพื่อบรรจุน�้ำและใส่ลูกกุ้งเพื่อท�ำกำรตรวจนับ ออกแบบ
ให้สำมำรถควบคุมระดับควำมเข้มของแสงได้
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: ดร. ชมำพร เจียรบุตร
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน
โทร. 0 2797 0999 ต่อ 1864 E ail : engc
u.ac.th
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ุ่นยนต์ตนแ ตนทุนต�่า

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Low Cost Prototype Robot

รายละเ ียดเคร่ งจักร
กำรวำงสำยผลิ ต ลั ก ษณะนี้ เ ป็ น ระบบอั ต โนมั ติ ที่ มี ใ ช้ กั น ทั่ ว ไปในอุ ต สำหกรรม
กำรท�ำงำนของเครื่องจักรสรุปได้พอสังเขปดังนี้ คือ antry ro ot rototy e จะหยิบงำน
จำก aw aterial stoc er เข้ ำ ไปวำงในเครื่ อ ง athe achine 01 และ athe
achine 02 ตำมล�ำดับ เมื่อเครื่องจักรเครื่องไหนท�ำงำนเสร็จก่อนก็จะส่งสัญญำณไป
บอกให้ antry ro ot rototy e เข้ำไปหยิบงำนเพื่อไปวำงยัง ut eed conveyor
เป็นกำรจบกำรท�ำงำนในหนึ่งรอบและจะวนไปเรื่อยๆ จนกว่ำงำนจะหมด
รับน�้ำหนักสูงสุดได้ 2 3 กิโลกรัม ท�ำงำนที่ควำมเร็วสูงสุด 1.5 เมตรต่อวินำที
Ma . Stro e แกน : 3 700 มิลลิเมตร แกน : 1 000 มิลลิเมตร
ควำมแม่นย�ำหรือกำรทวนซ�้ำ มีควำมคลำดเคลื่อนไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร
ควำมถูกต้อง คลำดเคลื่อนไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตรต่อเมตร
น�้ำหนัก 350 กิโลกรัม
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 27/19 ม. 12 ซ.บำงนำ ตรำด 24 ถ.บำงนำ ตรำด แขวงบำง เขตบำงนำ
กรุงเทพ 10260
โทร. 0 2746 7196 7 0 2746 8237 08 1867 0936 a : 0 2746 7198
E ail : contact ni on i ai.co
e site : www.ni on i ai.co
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ระ การท�าความเยนแ ดด ั ความร น
ที่ท�างานดวยแ ล่งพลังงานความร น ุ ภมิต�่า

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Heat Sink Cooling System from Heat Source

รายละเ ียดเคร่ งจักร
ใช้ทดแทนเทคโนโลยีเครือ่ งท�ำควำมเย็น ในระบบปรับอำกำศทีเ่ ป็นแบบคอมเพรสเซอร์
ที่ใช้พลังงำนไ ้ำ
ระบบกำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ไม่มีกำรใช้ชิ้นส่วนทำงกลที่มีกำรเคลื่อนไหว
ท�ำให้ระบบมีอำยุกำรใช้งำนได้ยำวนำน กำรดูแลรักษำน้อยกว่ำระบบกำรท�ำควำมเย็น
แบบเดิม ระบบอัดไอ ที่มีเสียงดังรบกวนและแรงสั่นสะเทือน
สำมำรถท�ำควำมเย็นได้สูงสุด 0.3 – 0.5 ตันของควำมเย็น Ton o e rigation : T
สำมำรถท�ำอุณหภูมิน�้ำเย็นได้ 5 7 องศำเซลเซียส แสดงอุณหภูมิของน�้ำร้อนและ
น�้ำเย็นแบบดิจิตอล
มีสำรคู่ดูดซับเป็นชนิดซิลิก้ำเจลกับน�้ำ
มีระบบถังเก็บน�้ำร้อนและน�้ำเย็นโดยมีฉนวนหุ้มขนำด 30 ลิตร
ประหยัดพลังงำนลงได้ถงึ 60 70 เปอร์เซ็น เมือ่ เทียบกับเทคโนโลยีเดิมที่ใช้ในปัจจุบนั
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท โกลเบกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 15/95 ม. 2 ซ.วิภำวดี 56 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่
กทม. 10210
โทร. 0 2940 7828 08 4452 4141 a : 0 2940 7829
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เคร่ งสี าว รุ่น

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Rice Milling Machine Model CR80 N1

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เครื่องสีข้ำวใช้ระบบ กะเทำะเปลือกข้ำวแบบใบพัดหมุนเหวี่ยง ท�ำให้กำรสีข้ำวเป็น
เรื่องง่ำย สำมำรถสีได้รวดเร็ว ประหยัดเวลำ อีกทั้งยังคงคุณภำพและสำรอำหำรของข้ำว
ได้อย่ำงครบถ้วนอีกด้วย
สำมำรถสีได้ทั้งข้ำวกล้อง และข้ำวขำว
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนอยู่ที่ 80 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ใช้มอเตอร์ขนำด 2 แรงม้ำ รอบกำรท�ำงำนของมอเตอร์ 1 440 รอบต่อนำที
ใช้ก�ำลังไ 220 โวลต์
ใช้แผ่นยำงขนำด 80 shore
ขนำดตัวเครื่อง 800 915 1 030 มิลลิเมตร น�้ำหนัก 120 กิโลกรัม
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 101/62/12 ซ.นวนคร 5/4 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธำนี 12120
โทร. 0 2529 0691 5 a : 0 529 0680 E ail : ar et cl e.co.th
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เคร่ งท�าความสะ าด าวเปล ก
รุ่น

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Paddy Cleaner Model CC 80 N1

รายละเ ียดเคร่ งจักร
สำมำรถท�ำควำมสะอำดข้ำวเปลือก และคัดแยกข้ำวสำรก่อนกำรสีข้ำว เพื่อยืดอำยุ
กำรใช้งำนและดูแลรักษำเครื่องสีข้ำว
มีตะแกรงร่อน 3 ชั้น และ Blower เพิ่มลมดูด ดูดข้ำวลีบและเมล็ดหญ้ำ
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน 80 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ใช้สำยพำนส่งก�ำลัง มีขนำดมอเตอร์ แรงม้ำ รอบกำรท�ำงำนมอเตอร์ 1 440 รอบ
ต่อนำที
ใช้ไ ้ำ 220 โวลต์
ขนำดเครื่อง 460 1 200 1 100 มิลลิเมตร น�้ำหนัก 80 กิโลกรัม
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 101/62/12 ซ.นวนคร 5/4 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธำนี 12120
โทร. 0 2529 0691 5 a : 0 2529 0680 E ail : ar et cl e.co.th
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เคร่ งย่ ยกิ่ง ม รุ่น

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Branch Choper Machine Model WC 155

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เครือ่ งย่อยกิง่ ไม้ผลิตมำเพือ่ ย่อยกิง่ ไม้และใบไม้เพือ่ ลดกำรเผำ ไม่ให้ทำ� ลำยสิง่ แวดล้อม
สิ่งที่ท�ำกำรย่อยแล้วสำมำรถน�ำมำท�ำปุย เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดินป้องกันกำรระเหย
ของน�้ำจำกผิวดินไม่ให้ดินเกิดกำรเสื่อมโทรมเร็วเกินไป ช่วยอนุรักษ์ดินและน�้ำ เศษพืชจะท�ำ
หน้ำทีค่ ลุมดิน ขณะเดียวกับเศษพืชเมือ่ ย่อยสลำยตัวจะกลำยเป็นอินทรียว์ ตั ถุ ช่วยให้สภำพ
ของดินดีขึ้น
วัสดุทสี่ ำมำรถย่อยได้ ได้แก่ กิง่ ไม้ ท่อนไม้ ใบไม้ ไม้เนือ้ อ่อน ขนำดกิง่ ไม้ไม่เกิน 2.5 นิว้
สำมำรถย่อยได้ 700 – 1 400 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
มีใบมีด 2 ใบ ท�ำจำกวัสดุเคลือบแข็งพิเศษ
ขนำดพูลเลย์ 4.5 นิ้ว
สิ้นเปลืองน�้ำมัน 0.75 ลิตรต่อชั่วโมง น�้ำหนัก 90 กิโลกรัม
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 101/62/12 ซ.นวนคร 5/4 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธำนี 12120
โทร. 0 2529 0691 5 a : 0 529 0680 E ail : ar et cl e.co.th
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

เคร่ งสั ย่ ยพ า ารสัตว์ รุ่น

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เหมำะส�ำหรับกำรย่อยพืชเลีย้ งสัตว์ จ�ำพวกหญ้ำเลีย้ งสัตว์ชนิดต่ำงๆ ต้นข้ำวโพดสด
กระถิน เมื่อน�ำมำย่อยแล้วสำมำรถให้สัตว์กินสดได้เลย และสำมำรถน�ำมำหมักเพื่อเป็น
อำหำรสัตว์เก็บไว้ใช้กินได้ภำยหลัง นอกจำกนั้นยังสำมำรถใช้ย่อยเก็บใส่ถุงเพื่อจ�ำหน่ำย
ได้ด้วย เครื่องสำมำรถดึงเอำพืชวัสดุที่เรำต้องกำรย่อยเข้ำไปเอง โดยผ่ำนตัว eeder unit
เมื่อพืชหรือวัสดุผ่ำนตัวป้อนเข้ำไป ใบมีดจะตัดเฉือนพืชวัสดุให้ขำด ใบพัดจะเปำเศษพืชวัสดุ
ออกมำทำงช่องออกเพื่อจัดเก็บต่อไป
ใช้เครื่องยนต์ 5.5 แรงม้ำ / มอเตอร์ 2 แรงม้ำ
ขนำด 750 750 1 057 มิลลิเมตร น�้ำหนัก 73 กิโลกรัม
ขนำดพูลเลย์ที่ชุดใบมีด 18 นิ้ว ชุดต้นก�ำลัง เครื่องยนต์ 3.5 นิ้ว / มอเตอร์ 5.5 นิ้ว
ขนำดสำยพำน B 70
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 101/62/12 ซ.นวนคร5/4 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธำนี 12120
โทร. 0 2529 0691 5 a : 0 2529 0680 E ail : ar et cl e.co.th
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า เนกประสงค์

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

เคร่ งสั ย่ ย
รุ่น

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เป็นเครื่องสับซำกพืชที่มีชิ้นส่วนและอะไหล่ในกำรท�ำงำนน้อยชิ้นแต่มีควำมแข็งแรงและ
คงทนท�ำให้ลดกำรสึกหรอ และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำใบมีดท�ำจำกโลหะพิเศษ น�ำเข้ำ
จำกประเทศเยอรมัน ผ่ำนกำรชุบแข็ง ทนทำนต่อกำรใช้งำนหนักโดยสำมำรถสับหญ้ำได้ทุก
ชนิด ต้นหญ้ำไม่แตก ท�ำให้ไม่มีกลิ่น เหมำะส�ำหรับเลี้ยงโคและแพะ สำมำรถย่อยวัสดุต่ำง ๆ
ได้ทั้งสดและแห้ง
ควำมสำมำรถในกำรสับย่อยได้ประมำณ 100 – 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ขนำดของกิ่งไม้ที่สับย่อยได้ไม่เกิน 1 นิ้ว
มีใบมีดขนำด 50 125 มิลลิเมตร จ�ำนวน 2 ใบ
ช่องป้อนซำกพืชขนำด 26 21 เซนติเมตร
ใช้เครื่องยนต์เบนซินเป็นต้นก�ำลัง
มีขนำด 48 140 100 เซนติเมตร น�้ำหนัก 85 กิโลกรัม
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ป ิพงษ์ อินดัสทรี จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 123 124 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110
โทร. 0 2546 1668 E ail : ati ong ach hot ail.co
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

เคร่ งสั ย่ ย า เนกประสงค์
รุ่น
Plant Choper Machine Model P 5222

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เป็น เครื่องสับซำกพืชที่มีชิ้นส่วนและอะไหล่ในกำรท�ำงำนน้อยชิ้น แต่มีควำมแข็งแรง
และคงทนท�ำให้ลดกำรสึกหรอ และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำใบมีดท�ำจำกโลหะพิเศษ
น�ำเข้ำจำกประเทศเยอรมัน ผ่ำนกำรชุบแข็ง ทนทำนต่อกำรใช้งำนหนัก โดยสำมำรถสับหญ้ำ
ได้ทุกชนิด ทั้งสดและแห้ง
สำมำรถสับย่อยได้ 100 – 800 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ขนำดของกิ่งไม้ที่สับย่อยได้ไม่เกิน 1.5 3 นิ้ว
มีใบมีด ขนำด 60 150 มิลลิเมตร จ�ำนวน 2 ใบ
ช่องป้อนซำกพืชขนำด 37 32 72 เซนติเมตร
ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 3 แรงม้ำ
มีขนำด 90 140 105 เซนติเมตร น�้ำหนัก 125 กิโลกรัม
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ป ิพงษ์ อินดัสทรี จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 123 124 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110
โทร. 0 2546 1668 E ail : ati ong ach hot ail.co
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เคร่ งสั ย่ ย ากพ
รุ่น

ระ

เนกประสงค์

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Plant Choper Machine Model P 5808 S

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เป็นเครื่องสับซำกพืชที่มีชิ้นส่วนและอะไหล่ในกำรท�ำงำนน้อยชิ้นแต่มีควำมแข็งแรงและ
คงทนท�ำให้ลดกำรสึกหรอ และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำ ใบมีดท�ำจำกโลหะพิเศษ น�ำเข้ำ
จำกประเทศเยอรมัน ผ่ำนกำรชุบแข็ง ทนทำนต่อกำรใช้งำนหนักโดยสำมำรถสับหญ้ำได้ทุก
ชนิด ทั้งสดและแห้ง โดยมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน 3 นิ้ว
สำมำรถสับย่อยได้ 10 – 900 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
มีใบมีดสับ 2 ใบ ขนำดกว้ำง 60 มิลลิเมตร ยำว 155 มิลลิเมตร มีใบมีดย่อย
2 ชุด ชุดละ 3 ใบ สำมำรถถอดใส่ได้
มีตะแกรงปรับขนำดลักษณะเป็นวงกลม
ช่องป้อนซำกพืชขนำด 32 33 เซนติเมตร
มีขนำด 62 154 102 เซนติเมตร
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ป ิพงษ์ อินดัสทรี จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 123 124 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110
โทร. 0 2546 1668 E ail : ati ong ach hot ail.co
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ย รุ่น

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

เคร่ ง ท�าผงแ งแ พ่น

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เป็นเครื่องอบท�ำผงแห้งแบบพ่นฝอย ประสิทธิภำพสูง ใช้ส�ำหรับแปรรูปวัตถุดิบที่มี
ลักษณะเป็นของเหลวให้เป็นผงแห้ง
สำมำรถผลิตผงแห้งได้ปริมำณสูงถึง 90
ระเหยน�้ำได้ 5 ลิตรต่อชั่วโมง
สำมำรถปรับอัตรำพ่นของเหลวและอัตรำกำรไหลของลมร้อนได้ละเอียดทุกระดับ
สำมำรถควบคุมอุณหภูมิได้แม่นย�ำด้วยอุปกรณ์ปรับก�ำลังไ ้ำ
สำมำรถปรับช่วงเวลำอบแห้งของผงภำยในถังอบแห้ง
เพียบพร้อมด้วยวิธีของกำรพ่นฝอยได้แก่ หัวพ่นแบบลมเปำ และหัวจำนเหวี่ยง
ได้กำรรับรองมำตรฐำน IS 9001 และ TM Mar
มีขนำด 1.1 2 2.1 เมตร
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 85/112 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ ปำกเกร็ด 27 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0 2574 2275 08 1807 2275
e site : www.euro esttechnology.co.th
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เคร่ งสกัดด่วน า ารและสมุน พร
รุ่น

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Hi Speed Extractor

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เครือ่ งสกัดที่ใช้นำ�้ ทีม่ อี ณ
ุ หภูมแิ ละควำมดันสูง ไหลชะผ่ำนสมุนไพรทีบ่ ดย่อย ตัวอย่ำง
วัตถุดิบที่สำมำรถสกัดได้ เช่น กำแ ชำ ขิง ้ำทะลำยโจร เป็นต้น
สำมำรถสกัดสำรส�ำคัญได้รวดเร็วกว่ำถังต้มสกัดทั่วไปประมำณ 3 5 เท่ำ
สำมำรถสกัดสำรส�ำคัญเข้มข้นได้ค่ำ Bri สูงกว่ำ คงเหลือแต่กำกที่เจือจำง
หม้อแรงดันออกแบบมำให้สำมำรถเพิ่มอุณหภูมิได้อย่ำงรวดเร็ว
โครงสร้ำงแข็งแรงทนต่อแรงดันสูง
ประหยัดพลังงำนกว่ำถังต้มสกัดทั่วไป 5 เท่ำตัว
ได้กำรรับรองมำตรฐำน IS 9001 และ TM Mar
เครื่องมีขนำด 0.9 2 1.5 เมตร
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 85/112 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ ปำกเกร็ด 27 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกร็ด
นนทบุรี 11120
โทร. 0 2574 2275 08 1807 2275 e site : www.euro esttechnology.co.th
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เคร่ งระเ ย น นิด ล์ม าง
รุ่น

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Falling Film Evaporator

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เครื่องระเหยน�้ำออกจำกวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อท�ำให้เข้มข้น โดยใช้
อุณหภูมิในกำรระเหยต�่ำอยู่ในช่วง 40 60 องศำเซลเซียส ช่วยรักษำคุณค่ำสำรส�ำคัญ
ของวัตถุดบิ และประหยัดพลังงำน กำรท�ำผงแห้งจะใช้เครือ่ ง Eva orator ก่อนทีจ่ ะเข้ำเครือ่ ง
S ray Dryer เพือ่ ช่วยให้ประหยัดพลังงำน และเพิม่ ควำมรวดเร็วในกำรผลิต ใช้ในกำรผลิตได้
หลำยผลิตภัณฑ์ เช่น น�้ำผลไม้เข้มข้น นมข้น หัวเชื้อสำรสกัดสมุนไพร ยำน�้ำ เป็นต้น
สำมำรถระเหยน�้ำได้ 10 ลิตรต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส
ต้นทุนในกำรเดินเครื่องจักรต�่ำ ปรับตั้งระบบเดินเครื่องได้ง่ำยและรวดเร็ว
สำมำรถปรับอัตรำป้อนและกำรไหลเวียนของวัตถุดิบได้ละเอียดทุกระดับ
สำมำรถปรับและควบคุมระบบสุญญำกำศได้ละเอียดทุกระดับ
ระบบกำรจ่ำยออกของน�้ำกลั่นเป็นแบบอัตโนมัติ
มีขนำด 1.25 1.65 2.2 เมตร
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 85/112 ม. 4 ซ.แจ้งวัฒนะ ปำกเกร็ด 27 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0 2574 2275 08 1807 2275 e site : www.euro esttechnology.co.th
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เคร่ งแกะเมลด าวโพด วานสด

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Fresh Sweet Corn Seed Removing

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เครื่องแกะเมล็ดข้ำวโพด สำมำรถเก็บส่วนปลำยของเมล็ดข้ำวโพดไว้ได้ เนื้อเมล็ด
ไม่ฉีกขำดให้เกิดกำรปนเปอนของเชื้อโรคเข้ำสู่เมล็ด สำมำรถใช้กับฝักข้ำวโพดได้ทุกขนำด
โครงสร้ำงเครื่องจักรท�ำจำกวัสดุสแตนเลส มีใบมีดสแตนเลสแกะเมล็ดข้ำวโพด 5 ใบ
ชุดอุปกรณ์น�ำส่งฝักข้ำวโพดเข้ำไปที่ชุดใบมีด เป็นยำงสังเครำะห์ส�ำหรับอำหำร
และตัวดึงแยกซังข้ำวโพด ใช้ตน้ ก�ำลังมอเตอร์ไ ำ้ 0.5 กิโลวัตต์ 220 โวลล์ ควบคุม
ให้เดินหน้ำถอยหลังได้เมื่อฝักข้ำวโพดติดขัด
ชุดอุปกรณ์หมุนใบมีดแกะเมล็ดข้ำวโพด ใช้ต้นก�ำลังมอเตอร์ไ ้ำ 1.0 กิโลวัตต์
โวลต์ 50 เ ิร์ต ควบคุมควำมเร็วใบมีดได้ เพื่อปรับควำมเร็วให้เหมำะสมกับขนำด
ของฝักข้ำวโพด
ติดตั้งบนล้อเลื่อน ท�ำให้สำมำรถขนย้ำยเครื่องจักรได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: ส�ำนักพัฒนำเทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : โทร. 08 1626 0712 นำยสุรเชษฐ สิทธิกิจ E ail : sitti it hot ail.co
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สกร ี สกัดน�ามันปาล์ม
รุ่น

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

Palm Oil Chest Screw

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เป็นสกรูหีบสกัดน�้ำมันปำล์มที่ผลิตขึ้น เพื่อเพิ่มอำยุกำรใช้งำนและเพิ่มผลผลิตในกำร
หีบปำล์มน�้ำมัน และยังลดควำมถี่ในกำรเปลี่ยนสกรู ท�ำให้กำรผลิตเกิดขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่อง
มำกกว่ำ อีกทั้งยังลดกำรสูญเสียจำกกำรหยุดผลิต
อำยุกำรใช้งำน 2 000 ชั่วโมง
มีควำมแข็งแรง และทนต่อกำรสึกหรอสูง
ได้ผลผลิต 30 000 MT ต่อสกรู 1 ชุด
รำคำขำย 70 000 บำทต่อชุด
คืนทุนเร็วกว่ำ 2 3 เท่ำจำกสกรูแบบเดิม

รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: ส�ำนักพัฒนำเทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 37 39 ซ.57/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงบ�ำหรุ เขตบำงพลัด กทม 10700
โทร. 0 2435 8825 08 1917 6602 โทรสำร. 0 2434 7897
E ail : thawat act hot ail.co
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เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลไทย

เคร่ งจั ุนดวย าสถิตส�า รั
โรง า วี มวลระ กา ิ เค ั่น
นาด

รายละเ ียดเคร่ งจักร
เครื่องจับอนุภำคฝุนละอองด้วยไ ้ำสถิต Electrostatic Preci itators ESP สำมำรถ
จัดกำรปริมำณกำซขนำดใหญ่ที่มีสภำพฝุ นละอองได้หลำกหลำยคุณสมบัติ อุณหภูมิ
ควำมดัน ปริมำณฝุนและกำซที่มีลักษณะเป็นกรด สำมำรถกักเก็บอนุภำคได้ทั้งแห้งและเปียก
ส�ำหรับอุตสำหกรรมต่ำงๆ ระบบนี้มีประสิทธิภำพกำรจัดเก็บฝุนสูงถึง 99 เปอร์เซ็น
แท่งจ่ำยประจุ เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 มิลลิเมตร ยำว 5.5 เมตร จ�ำนวน 27 ชุด
ท่อจับฝุนรองรับปริมำณกำซได้ประมำณ 5 770 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง
ใช้ไ DC 380 โวลต์ และมีระบบป้องกันกำรลัดวงจร
มีระบบท่อพ่นน�้ำล้ำงสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ท่อ
มีระบบระบำยฝุนและน�้ำมันดิน
มีระบบควบคุมกำรท�ำงำน 2 ระบบ คือ ระบบควบคุมแรงดันไ ้ำให้เหมำะสมกับ
ปริมำณฝุนและระบบควบคุมกำรล้ำงท�ำควำมสะอำด
รายละเ ียดเจา งผลงาน
หน่วยงำนสนับสนุน
: ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำของผลงำน
: ส�ำนักพัฒนำเทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : โทร. 08 1626 0712 นำยสุรเชษฐ สิทธิกิจ E ail : sitti it hot ail.co
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สิ่งประดิ ฐ์คิดค้น
ทางวิทยา าสตร์

โครงการประกวดสิ่งประดิษ ์และเทคโนโลยี
ระดั า ีวะศึกษาและ ุดมศึกษา
ประจ�าป

ด้วยกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ มีควำมประสงค์ทจี่ ะส่งเสริมกำรประดิษฐ์คดิ ค้นทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ทีม่ คี ณ
ุ ค่ำของนิสติ นักศึกษำระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ โครงกำรประกวดสิง่ ประดิษฐ์
และเทคโนโลยี ระดับอำชีวะศึกษำและอุดมศึกษำ ประจ�ำปี 2560 มีข้อก�ำหนดคือ สิ่งประดิษฐ์
ที่จะส่งเข้ำประกวด จะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สำมำรถน�ำไปพัฒนำ
ต่อยอดเชิงพำณิชย์ได้ และต้องเป็นผลงำนของนิสิต นักศึกษำระดับอำชีวะศึกษำและ
อุดมศึกษำเท่ำนั้น
การประกวดสิ่งประดิ ฐ์คิดค้นทางวิทยา าสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวะ ก าและ
อุดม ก า ประจาป 2 0
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 รำงวัล ประกอบไปด้วย
รำงวัลที่ 1 เงินรำงวัล 20 000 บำท พร้อมใบประกำศนียบัตร
รำงวัลที่ 2 เงินรำงวัล 10 000 บำท พร้อมใบประกำศนียบัตร
รำงวัลที่ 3 เงินรำงวัล
5 000 บำท พร้อมใบประกำศนียบัตร
รำงวัลชมเชย เงินรำงวัล 2 500 บำท รำงวัลพร้อมใบประกำศนียบัตร
จ�ำนวน 2 รำงวัล
รางวัลที่
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เคร่ งลาง ัว ีดดีเ ลค มม นเรล รุ่นที่
วิทยาลัยเทคนิคกา จนบุรี
อาจารย์ที่ปรก า อาจารย์วัลลภ มากมี
เป็นเครื่องล้ำงหัวฉีดที่รวมกำรท�ำงำนของ3ขั้นตอน
เข้ำด้วยกัน ได้แก่ ขั้นตอนกำรฉีดพ่นด้วนแรงดันสูง
ขั้นตอนกำรล้ำงด้วยระบบสั่นสะเทือนโดยขั้นตอนนี้
ได้ออกแบบวิธีกำรล้ำงโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนด้วย
และขั้นตอนกำรทดสอบคุณภำพเป็นขั้นตอนสุดท้ำย
มีแผงควบคุมกำรท�ำงำนทั้งหมด

รางวัลที่

ุปกร ์ลางแผงโ ล่า ์เ ลล์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
อาจารย์ที่ปรก า อาจารย์สมนก ดานุ้ย
เป็นชุดท�ำควำมสะอำดที่ยึดติดกับแผงโซล่ำห์เซลล์
ท�ำงำนโดยพ่นน�้ำยำท�ำควำมสะอำดแล้วใช้แปรงปั น
ท�ำควำมสะอำดต่อกันไป สำมำรถปีนแผงโซล่ำห์เซลล์
ทีอ่ ยูต่ ดิ กันเพือ่ ท�ำควำมสะอำดต่อไปได้ มีรโี มทบังคับ
เดินหน้ำถอยหลังในกำรท�ำควำมสะอำด

รางวัลที่

เตียงพลิกตัวผปวยป งกันแผลกดทั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่ปรก า .ดร.สุนทร สิท ิสกุลเจริ
เป็นเตียงที่ใช้ในกำรพลิกตัวผู้ปวยที่นอนพักเป็นเวลำ
นำน สำมำรถตั้งเวลำในกำรพลิดตัวได้ มีขนำดเดียว
กับเตียงผู้ปวยทั่วไป

รางวัล มเ ย

นั ดเ ลกปนตน ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นบุรี
อาจารย์ที่ปรก า อาจารย์สุนทร น้อยยาโน
เป็นบันไดที่ใช้ในกำรปีนต้นตำล เพื่อนุรักษ์กำรใช้งำน
แบบเดิ ม ไว้ แต่ เ พิ่ ม ควำมแข็ ง แรง และมี ร ะบบควำม
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นมำ

รางวัล มเ ย

เร ทุ่นผลิตน�าใ จาก ุทกภัยดวยพลังงาน
แสง าทิตย์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
อาจารย์ที่ปรก า อาจารย์พีระพง ์ เ ือกเหลือง
เป็นเรือแบบทุ่นลอย ใช้พลังงำนไ ้ำจำกแบตเตอรี่
มีแผงโซล่ำห์เซลล์คอยเก็บพลังงำนจำกแสงอำทิตย์
ลงแบตเตอรี่ สำมำรถผลิ ต น�้ ำ ประปำและน�้ ำ ดื่ ม ได้
ออกแบบให้ใช้ในกรณีเกิดอุทกภัยน�้ำท่วม หรือใช้ใน
โอกำสต่ำงๆ
79 THAI TECH EXPO 2017

สิ่งประดิ ฐ์คิดค้น
ทางวิทยา าสตร์

โครงการประกวดสิ่งประดิษ ์และเทคโนโลยี
ระดั า ีวะศึกษาและ ุดมศึกษา
ประจ�าป

โครงการประกวดสิ่งประดิษ ์และเทคโนโลยี
ระดั า ีวะศึกษาและ ุดมศึกษา
ประจ�าป
ผลงำนอื่นๆอีก 9 ผลงำน ที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับอำชีวะศึกษำและอุดมศึกษำ ประจ�ำปี 2560 ได้แก่

สิ่งประดิ ฐ์คิดค้น
ทางวิทยา าสตร์

เคร่ งเร างยาวพลังงานสะ าด
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
อาจารย์ที่ปรก า อาจารย์ดิเรก สุวรร โชติ

เคร่ งคว คุมโรงเร นระ ปดแ ัตโนมัติ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
อาจารย์ที่ปรก า อาจารย์สุร ักดิ าสุขรูป

เคร่ งผลิต าแ ลกตุมแรงเ วี่ยง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
อาจารย์ที่ปรก า อาจารย์พีระพง ์ เ อื กเหลือง

เคร่ งตัด ัตโนมัติตามย ดเงิน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
อาจารย์ที่ปรก า อาจารย์พีระพง ์ เ ือกเหลือง
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เคร่ งสี าว มม เพ่ สุ ภาพพลังงาน
แสง าทิตย์
วิทยาลัยสารพัดช่างกา จนบุรี
อาจารย์ที่ปรก า อาจารย์ประเว สมประสงค์

่นุ ยนต์ ่วย น สมรรถภาพการเคล่ น ว
ตนแ นและ ัว ล่แ ุ่นยนต์เดลตา แกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่ปรก า ร .ดร.วัชรินทร์ โพ ิเงิน

ุ่นยนต์เ ดกระจก าคารสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่ปรก า .ดร.พร ักดิ รีสังสิท ิสันติ

เตา ผลปาล์มร่วงแ ถัง มุนแนวน นดวยลม
ร นจากเตาแกส ิ ายเ ร์
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
อาจารย์ที่ปรก า อาจารย์ประวัติ เต็มรัตน์

เตาแกส ิ ายเ ร์แ แกส ลลง
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
อาจารย์ที่ปรก า อาจารย์ประวัติ เต็มรัตน์
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สิ่งประดิ ฐ์คิดค้น
ทางวิทยา าสตร์

โครงการประกวดสิ่งประดิษ ์และเทคโนโลยี
ระดั า ีวะศึกษาและ ุดมศึกษา
ประจ�าป

ปกป ง สรางมลค่า
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กแ

รายละเ ียดผลิตภั

์

ID ให้ค�ำปรึกษำด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำและนวัตกรรม พัฒนำปกป้องแบรนด์
หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อี ก ทั้ ง สร้ ำ งสรรค์ งำนออกแบบเพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเชิ ง พำณิ ช ย์
ซึ่ ง สำมำรถช่ ว ยคุ ณ ปกป้ อ งทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำและสร้ ำ งโอกำสทำงธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ ำ ง
มีประสิทธิภำพในระดับสำกล

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุป จ�ำกัด
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รายละเ ียดผลิตภั

์

สถำบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ แ ห่ ง ชำติ ให้ บ ริ ก ำรกำรตรวจวั ด กั ม มั น ตภำพรั ง สี
ในตัวอย่ำงสินค้ำส่งออกหรือินค้ำน�ำเข้ำ และออกใบรับรองปริมำณกัมมันตภำพรังสี
ในตัวอย่ำงสินค้ำประเภทอำหำรและผลิตผลทำงกำรเกษตร และอื่นๆ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในควำมปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริโภค และยังกำรสนับสนุนสินค้ำในภำคอุตสำหกรรมของประเทศ
อีกด้วย
รายการตรวจวิเคราะ ์
ปริมำณกัมมันตภำพรังสี แอล ำ บีตำ และแกมมำ
ปริมำณกัมมันตภำพรังสีจำก cesiu 134 และ cesiu 137
ปริมำณกัมมันตภำพรังสีจำก iodine 131
เนือ่ งจำกมีขอ้ ก�ำหนดเกีย่ วข้องกับปริมำณกัมมันตภำพรังสีมำตรฐำน Strontiu – 90
Sr 90 ในกลุ่มสินค้ำส่งออกประเภทสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย
และยู เ รเซี ย สถำบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ แ ห่ ง ชำติ จึ ง เปดบริ กำรตรวจวิ เ ครำะห์ ป ริ ม ำณ
กัมมันตภำพรังสี Sr 90 และออกใบรำยงำนปริมำณกัมมันตภำพรังสี ในตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์
สั ต ว์ น�้ ำ เพื่ อ อ� ำ นวยควำมสะดวกแก่ บ ริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกอำหำรทะเลแช่ เ ยื อ กแข็ ง
ให้สำมำรถส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำไปยังสหพันธรัฐรัสเซียและยูเรเซียได้ตำมปกติและ
ลดผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่อำจเกิดขึ้นหำกผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำส่งออกของประเทศไทย
ไม่ผำ่ นข้อก�ำหนดดังกล่ำวชนิดผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ทีส่ ง่ ออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซียและยูเรเซีย
ที่ต้องผ่ำนกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณกัมมันตภำพรังสี Sr 90
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : โทร. 0 2401 9889 ต่อ 1142 037 392 907 037 392 901 6 ต่อ 1815
โทรสำร : 037 392 907
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การตรวจวิเคราะ ์ปริมา สารกัมมันตรังสี
ใน า ารน�าเ า ส่ง ก
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การ ายรังสี า าร

รายละเ ียดผลิตภั

์

สถำบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แ ห่งชำติ องค์กำรมหำชน กำรฉำยรังสีอำหำร คือ
กระบวนกำรถนอมอำหำรชนิดหนึ่ง ท�ำให้เก็บรักษำอำหำรได้นำนขึ้น โดยกำรน�ำอำหำรที่
บรรจุภำชนะหรือหีบห่อที่เหมำะสม ไปผ่ำนรังสีในห้องก�ำบังรังสีในปริมำณรังสีที่เหมำะสม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขภำยใต้พระรำชบัญญัติอำหำรอนุญำตให้ฉำยรังสีอำหำร
ที่ปริมำณรังสีไม่เกิน 10 กิโลเกรย์ อำหำรใดๆ ก็ตำม ที่ผ่ำนกำรฉำยรังสีใน ปริมำณเฉลี่ย
ไม่เกิน 10 กิโลเกรย์ ไม่กอ่ ให้เกิดปัญหำพิเศษทำงโภชนำกำรและจุลชีววิทยำ และไม่จำ� เป็นต้อง
ทดสอบควำมปลอดภัยอีกต่อไป
องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ และทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ. 2523
ติดต่อ : กลุ่มพัฒนำธุรกิจนิวเคลียร์ สถำบันเทคโนดลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ
โทร. 02 401 9889 ต่อ 5933
วัตถุประสงค์ งการ ายรังสี า าร
1. ยับยั้งกำรงอก ในพืชประเภทหอมหัวใหญ่ หอมแดง มันฝรั่ง เห็ด ำง
2. ชะลอกำรสุกของผลไม้สดบำงชนิด และกำรชะลอกำรบำนของเห็ด
3. ควบคุมกำรแพร่พันธุ์ของแมลง
4. ลดปริมำณปรสิต ท�ำลำยพยำธิและไข่พยำธิต่ำงๆ
5. ยืดอำยุกำรเก็บรักษำ โดยกำรฉำยรังสีสำมำรถท�ำลำยจุลนิ ทรียท์ มี่ ำ� ให้เกิดกำรเน่ำเสีย
6. ลดปริมำณจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดโรค
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : ศูนย์ฉำยรังสี สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ องค์กำรมหำชน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 37 หมู่ 3 เทคโนธำนี ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120
โทร. 0 2401 9889 ต่อ 6101 5 0 2577 4168
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รายละเ ียดผลิตภั
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งป ิ ัติการตรวจวิเคราะ ์ทางจุล ีววิทยา

์

สถำบัน เทคโนโลยีนิ ว เคลี ย ร์ แ ห่ ง ชำติ มี ห ้ อ งป ิ บั ติ ก ำรตรวจวิ เ ครำะห์ ท ำงจุ ล ชี วิ ท ยำที่ มี
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร ดังนี้
1. กำรตรวจวิ เ ครำะห์ ป ริ ม ำณชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ทั้ ง หมดก่ อ นฉำยรั ง สี เ พื่ อ ใช้ ใ นกำรก� ำ หนด
ปริ ม ำณรั ง สี ที่ เ หมำะสมและหลั ง ฉำยรั ง สี เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ป ริ ม ำณเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์
ไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำน
2. กำรตรวจกำเชือ้ ก่อโรคในผลิตภัณฑ์อำหำรสมุนไพรเครือ่ งส�ำอำง เช่น Sta hylococus aureus
Escherichia coli Clostridiu s Pseudo onas aeruginosa Bacillus cereus Sal onella s .
3. กำรจ�ำแนกเชือ้ จุลนิ ทรียด์ ว้ ยเครือ่ ง ITE 2S STEMS ioMErieu Inc. ซึง่ เป็นนวัตกรรมใหม่
ที่ ใช้จ�ำแนกชนิดของจุลินทรีย์และสีสดได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง โดยมีฐำนข้อมูลเชื้อมำกกว่ำ
2 500 สำยพันธ
ห้องป ิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ทำงจุลชีววิทยำของสถำบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แ ห่งชำติ
ได้กำรรับรองระบบคุณภำพห้องป ิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ทำงจุลชีวิทยำตำมระบบมำตรฐำน
IS /IEC 17025:2005 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์กระทรวงสำธำรณสุขใบรับรองเลขที่ 1234/56
โดยมีขอบข่ำยที่ได้รับำรรับรองดังนี้
ผลิตภัณฑ์ : วัตถุดิบสมุนไพร และเครื่องเทศ
วิธีกำร :
C icial Method 2002.07 Detection and uanti ication o Total ero ic
Microorganis s Si Plaet Total Plate Count Color Indicator TPC CI Method ซึ่งเป็นวิธีวิเครำะห์
โดยใช้สีเป็น Indicator โดยวิธีนี้จะช่วยท�ำให้กำรตรวจนับจ�ำนวนเชื้อจุลินทรีย์ง่ำยขึ้น
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : ศูนย์ฉำยรังสี สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ องค์กำรมหำชน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 37 หมู่ 3 เทคโนธำนี ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120
โทรศัพท์ 0 2401 9889 ต่อ 6101 5 0 2577 4168
โทรสำร 0 577 1945 0 2577 4809 E ail : tic.tint hot ail.co .
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รายละเ ียดผลิตภั

์

ประเทศไทยจัดว่ำเป็นประเทศที่เป็นฐำนกำรผลิตและส่งออกพืชผักผลไม้ผลิตภัณฑ์
ไ ำ้ และอิเล็กทรอนิกส์รวมทัง้ อุตสำหกรรมทีม่ พ
ี ลำสติกเป็นส่วนประกอบไปยังต่ำงประเทศ
มำกมำย ปัจจุบันสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำมำรถ
ผลิตวัสดุอ้ำงอิงรับรองภำยใต้ ชื่อทำงกำรค้ำ Thailand e erence Material : T M
โดยวัสดุอ้ำงอิงที่ผลิตเพื่อใช้เป็นสำรมำตรฐำนในกำรตรวจสอบ สร้ำงควำมเชื่อมั่นและ
ลดกำรกีดกันทำงกำรค้ำ
วัสดุอำ้ งอิงรับรอง T M มีคณ
ุ สมบัตทิ มี่ คี วำมสำมำรถสอบกลับได้ Tracea le ไปยัง
หน่วยเอสไอ SI nits ซึง่ ในทำงเคมีคอื หน่วย Mole M ผ่ำนกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถ
กำรวัดกับห้องป ิบัติกำรสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ
ซึง่ ควำมสำมำรถกำรวัดเหล่ำนัน้ ได้รบั กำรรับรอง และบันทึกไว้ในเว็บไซต์ของส�ำนักงำนชัง่ ตวงวัด
ระหว่ำงประเทศ Bureau International de – Poids et Mesures BIPM ณ ประเทศฝรั่งเศษ
ปัจจุบันฝำยมำตรวิทยำเคมีและชีวภำพ สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ มว. กระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนดลยี ได้เพิ่มกำรผลิตวัสดุอ้ำงอิงรับรองรวมมำกกว่ำ 50 รำยกำร
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของห้องป ิบัติกำรวิเครำะห์และทดสอบใช้เป็นสำรอ้ำงอิง
มำตรฐำน ในกำรวิเครำะห์และทดสอบสำรป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชที่ตกค้ำงในพืชผักผลไม้
และกำรทดสอบหำปริมำณโลหะหนักทีป่ นเปอนในตัวอย่ำงพลำสติกเป็นกำรลดกำรสอบย้อน
กลับของผลกำรวัดไปยังต่ำงประเทศ เนื่องจำกสำมำรถสอบกลับผลกำรวัดภำยในประเทศ
ได้จงึ ท�ำให้ตน้ ทุนกำรผลิตลดลงน�ำไปสูค่ วำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันทำงกำรค้ำกำรส่งออก
โดยวัสดุอำ้ งอิง T M มีคณ
ุ สมบัตพ
ิ เิ ศษทีค่ รอบคลุมทุกประเภทของสำรทีต่ อ้ งกำรตรวจวัด
อีกทั้งยังมีรำคำถูกกว่ำ กำรน�ำเข้ำและสำมำรถเพิ่มศักยภำพของห้องป ิบัติกำรทดสอบ
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกลเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบสินค้ำทั้งน�ำเข้ำ และส่งออก
ที่จะเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับควำมปลิดภัยในกำรอุปโภคให้ได้รับควำมปลอดภัย
ในกำรอุปโภคและบริโภคสินค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : ติดต่อ :
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. i t.or.th และบริษัทที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย

โรงงานน�าร่ งมาตร าน ส�า รั ผลิต
ผลิตภั ์เคร่ งด่มสุ ภาพและผักผล มแปรรป

์

ศูนย์เชีย่ วชำญนวัตกรรมอำหำรสุขภำพ วว. มีบทบำทและหน้ำที่ใน กำรวิจยั และพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรแปรรูปอำหำรซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติ บริกำรวิจัยและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่เอกชน ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน SMEs และ to รวมทั้งบริกำร
วิเครำะห์และทดสอบและให้คำ� ปรึกษำด้ำนกำรผลิตภัณฑ์อำหำร ตลอดจนพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตและนวัตกรรม เครื่องจักรแปรรูปอำหำร พร้อมให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของ
โครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร และสอดคล้องกับ นโยบำยประเทศไทย 4.0 ของรัฐบำล
ที่มุ่งพัฒนำเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมไทย ให่เกิด ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ักยภาพ ความพร้อม
ระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ โรงงำนผลิต
ผลิตภัณฑ์อำหำรและเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ด้รบั กำรรับรองมำตรฐำน MP พร้อมห้องป บิ ตั กิ ำรวิจยั
พัฒนำและห้องป ิบัติกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพในสำยกำรผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
และผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
ประโยชน์
ให้บริกำรกับผู้ประกอบกำรส�ำหรับทดลองผลิตสินค้ำในช่วงที่ผู้ประกอบรำยใหม่
เพิง่ จะเริม่ ต้นกิจกำร หรือในระยะรอกำรสร้ำงโรงงำนของผูป้ ระกอบกำร หรืออยูใ่ นช่วงของ
กำรทดสอบตลำดผลิตภัณฑ์เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
ช่วยขับเคลือ่ นจังหวัดปทุมธำนี โซนโรงงำนอุตสหกรรม และบริเวณพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
ให้เป้นเมืองอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐในส่วนของกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจ
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : ศูนย์เชี่ยวชำญนวัตกรรมอำหำรสุขภำพ ศนอ.
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 35 หมู่ 3 ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120
โทร. 0 2577 9129 คุณนพมำศ 0 2577 9130 คุณวลัยพร
E ail : inno ood tistr.or.th
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สถา ันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แ ่งประเทศ ทย วว
งาน ริการดาน า ารคร วงจร

รายละเ ียดผลิตภั

์

ศูนย์เชี่ยวชำญนวัตกรรมอำหำรสุขภำพ วว. มีศักยภำพและควำมพร้อมในกำรให้
บริกำรวิจัย บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ รวมถึงงำนบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ดังนี้
งานบริการด้านวิจัยและพั นา
ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ังก์ชั่น unctional oods and Beverages
ด้ำนผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร Dietary Su le ents
ด้ำนสำระส�ำคัญในอำหำรจำกรรมชำติ atural unctional Ingredients
งานบริการวิเคราะห์ตรวจสอบ
วิเครำะห์คุณภำพด้ำนกำยภำพและเคมีของผลิตภัณฑ์ Physicoche ical Testing
ประเมินคุณภำพด้ำนประสำทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ Sensory Evaluation
ประเมินอำยุกำรเก็บรักษำของผลิตภัณฑ์ Shel i e Evaluation
ทดสอบควำมปลอดภัยในอำหำรและวิเครำะห์คณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำร โดยได้รบั ควำม
สนับสนุนกำรท�ำงำนำกศูนย์ทดสอบ และมำตรวิทยำ วว. ood Sa ety Testing and
nalysis su orted y Industrial Metrology and Testing Service Centre MTC . TIST
ทดสอบทำงด้ ำ นเภสั ช และพิ ษ วิ ท ยำของสำรสกั ด Phar acological and
To icological Testing
ทดสอบด้ำนกำรประเมินควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Sa ety Evaluation Testing
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : ศูนย์เชี่ยวชำญนวัตกรรมอำหำรสุขภำพ ศนอ.
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 35 หมู่ 3 ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120
โทร. 0 2577 9192 คุณนพมำศ 0 2577 9130 คุณวลัยพร
E ail : inno oog tistr.or.th
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โครงการ ริการทดส คุ ภาพ า าร
กรมวิทยาศาสตร์ ริการ

์

1. ห้องป ิบัติกำรด้ำนกำรประเมินคุณภำพอำหำรทำงประสำทสัมผัส
ood Sensory Evaluation
ทดสอบคุณภำพอำหำรทำงประสำทสัมผัส เช่น สี กลิ่น รสชำติ และเนื้อสัมผัส
ทดสอบควำมชอบและกำรยอมรับผลิตภัณฑ์อำหำร โดยทดสอบกับผู้บริโภค
กลุ่มเป้ำหมำย
2. ห้องป ิบัติกำรวิเครำะห์ทดสอบด้ำนคุณภำพและองค์ประกอบของอำหำร
unctional ood
องค์ประกอบของหำร เช่น โปรตีน ไขมัน คำร์โบไ เดรต ส�ำหรับขึน้ ทะเบียนต�ำรับอำหำร
และท�ำฉลำกโภชนำกำร
สมบัติทำงกำยภำพของอำหำร เช่น ควำมชื้น ปริมำณน�้ำหนักสุทธิ น�้ำหนักเนื้อ
ทดสอบสำรชนิดอื่นๆ เช่น แคปไซซิน พิเพอรีน เอทำนอล เมทำนอล
3. ห้องป ิบัติกำรวิเครำะห์ทดสอบด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำร ood Sa ety
สำรปนเปอนในอำหำร ได้แก่ โลหะหนัก สำรพิษจำกเชื้อรำ
วัตถุเจือปนอำหำรวัตถุให้ควำมหวำนแทนน�้ำตำล สีผสมอำหำร วัตถุกันหืน
ส่วนประกอบของอำหำรได้แก่ วิตำมิน แร่ธำตุ
สำรประกอบที่แพร่กระจำยจำกวัสดุสัมผัสอำหำร
4. ห้องป ิบัติกำรวิเครำะห์ทดสอบด้ำนจุลชีววิทยำอำหำร ood Micro iology
ทดสอบจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นดัชนี เช่น จ�ำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดโคลิ อร์ม อี. โคไล
ทดสอบจุลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดโรค
ทดสอบจุลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดกำรเน่ำเสีย
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : กรมวิทยำศำสตร์บริกำร วศ.
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : ถนนพระรำมที่ 6 เขตรำชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร. 0 2201 7000 4
E ail : we aster dss.go.th เว็บไซต์ : www.dss.go.th
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รายละเ ียดผลิตภั

์

กลไกหลักในกำรสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรม เป็นกลไกที่สนับสนุนผู้ประกอบกำร
ที่มีแนวคิดในกำรพัฒนำโครงกำร ในเชิงนวัตกรรมใรระยะต่ำงๆ โดยใช้รูปแบบกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงิน เช่น เงินให้เปล่ำ grant หรือ ช�ำระดอกเบี้ย เงินกู้ ซึ่งมีด้วยกัน 3 กลไก
ลัก ะโครงการที่สามาร รับการสนับสนุน
1. กลไกสนับสนุนในช่วงเริ่มต้น ระยะแรกของกำรด�ำเนินงำนโครงกำร นวัตกรรม
ในเชิงพำณิชย์ ซึ่งยังถือว่ำอยู่ในระหว่ำงกำรทดลองใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบกระบวน
กำรผลิต หรือขั้นตอน ที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งต้องกำรปรับปรุงแก้ไข
2. เป็นโครงกำรนวัตกรรมทีข่ ยำยผลจำกโครงกำรพัฒนำตันแบบหรือโครงกำรน�ำร่อง
3. เป็นโครงกำรนวัตกรรมที่พัฒนำต่อยอดจำกผลงำนวิจัย
4. โครงกำรนวัตกรรมที่เกิดจำกกำรขยำยผลของโครงกำรอื่นๆ
5. เป็นโครงกำรนวัตกรรมที่มีโอกำสและศักยภำพทำงกำรรตลำดและเป็นโครงกำร
ที่มีแผนธุรกิจและแผนกำรลงทุนในกำรด�ำเนินโครงกำรนวัตกรรมอย่ำงชัดเจน
6. ในส่วนโครงกำรที่จะใช้บริกำรโครงกำรทุนเครือข่ำยนวัตกรรมต้องเป็นลักษณะ
โครงกำรกลุ่ม หรือ ในรูปแบบเครือข่ำยวิสำหกิจ
ักยภาพและความพร้อม
พร้อมให้บริกำรด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรผลิตจุลินทรีย์เพื่อกำรน�ำไปใช้
ประโยชน์ มีสำยกำรผลิตทีค่ รบวงจร ตัง้ แต่ strea ในระดับห้องป บิ ตั ิ Biosa ety level 2
ไปจนถึง downstrea ในระดับโรงงำนน�ำทำง ก�ำลังกำรผลิตสูงสุด 500 ลิตร ท�ำให้
ผู้ประกอบกำรที่มีใช้บริกำรสำมำรถน�ำข้อมูลที่ได้จำกกำรใช้ acilities ด้ำน Bio rocess
ระดับกึ่งอุตสำหกรรม ไปค�ำนวณ ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : ศูนย์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : อำคำรวิจัยและพัฒนำ 1 เทคโนธำนี
โทร. 0 2577 9058 ดร.ภูษิตำ วรรณิสสร โทรสำร. 0 2577 9058
E ail : rc tistr.or.th husita tistr.or.th
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สถำบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชำติมหี อ้ งป บิ ตั กิ ำรตรวจวิเครำะห์ทำงจุลชีวทิ ยำทีม่ ี
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อำหำรโดยเฉพำะเครือ่ งเทศ สมุนไพร และเครือ่ งปรุงรสต่ำงๆ มักนิยมน�ำมำ
ฉำยรังสีเพือ่ ลดปริมำณจุลนทรียท์ ปี่ นเปอน แล้วใช้เป็น วัตถุดบิ ในโรงงำน ผลิตอำหำรหรือ
เพื่อกำรค้ำขำย ระหว่ำงประเทศ
ในกำรส่งออก น�ำเข้ำ บำงประเทศต้องให้มีกำรตรวจพิสูจน์เครื่องเทศ สมุนไพร
และเครื่องปรุงรสว่ำผ่ำนกำรฉำยรังสีมำหรือไม่ เช่น สหภำพยุโรปได้ออกก หมำยให้มีกำร
ตรวจพิ สู จ น์ อ ำหำรฉำยรั ง สี ที่ น� ำ เข้ ำ โดยก� ำ หนดให้ มี ก ำรแสดงเอกสำรกำรฉำยรั ง สี
จำกโรงงำนฉำยรังสีอำหำร ที่ได้กำรรับรองกำรผลิตอย่ำงถูกต้อง
เทคนิค Photo sti ulated PS เป็นวิธีมำตรฐำน ของกำรทดสอบวิธีหนึ่งที่ได้รับ
กำรยอมรับให้เป็นวิธีเพื่อกำรตรวจพิสูจน์อำหำรน�ำเข้ำในสหภำพยุโรปว่ำอำหำรผ่ำนกำร
ฉำยรังสีมำแล้วหรือไม่
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ ให้บริกำรตรวจพิสูจน์กำรผ่ำนกำรฉำยรังสีของ
อำหำรและวัตถุดิบด้วยเทคนิค Photo sti ulated PS ด้วยวิธีมำตรฐำน E 13751 : 2009
ผิตภัณฑ์ที่สำมำรถน�ำมำตรวจพิสูจน์ ได้แก่ สมุนไพร เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส อำหำรแห้ง
และส่วนประกอบของอำหำรจำกพืชหรือสัตว์ซึ่งมีลักษณะแห้ง

รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : กลุ่มวิจัยและพัฒนำนิวเคลียร์ สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ
โทร. 0 2401 9889 ต่อ 1802
กลุ่มพัฒนำธุรกิจนิวเคลียร์ สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ
โทร. 0 2401 9889 ต่อ 5933
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สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ ผู้ดูแลรักษำมำตรฐำนกำรวัดของชำติได้ด�ำเนินกำรผลิต
วัสดุอำ้ งอิง T M : Thailane e erence Material เพือ่ ใช้ในกระบวนกำรวัดในห้องป บิ ตั กิ ำร
เพือ่ ให้เกิดควำมน่ำเชือ่ ถือของผลกำรวัดและสอบกลับได้ทำงมำตรวิทยำ Tracea ility ไปยัง
SI nits ซึง่ ได้ผำ่ นกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถทำงกำรวัดละเป็นทีย่ อมรับแล้วจำกนำนำชำติ
โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนำวัสดุอ้ำงอิงให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้อย่ำงครอบคลุมกับ
ควำมต้องกำรรวมถึงสำมำรถลดต้นทุนทำงกำรผลิต ให้แก่ภำคอุตสำหกรรม
โดยทั่วไป กำรวัดปริมำณ จีเอ็มโอในพืชนิยมใช้เครื่องเพิ่ม ปริมำณสำรพันธุกรรม
ในสภำพจริง eal ti e PC โดยใช้ เทคนิคป ิกิริยำลูกโซ่โพลีเมอเรส Poly erase Chain
eaction เป็นเทคนิคกำรเพิ่มปริมำณดีเอ็นเอเฉพำะต�ำแหน่งที่ต้องกำรในหลอดทดลอง
ซึ่งมีควำมถูกต้องและแม่นย�ำสูง
ห้องป ิบัติกำรวิเครำะห์ชีวภำพสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติได้ศึกษำและวิจัยเพื่อ
สร้ำงวัสดุอ้ำงอิงส�ำหรับใช้ตรวจวิเครำะห์พืชจีเอ็มโอเพื่อลดกำรน�ำเข้ำวัสดุอ้ำงอิงจำก
ต่ำงประเทศและเป็นกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรวัดภำยในประเทศให้มีควำมถูกต้อง
น่ำเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ
การสร้างพลาสมิดดีเอ็นเอสาหรับตรวจจีเอ็มโอ
พลำสมิดดีเอ็น เอที่ห้องป ิบัติกำรวิเครำะห์ชีวภำพก�ำลังศึกษำคือ พลำสมิดของ
ข้ำวโพดจีเอ็มโอสำยพันธุ์ M 810 ที่มีกำรตัดต่อยีน cry1 ของแบคทีเรียใส่ไปใน
ข้ำวโพดท�ำให้ขำ้ งโพดสำยพันธุน์ สี้ ำมำรถสร้ำงท็อกซิน to in ำ่ หนอนศัตรูพชื ได้เมือ่ หนอน
กินข้ำวโพดที่มียีน cry1 เข้ำไปจะท�ำลำยระบบย่อยอำหำร ท�ำให้หนอนจะตำยในที่สุด
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : สถำบันมำตรวิทยำ มว.
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : เทคโนธำนี 3/4 5 หมู่ 3 ต�ำบลคลองห้ำ อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธำนี เว็บไซต์ www.ni t.or.th
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เ าถึงการวิจัย นวัตกรรม
และสังคม น ลน์ ใน ุตสา กรรม

์

a a a คือ
ระบบสำรสนเทศส�ำหรับกำรเชือ่ มโยงกันระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมและภำคกำรวิจยั
เพิ่มโอกำสให้ภำคอุตสำหกรรมสำมำรถเข้ำถึงกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม
โครงสร้ำงพื้นฐำน นักวิจัยและผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพิ่มสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและมีกำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์จำกผลงำนวิจัย
a a a มีประโยชน์อย่างไร
ผู้ประกอบกำร : ค้นหำผู้เชี่ยวชำญ/นักวิชำกำร
เจอผู้เชี่ยวชำญที่ตรงใจ
ลดข้อจ�ำกัดในกำรท�ำ &D SMEs สำมำรถท�ำได้
เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
date Technology Trend
ผูเ้ ชีย่ วชำญ/นักวิจยั : ได้โจทย์วจิ ยั ทีส่ ำมำรถขยำยผลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีระหว่ำงภำคอุตสำหกรรม
และนักวิจัยน�ำไปขอต�ำแหน่งทำงวิชำกำรสำมำรถน�ำไปนับเวลำชดใช้ทุน กรณีนักเรียนทุน
ใช้ประโยชน์เครื่องมือ/อุปกรณ์เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชือ่ หน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ สวทน.
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : เลขที่ 319 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น 14ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร E ail : in o sti.or.th เว็บไซต์ www.sti.or.th
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ศนย์นวัตกรรมการผลิต ัวเ จุลินทรีย์
เพ่ ุตสา กรรม
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ส าบันวิจัยวิทยา าสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเท ไทย วว.
ศูนย์นวัตกรรมกำรผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสำหกรรม อยู่ในสังกัดศูนย์ควำม
หลำกหลำยทำง ชีวภำพ วว. เป้นศูนย์กำรวิจัยเฉพำะทำงด้ำน โพรไบโอติกและพรีไบโอติก
ระดับประเทศและภูมิภำค มีเป้ำหมำยเพื่อ ผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำเพื่อน�ำ ไปใช้ประโยชน์
ตั้งแต่ระดับชุมชน SMEs ถึงระดับอุตสำหกรรม รองรับก ระเบียบด้ำนควำมปลอดภัย
ทำงชีวภำพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงโอกำส/ศักยภำพ ในกำรแข่งขันด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วทน. รวมทั้งคุ้มครอง ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ักยภาพและความพร้อม
พร้อมให้บริกำรด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรผลิตจุลินทรีย์เพื่อกำรน�ำไปใช้
ประโยชน์ มีสำยกำรผลิตทีค่ รบวงจร ตัง้ แต่ strea ในระดับห้องป บิ ตั ิ Biosa ety level 2
ไปจนถึง downstrea ในระดับโรงงำนน�ำทำง ก�ำลังกำรผลิตสูงสุด 500 ลิตร ท�ำให้
ผู้ประกอบกำรที่มีใช้บริกำรสำมำรถน�ำข้อมูลที่ได้จำกกำรใช้ acilities ด้ำน Bio rocess
ระดับกึ่งอุตสำหกรรม ไปค�ำนวณ ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : ศูนย์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : อำคำรวิจัยและพัฒนำ 1 เทคโนธำนี
โทร. 0 2577 9058 ดร.ภูษิตำ วรรณิสสร โทรสำร. 0 2577 9058
E ail : rc tistr.or.th husita tistr.or.th
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กำรเพำะเลี้ยงถั่งในรูปแบบของ ำร์มต้องมีกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
เพื่อกำรเจริญโตของถั่งอุณหภูมิกำรเจริญเติบโตของถั่งเช่ำทั้งอุณหภูมิควำมชื้น และ
แสงสว่ำงสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน องค์กำรมหำชน ได้พัฒนำระบบอัจฉริยะเพื่อ
ควบคุมสภำพแวดล้อมกำรเพำะเลี้ยงถั่งเช่ำ เพื่อให้ได้ถั่งเช่ำที่มีคุณภำพอุดมไปด้วยสำร
อัน เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำยซึ่งเมื่อสถำบัน น�ำถั่งเช่ำที่เพำะเลี้ยงด้วยวิธีกำรดังกล่ำว
ไปวิเครำะห์สำระส�ำคัญด้วยแสงซินโครตรอนพบว่ำ มีปริมำณ สำรอะดีโนซีน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ช่ ว ยลดคอเลสเตอรอล กระตุ ้ น กำรเผำผลำญ สร้ ำ งเสริ ม พละก� ำ ลั ง และสร้ ำ งควำม
กระปรี้กระเปร่ำ สูงกว่ำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลำด
วิธกี ำรเลีย้ งถัง่ เช่ำแบบ S art ar er เป็นวิธกี ำรทีไ่ ม่ยงุ่ ยำก และมีตนั ทุนในกำรติดตัง้
ระบบไม่เกิน 30 000 บำท จึงสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และส่งเสริมอำชีพให้กับเกษตรกร
ใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้อย่ำงรวมทัง้ ยังสร้ำงรำยได้เสริมให้แก่ประชำชนได้อกี ทำงหนึง่
เครื่องเพาะเลียง ั่งเช่าอัตโนมัติ
คุณชำนนท์ หนูเพชร เจ้ำของเซโก ำร์มในจังหวัดยะลำผูค้ ดิ ริเริม่ นวัตกรรมในกำรเอำ
ตัวด้วงสำคูมำแปรรูป เนื่องด้วยสำคูเป็นแมลงในท้องถิ่นทำงภำคใต้ที่ให้โปรตีนสูง ไขมันต�่ำ
และมีไ เบอร์สงู ท�ำให้มกี ำรรวมกลุม่ เกษตรกรเพำะเลีย้ งด้วยด้วงสำคู เพือ่ ใช้ตวั อ่อน ด้วงสำคู
เป็นแหล่งอำหำรโปรตีนของคน และอนุรักษ์ปำสำคู ในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนใต้
จำกกำรวิเครำะห์คณ
ุ ภำพของถังเช่ำทีเ่ ลีย้ งตำมระบบใหม่ทพ
ี่ ฒ
ั นำโดย สซ. เทียบสินค้ำ
ในตลำดปัจจุบันพบว่ำมีปริมำณ สำรอะดีโนซีนที่สูงกว่ำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลำด
ผลกำรวิจัยและพัฒนำใน ครั้งนี้จะช่วยพัฒนำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ จำกวัตถุดิบภำยใน
ประเทศ และยังเป็นกำรส่งเสริมอำชีพเกษตรกร S art ar er ใน 3 จังหวัดชำยแดนใต้
รายละเ ียดเจา งผลงาน
ชื่อหน่วยงำนเจ้ำของผลงำน : คุณชำนนท์ หนูเพชร
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E ail : 45/9 ซ.14 สุขธร 10 ถ.เว ุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000
โทร 08 4425 5788
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รายละเ ียดผลิตภั

์เสริม า ารเพ่ การผ่ นคลาย
“SiRelax”

Medical
Technology

ผลิตภั

รายละเ ียดผลิตภั

์

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อำหำรเพื่ อ กำรผ่ อ นคลำยที่ มี ส ่ ว นประกอบของสำรสกั ด
จำกดอกเกก วย ช่วยในกำรคลำยเครียดและช่วยให้หลับสบำย ผลิตภัณฑ์นี้ ได้ผ่ำน
กำรทดสอบประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยในสัตว์ทดลอง
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์เว ส�า างจากมะ ามป ม
Emsoftra®

Medical
Technology

ผลิตภั

รายละเ ียดผลิตภั

์

วว.พัฒนำในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำ� หรับผิว ผลิตภัณฑ์สำ� หรับผม และผลิตภัณฑ์สำ� หรับ
ช่องปำก มีสว่ นผสมของสำรสกัดผลมะขำมป้อมและสำรสกัดผลมะแข่วนในสัดส่วนทีเ่ หมำะสม
เพื่อเพิ่ม ทธิชีวภำพของสมุนไพรให้แก่ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ทธิต้ำนอนุมูลอิสระ ทธิยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนส ในกระบวนกำรสร้ำงเม็ดสีเมลำนิน ทธิต้ำนจุลินทรีย์ และ ทธิต้ำนอักเสบ
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์เว ส�า างเพป ทด์จากถั่วมะแ ะ

Medical
Technology

ผลิตภั

รายละเ ียดผลิตภั

์

วว. สกั ด สำรเพปไทด์จำกถั่วมะแ ะ มี ทธิกระตุ้นกำรสร้ำงคอลลำเจนในเซลล์
สำมำรถลดริ้วรอย ลดฝ้ำ ผ่ำนกำรทดสอบประเมินควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพ
ในอำสำสมัคร
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ผลิตภั ์เคร่ งส�า าง
จากสารสกัดเมลด งุ่น ทย วิทสิ ตรา

รายละเ ียดผลิตภั

์

วว. ใช้เทคโนโลยีนำโนอิมัลชันครีมส�ำหรับปกป้องผิวหน้ำในเวลำกลำงวัน ITIST
Day Crea และครีมส�ำหรับ น ูผิวหน้ำในเวลำกลำงคืน ITIST
ight Crea
ผ่ำนกำรประเมินควำมปลอดภัยแล้ว มีประสิทธิภำพในกำรต่อกำรต้ำนริว้ รอย ลดจุดด่ำงด�ำ
และเพิ่มควำมชุ่มชื้นผิวบนใบหน้ำ วว. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่ บริษัทคอสซูติค อินโนเวชั่น
แลบอรำทอรี่ส์ จ�ำกัด เรียบร้อยแล้ว
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มลภาพถ่ายจากดาวเทียม

รายละเ ียดเทคโนโลยี
มีบทบำทอย่ำงมำกในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรของประเทศ
แบบครบวงจร ตัง้ แต่ตน้ ทำงจนถึงปลำยทำง ในเชิงเศรษฐกิจ สำมำรถน�ำมำใช้วเิ ครำะห์หำพืน้ ที่
เหมำะสมในกำรเพำะปลูก oning ไปจนถึงกำรติดตำมพืน้ ทีเ่ พำะปลูก Monitoring ระยะเวลำ
ในกำรเก็บเกี่ยว กำรคำดกำรณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลำด จัดหำแหล่งวัตถุดิบป้อนสู่
ภำคอุตสำหกรรม จนน�ำไปสู่กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์เชิงนโยบำย ซึ่งถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่ใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรภำคกำรเกษตรของประเทศ
ใน นาคต จะเกิดกำรพัฒนำระบบภูมสิ ำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรภำคกำรเกษตร
ของประเทศแบบองค์รวม เพือ่ สนับสนุนกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำย และทุกภำคส่วนยังสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลผ่ำนระบบภูมสิ ำรสนเทศ ได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน ตลอดจนสำมำรถน�ำไปใช้บริหำร
จัดกำรเชิงพื้นที่ rea ased ในระดับจังหวัด และระดับชุมชนได้ด้วยตัวเองอย่ำงยั่งยืน
โดยที่ สทอภ. จะส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
ภำคกำรเกษตรร่วมกับหน่วยงำนพันธมิตรของประเทศ ในกำรติดตำมพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมด้วย
ดำวเทียมรำยละเอียดสูงที่มีควำมถี่ ในกำรติดตำมแบบรำยสัปดำห์ ซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทย
มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพในกำรติดตำมพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่ำงต่อเนื่อง
และทันต่อสถำนกำรณ์ของประเทศ

122 THAI TECH EXPO 2017

สถานีตรวจวัดสภาพ ากาศ

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลและสภำพแวดล้อมพื้นที่เกษตรกรรมแบบอัตโนมัติ เพื่อติดตำม
รำยงำนผลข้อมูล สถำนะต่ำงๆ ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแบบ ear eal Ti e
อำทิ ภำพถ่ำยพื้นที่จริง ข้อมูลควำมชื้นในดิน ข้อมูลสภำพอำกำศ ข้อมูลกำรเจริญเติบโต
ของพืช เป็นต้น โดยข้อมูลทั้งหมดถูกน�ำมำใช้ปรับแก้ไขข้อมูลที่ได้จำกกำรแปลตีควำมด้วย
ภำพถ่ำยดำวเทียมให้มีควำมถูกต้องแม่นย�ำยิ่งขึ้น ท�ำให้ข้อมูลจำกภำพถ่ำยดำวเทียม
ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ มีควำมถูกต้องมำกยิ่งขึ้น คำดกำรณ์ได้แม่นย�ำมำกขึ้น ปัจจุบัน
ield Server ถูกใช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำเกษตรกรรมต่ำงๆ
บนภำคพื้นโลก เพื่อประโยชน์ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรแปลข้อมูลจำกภำพถ่ำย
ดำวเทียม
ใน นาคต เมือ่ ield Server ได้ทำ� กำรเก็บข้อมูลของพืน้ ทีท่ ำ� กำรเกษตร จำกพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้
ต่ำง ๆ ทัว่ ประเทศ จะท�ำให้ได้ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ Big Data สำมำรถน�ำไปพัฒนำกระบวนกำร
เพื่อให้กำรแปลข้อมูลจำกภำพดำวเทียมมีประสิทธิภำพสูงยิ่งขึ้น โดยอำศัยเทคโนโลยี
Machine earning และ ปัญญำประดิษฐ์ I นอกจำกนี้ยังสำมำรถน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้
ในกำรพัฒนำแบบจ�ำลอง เพื่อเตือนภัยโรคระบำดของพืชและแมลง กำรขำดน�้ำของพืช
ซึ่งข้อมูลต่ำงๆ ถือเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในกำรส่งค�ำสั่งถึง Drone ด้ำนกำรเกษตร
ในกำรจั ด กำรปั ญ หำดั ง กล่ ำ ว ตลอดจนสำมำรถคำดกำรณ์ ผ ลผลิ ต ที่ แ ม่ น ย�ำ ยิ่ ง ขึ้ น
ในอนำคตได้
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รายละเ ียดเทคโนโลยี

UAV & Automatic Farming Machines.

Future
Technology

รายละเ ียดเทคโนโลยี
ในปั จ จุ บั น
ถู ก น� ำ มำใช้ อ ย่ ำ งแพร่ ห ลำยในภำคกำรเกษตร ซึ่ ง เป็ น หนทำง
เพิม่ ประสิทธิภำพกำรท�ำกำรเกษตรและลดกำรใช้แรงงำนมนุษย์ลง กำรเพิม่ ศักยภำพกำรท�ำงำน
ของ
ท�ำได้โดยกำรติดตัง้ กล้อง หรือ sensor ประเภท ulti s ectral เพิม่ เติม จะสำมำรถ
น�ำค่ำกำรสะท้อนของแสงในช่วงคลืน่ ต่ำงๆ มำวิเครำะห์หำควำมผิดปกติของพืชได้ และข้อมูล
จำก ยังสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรจัดท�ำแผนทีแ่ สดงสภำพพืน้ ทีท่ ำ� กำรเกษตรระดับรำยแปลง
กำรเจริญเติบโตของพืช กำรส�ำรวจพืน้ ทีเ่ ชิงลึก เพือ่ ใช้สำ� หรับกำรวำงแผนกำรจัดกำรพืน้ ที่
เกษตรกรรมในระดับชุมชน และหมู่บ้ำนได้
ใน นาคต ยุคเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทำงกำรเกษตร จะเป็นกุญแจส�ำคัญ
ที่ถูกน�ำมำใช้ในกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตร อำทิ กำรไถนำ กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต
ดังนั้น อุปกรณ์ส�ำคัญอย่ำง
และรถแทรกเตอร์ไร้คนขับที่ติด sensor ตรวจวัดกำร
เคลือ่ นไหว และดำวเทียมเพือ่ ระบุตำ� แหน่งในกำรเคลือ่ นที่ จะถูกสัง่ กำรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
แทนกำรควบคุมด้วยแรงงำนมนุษย์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเคลื่อนที่ในแปลงกำรเกษตรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเท่ำนั้น แต่ยังถูกป้อนค�ำสั่งให้ด�ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรได้ในหลำยรูปแบบ
อำทิเช่น กำรไถ กำรหว่ำนเมล็ดพันธุ์ กำรให้ปุย กำรก�ำจัดศัตรูพืช กำรพ่นยำ ่ำแมลง
กำรเก็บเกี่ยว ซึ่งจะท�ำให้ลดกำรใช้แรงงำนของเกษตรกร สำมำรถไปให้ควำมส�ำคัญกับกำร
พัฒนำผลผลิต กำรวิเครำะห์ด้ำนกำรตลำด และงำนอื่นๆ ได้มำกยิ่งขึ้น
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เทคโนโลยีท ง าจ�าล งระ ดิจิต ล
แ

รายละเ ียดเทคโนโลยี
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในฐำนะที่เป็น
องค์กรที่มีพันธกิจส�ำคัญประกำรหนึ่ง คือ กำรค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำด้ำนดำรำศำสตร์
กำรสร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำกำรด้ำนดำรำศำสตร์ของประเทศ พร้อมด้ำนกำรบริกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนดำรำศำสตร์ปัจจุบัน สถำบัน ได้ร่วมพัฒนำระบบ
ฉำยภำพส�ำหรับท้อง ำ้ จ�ำลองระบบดิจติ อล เพือ่ ให้สำมำรถใช้ เป็นต้นแบบส�ำหรับกำรพัฒนำ
ระบบฉำยภำพท้อง ำ้ จ�ำลองส�ำหรับศูนย์กำรเรียนรูใ้ นประเทศไทยต่อไปในอนำคต ทัง้ นีร้ ะบบ
กำรฉำยดำวแบบท้อง ้ำจ�ำลอง จะสำมำรถช่วยก้ำวข้ำมปัญหำขีดจ�ำกัดของเรื่องเวลำและ
สถำนที่ ในกำรเรียนรูท้ ำงดำรำศำสตร์ ทัง้ ยังสำมำรถพัฒนำระบบต่อยอดให้มปี ระสิทธภำพ
สูงขึ้นได้ง่ำยในอนำคต
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รายละเ ียดเทคโนโลยี
ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนำคต แหล่งเรียนรู้ที่กระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมสนใจ
ด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมให้ แ ก่ เ ยำวชน ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กำร
พัฒนำบุคลำกรวิชำชีพสำยวิทยำศำสตร์ เป็นกำรเตรียมก�ำลังคนของอนำคตประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และน�ำไทยก้ำวพ้นกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง
สู่ประเทศพัฒนำแล้วที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและรำยได้ที่สูงขึ้น
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รายละเ ียดเทคโนโลยี
กำรพัฒนำรูปแบบของเมืองจะขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรนั้นๆ ของเมืองไม่จ�ำเป็นต้อง
เหมือนกัน แต่จะมีปัญหำ co on ที่เหมือนๆ กัน ได้แก่ ควำมปลอดภัย ทั้งทำงถนนและ
ในชุมชน สิ่งแวดล้อม เรื่องสังคมและเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ และจังหวัด เรำจะท�ำให้เห็นภำพ
ของกำรพัฒนำ S art City/District ในอนำคต ว่ำมีเทคโนโลยีใดบ้ำง ท�ำงำนได้อย่ำงไร
เพื่อประโยชน์และคุณภำพชีวิตอันสูงสุดของประชำชน
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รายละเ ียดเทคโนโลยี
คือกำรพัฒนำแบบจ�ำลองทำงวิศวกรรมของดำวเทียมขนำดใหญ่ให้มีขนำดเล็กที่มี
ศักยภำพที่พร้อมใช้ได้จริงในอวกำศ โดยมีกำรติดอุปกรณ์ต่ำงๆ อำทิ อุปกรณ์ถ่ำยภำพ
อุปกรณ์ก�ำเนิดพลังงำนไ ้ำรวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดอื่นๆ เพื่อภำรกิจกำรท�ำงำน
ในอวกำศและฝึกฝนกำรท�ำงำนของบุคลำกรด้ำนวิศวกรรม กำรสร้ำงกำรประกอบทดสอบ
กำรท�ำงำนของดำวเทียมร่วมกับภำคพื้นดินรวมถึงกำรท�ำงำนด้ำนกำรวิเครำะห์วงโคจร
ท�ำให้บุคลำกรด้ำนวิศวกรรมภำยในประเทศทรำบถึงหลักกำรออกแบบดำวเทียม ตำมหลัก
Engineering Model : EM กำรออกแบบดำวเทียมตำมหลักกำรให้พร้อมใช้งำน สูก่ ำรออกแบบ
ดำวเทียมตำมหลัก ilght Model : M กำรออกแบบดำวเทียมให้สำมำรถใช้งำนได้จริง
เพื่อกำรพัฒนำที่สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
เป้ำหมำยในอนำคตเพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรวิจัยและพัฒนำดำวเทียม
ในประเทศและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมดำวเทียมและอวกำศรวมทั้งเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมของบุคลำกรและโครงสร้ำงพืน้ ฐำนในกำรพัฒนำกำรสร้ำงดำวเทียมโดยคนไทย
ซึ่งจะเป็นโอกำสที่ท�ำให้เกิดกำรสนับสนุนให้มีกำรเกิดขึ้นของ SMEs ในประเทศไทยที่ด�ำเนิน
ธุรกิจด้ำน eros ace Part Manu acturing ผลิต / ขำยส่งออกชิ้นส่วนของดำวเทียม
เพื่อกำรใช้งำนภำยในประเทศรวมถึงกำรส่งออกไปขำยให้กับต่ำงประเทศ
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เทคโนโลยี

เทคโนโลยี ผ นวกโลกแห่ ง ควำมเป็ น จริ ง และโลกดิ จิ ต อลเข้ ำ ด้ ว ยกั น เพื่ อ สร้ ำ ง
ควำมดึงดูด ควำมน่ำสนใจและมุมมองได้อย่ำงน่ำพิศวง เทคโนโลยี
ug ented eality
จ�ำลอง Tur ine Engine ของเครื่องบินใช้ส�ำหรับประกอบกำรอธิบำยกำรท�ำงำนของ
เครื่องยนต์ รวมทั้งล�ำดับกำรท�ำงำนในส่วนต่ำง ๆ โดยแสดงผลออกมำในรูปแบบ 3 มิติ
ทับซ้อนในโลกแห่งควำมเป็นจริง
เทคโนโลยี ug ented eality เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนำ และก�ำลังน�ำมำใช้บ้ำงแล้ว
ในงำนด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรน�ำมำใช้ในมหำวิทยำลัยเพือ่ ฝึกอบรมวิศวกรและแพทย์ โดยในแวดวง
กำรแพทย์มหำวิทยำลัยและโรงเรียนแพทย์ในต่ำงประเทศ ก�ำลังใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนำ
กำรเรียนกำรสอนวิชำกำยวิภำคศำสตร์ให้กบั นักศึกษำ เพือ่ ให้มองเห็นถึงรำยละเอียด ต�ำแหน่ง
และโครงสร้ำงของอวัยวะมนุษย์ หรือแม้กระทัง่ ในพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลปเอง ก็นำ� เทคโนโลยี
มำใช้เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์พิเศษให้กับผู้เข้ำชมงำนศิลปรวมทั้งกำรฝึกนักบินที่ปัจจุบันมี
กำรแสดงผลผ่ำนจอภำพบนหมวกนักบิน เพือ่ แสดงถึงเส้นทำงกำรบินแนวร่อนลงจอด หรือ
ข้อมูลประกอบกำรบิน โดยที่นักบินไม่ต้องก้มไปมองที่แผงควบคุม หรือหน้ำปัด
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รายละเ ียดเทคโนโลยี

วัสดุสมัยใ ม่และการพิมพ์ มิติ
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก นาคต

Future
Technology

รายละเ ียดเทคโนโลยี
ในอดี ต ทุ ก ยุ ค สมั ย วั ส ดุ แ ละเทคโนโลยี ส ่ ง ผลต่ อ มวลมนุ ษ ย์ โ ลกวั น นี้ เ รำก� ำ ลั ง
ก้ำวเข้ำสู่กำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของเทคโนโลยีด้ำนนี้เ มื่อภำคอุตสำหกรรมต้องกำร
โครงสร้ำงน�้ำหนักที่เบำลง มีควำมแข็งแรงและแกร่งขึ้นและสมบัติพิเศษบำงอย่ำง ส่งผลให้
นักวิจัยมุ่งพัฒนำเพื่อคิดค้นวัสดุสมัยใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตัวอย่ำงนวัตกรรมวัสดุ
สมั ย ใหม่ ไ เบอร์ ค อมโพสิ ท ด้ ว ยอนุ ภ ำคยำงนำโนที่ นั ก วิ จั ย วศ. พั ฒ นำขึ้ น เพื่ อ ใช้
ผลิตผนังรถพยำบำลและแผ่นกระดำนเคลือ่ นย้ำยผูป้ วยให้แก่ บริษทั สุพรีรำ่ อินโนเวชัน่ จ�ำกัด
htt ://www. ediastudio.co.th/2017/07/11/174724/ และต้นแบบเรือลำดตระเวน
แบบสองทุ่นควบคุมระยะไกลเพื่อใช้ช่วยตรวจจับวัตถุต้องสงสัยด้วยภำพให้แก่กองทัพบก
ปัจจุบนั นักวิจยั วศ. และ สทอภ. ก�ำลังพัฒนำวัสดุสมัยใหม่และกำรพิมพ์ 3 มิติ : เส้นใย
จำกวัสดุนำโนคอมโพสิท P /PEE คำร์บอนไ เบอร์และอนุภำคยำงนำโนและพัฒนำ
นำโนกรำ ี น เพื่ อ ใช้ ก ำรละลำยน�้ ำ แข็ ง และป้ อ งกั น ้ ำ ผ่ ำ ของเครื่ อ งบิ น โดยร่ ว มกั บ
บริษัท
I C T และบริษัท Haydale ยุคแห่งวัสดุสมัยใหม่และเทคโนโลยีกำรพิมพ์ 3 มิติ
–วัสดุและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้อนำคตของเรำมีควำมสะดวกมำกขึ้น ปลอดภัยมำกขึ้น
และยั่งยืนมำกขึ้น เรำก�ำลังก้ำวเข้ำสู่ยุคที่ทุกสิ่งเป็นไปได้
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เทคโนโลยีเตาเ ่ มโล ะต่าง นิดแ รตะเ
ในภาวะสุ
ากาศ
(Vacuum Brazing Technology)

รายละเ ียดเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเตำเชื่อมโลหะต่ำงชนิดแบบไร้ตะเข็บในภำวะสุญญำกำศนั้น ถูกพัฒนำขึ้น
โดยวิศวกรไทย ณ สถำบันวิจยั แสงซินโครตรอน องค์กำรมหำชน ซึง่ ข้อดีกำรเชือ่ มประสำน
ด้วยเทคนิคนี้คือ โลหะที่เชื่อมจะเกิดกำรบิดตัวน้อย ท�ำให้กำรควบคุมควำมแม่นย�ำ ในกำร
เชื่อมได้ดี สำมำรถเชื่อมโลหะเดียวกันหรือต่ำงชนิดได้เป็นอย่ำงดี ประหยัดกำรน�ำเข้ำถึง
18 ล้ำนบำท สำมำรถพัฒนำต่อยอดได้กับหลำกหลำยอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรม
เครือ่ งมือตัด Cutting Tools อุตสำหกรรมกำรอบชุบโลหะ Heat Treat ent อุตสำหกรรม
ระบบปรับอำกำศ ir Conditioning Syste และอุตสำหกรรมกำรผลิต Catalytic
Converter ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเชื่อมประสำนเม็ดมีดติดกับด้ำมจับ กำรเชื่อมประสำน
ท่อน�้ำยำคอมเพรสเซอร์ในระบบปรับอำกำศ หรือกำรอบชิ้นงำนเพื่อปรับปรุง คุณสมบัติ
เชิงกล เป็นต้น
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เคร่ งเคล กระจกกล งโทรทรรศน์ ม คน ทย

รายละเ ียดเทคโนโลยี
สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน องค์กำรมหำชน จับมือกับ สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์
แห่งชำติ องค์กำรมหำชน และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พัฒนำเครื่องเคลือบ
กระจกกล้องโทรทรรศน์ ขนำด 2.4 เมตร ใหญ่ที่สุดในภูมิภำคอำเซียน ใช้งบประมำณใน
กำรด�ำเนินกำรไป 14 ล้ำนบำท หำกน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศต้องใช้งบประมำณถึง 50 ล้ำนบำท
เทคโนโลยีนสี้ ำมำรถน�ำไปต่อยอดพัฒนำเป็นนวัตกรรมส�ำหรับภำคอุตสำหกรรมทีต่ อ้ งกำร
ใช้งำนเทคโนโลยีเครือ่ งกระจกได้หลำกหลำยไม่วำ่ จะเป็นอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรม
ก่อสร้ำง อุตสำหกรรม ำร์ดไดร อุตสำหกรรมแม่พิมพ์ และอุตสำหกรรมสินค้ำอุปโภค
เป็นต้น
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กำรพัฒนำเครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอน ไม่เพียงก่อให้เกิดองค์ควำมรูท้ ำงด้ำนวิทยำศำสตร์
เท่ำนั้น ยังมีองค์ควำมรู้อีกหลำกหลำยด้ำนที่เกิดขึ้น เช่น องค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคและวิศวกรรม
ระบบควบคุมต่ำงๆ ระบบสุญญำกำศ รวมถึงระบบแม่เหล็ก ซึ่งถือได้ว่ำเป็นหัวใจส�ำคัญของกำร
ผลิตแสงซินโครตรอน
เทคโนโลยีแ ม่เ หล็ก ขั้ น สู ง ได้ ถู ก พั ฒ นำขึ้ น ณ ห้ อ งป ิ บั ติ ก ำรแสงสยำม สถำบั น วิ จั ย
แสงซินโครตรอน มีลักษณะพิเศษคือ ขนำดและทิศทำงของสนำมแม่เหล็กจะต้องมีควำมถูกต้อง
และแม่ น ย� ำ สู ง กว่ ำ แม่ เ หล็ ก ที่ ใ ช้ ง ำนในด้ ำ นอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ก ำรเคลื่ อ นที่ ข องอนุ ภ ำคพลั ง งำนสู ง
เป็นไปตำมที่ออกแบบไว้ ท�ำให้องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นสำมำรถต่อยอดปรับใช้กับแม่เหล็กชนิดอื่นๆ ได้
ทั้งที่เป็นแม่เหล็กถำวร แม่เหล็กไ ้ำ และแม่เหล็กตัวน�ำยิ่งยวด โดยทำงสถำบัน มีศักยภำพและ
มีควำมพร้อมทีจ่ ะร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมในกำรให้คำ� ปรึกษำ ผึกอบรม และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
เพื่อน�ำไปสู่กำรผลิตแม่เหล็กที่หลำกหลำยและกำรใช้ประโยชน์ในวงกว้ำง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่ำให้กับ
อุตสำหกรรมแม่เหล็กที่มีอยู่เดิมภำยในประเทศ ลดกำรพึ่งพำเทคโนโลยีขั้นสูงจำกต่ำงประเทศ และ
ช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมไทยในระดับสำกล
เทคโนโลยีแม่เหล็กขั้นสูงนี้สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในด้ำนอื่นๆ นอกเหนือจำกเครื่องก�ำเนิด
แสงซินโครตรอน ได้แก่ เครื่องเร่งอนุภำคส�ำหรับกำรรักษำด้วยอนุภำคบ�ำบัด Particle thera y
กำรฉำยรังสีอำหำรและผลิตผลทำงกำรเกษตร ood Irradiation และกำรปรับปรุงสมบัติของวัสดุ
ด้วยไอออน Ion Bea Modi ication o Materials รวมทั้งเป็นเครื่องมือในงำนวิจัยทำงด้ำน
สิกส์พลังงำนสูง High Energy Physics และ สิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศำสตร์ to ic
Molecular and tical Physics ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ล้วนมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำประเทศ ทั้งทำงด้ำน
คุณภำพชีวิต เศรษฐกิจ และกำรพัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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การพั นาเคร่ งก�าเนิดแสง ินโครตร น
ในประเทศ ทย

Future
Technology

รายละเ ียดเทคโนโลยี
เครื่องก�ำเนิดแสงซินโครตรอน ถือได้ว่ำเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิจัยและพัฒนำ สร้ำงองค์ควำมรู้ ต่อยอด
งำนวิจัยสู่ภำคอุตสำหกรรม ปัจจุบันเครื่องก�ำเนิดแสงซินโครตรอนในประเทศไทยตั้งอยู่ที่
สถำบันวิจยั แสงซินโครตรอน องค์กำรมหำชน จ.นครรำชสีมำ โดยเป็นเครือ่ งซินโครตรอน
รุ่นที่ 2 ที่มีระดับพลังงำน 1.2 e
ด้วยในปัจจุบนั กำรใช้งำนของเครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอนของไทยรองรับงำนวิจยั
ได้จ�ำกัด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนวิจัยเชิงวัสดุขั้นสูงจำกภำคอุตสำหกรรม รวมถึงงำนวิจัย
ทำงกำรแพทย์ ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีควำมจ�ำเป็นต้องมีเครื่องก�ำเนิดแสงซินโครตรอน
รุ ่ น ที่ มี พ ลั ง งำนสู ง ขึ้ น ซึ่ ง เครื่ อ งก� ำ เนิ ด แสงที่ ส ำมำรถรองรั บ ควำมต้ อ งกำรเหล่ ำ นี้ ไ ด้
คือเครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอน รุน่ ที่ 3 และเครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอน รุน่ ที่ 4 ที่ให้พลังงำน
แสงสูงขึน้ กว่ำเดิม 2.5 เท่ำ มีควำมเข้มแสงสูงขึน้ กว่ำเดิมมำกกว่ำ 100 000 เท่ำ ขนำดเส้นรอบวง
ที่ไม่ต�่ำกว่ำ 300 เมตร สำมำรถผลิตรังสีเอกซ์พลังงำนสูงได้
กำรมีเครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอนรุน่ ที่ 3 e จะท�ำให้สำมำรถรองรับระบบล�ำเลียงแสง
ได้ถงึ 23 ระบบล�ำเลียงแสง มีนกั วิจยั เข้ำมำใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนได้มำกถึง 1 300 โครงกำร
ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นประมำณ 3 เท่ำ รวมถึงจะมีงำนวิจัยที่เป็นระดับเชิงลึกมำกยิ่งขึ้น อันจะน�ำ
ไปสูค่ วำมก้ำวหน้ำกำรแพทย์ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ทำงผลผลิตทำงเกษตรและอำหำร กำรวิจยั
โบรำณคดีเชิงนิติวิทยำศำสตร์ ตลอดจนงำนวิจัยเชิงคุณค่ำทำงศิลปวัฒธรรม นอกจำก
นี้ยังรวมงำนวิจัยเชิงภำคอุตสำหกรรม ซึ่งจะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ประเทศได้ถึง
35 000 ล้ำน/ปี
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โครง า่ ยสถานี าง ิง ค่าพิกัด ค่าระดั
และเวลามาตร านประเทศ ทย
แ รั สั
า ดาวเทียมต่ เน่ งถาวร

รายละเ ียดเทคโนโลยี
เป็นกำรประยุกต์เทคโนโลยี
SS โดยกำรสร้ำง โครงข่ำยสถำนีอ้ำงอิงค่ำพิกัด
ค่ำระดับ และเวลำมำตรฐำนประเทศไทย แบบรับสัญญำณดำวเทียมต่อเนื่องถำวร หรือ
เรียกสั้นๆ ว่ำ
SS C E ET
ซึ่งสถำนีอ้ำงอิงแบบรับสัญญำณดำวเทียม
ต่อเนื่องถำวรนี้ จะส่งสัญญำณค่ำปรับแก้ในรูปแบบโครงข่ำย ท�ำให้ได้ค่ำประมวลผลเชิง
ต�ำแหน่งที่มีควำมถูกต้องแม่นย�ำสูงในเวลำรวดเร็ว สำมำรถให้ค่ำพิกัดได้ทันที ซึ่งค่ำพิกัด
ที่ได้มีค่ำควำมถูกต้องสูงตำมมำตรฐำนสำกล และมีควำมคลำดเคลื่อนไม่เกิน 5 เซนติเมตร
ระบบนี้ ส ำมำรถน� ำ มำประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละต่ อ ยอดร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ส� ำ รวจต่ ำ งๆ
ทั้งด้ำนกำรส�ำรวจทำงบก ทำงน�้ำและทำงอำกำศ เพื่อใช้ป้องกัน เตรียมกำรและเตือนภัย
ในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น รวมไปถึงวำงแผนบริหำรจัดกำรน�้ำ กำรวำง
ผังเมือง กำรคมนำคมและขนส่ง ปัจจุบันมีหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำใช้พัฒนำต่อยอด อำทิ
กรุงเทพมหำนคร ใช้ตรวจสอบค่ำระดับคลองเพื่อหำแนวทำงกำรระบำยน�้ำ ตรวจสอบ
หำต�ำแหน่งที่ถูกต้อง
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ผลิตภั ์เคร่ งส�า าง
จากสารสกัดค ลลาเจนแมงกะพรุน

รายละเ ียดผลิตภั

์

วว. ร่วมกับบริษัท อติญำ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง
ออกมำในรู ป แบบของ เซรั่ ม โลชั่ น บ� ำ รุ ง ผิ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ มและเจลส� ำ หรั บ ล้ ำ งหน้ ำ
และสบู่เหลว จำกสำรสกัดคอลลำเจน ช่วยลดฝ้ำและลดริ้วรอย
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ร์โมน

์

โกรท อร์โมน อร์โมนแห่งกำรเจริญเติบโต เป็น อร์โมนที่หลั่งมำจำกต่อมไร้ท่อ
สร้ำงจำกต่อมพิทอู ทิ ำรีภำยใต้สมอง โกรท อร์โมน มีควำมส�ำคัญมำกต่อกำรเจริญเติบโต
ของร่ำงกำยเรำ โดยเฉพำะวัยเด็กทีต่ อ้ งกำรกำรเจริญเติบโตมำกเป็นพิเศษเพรำะช่วยควบคุม
กำรเจริญเติบโตของกระดูกให้แข็งแรงจนกระทั่งถึงช่วงอำยุ 25 ปี ดังนั้นจึงท�ำให้เด็ก
เจริญเติบโตสูงสมวัย ไม่แคระแกร็น ช่วยเนื้อเยื่อต่ำงๆในร่ำงกำยแข็งแรง กล้ำมเนื้อแน่น
เสริมสร้ำงภูมติ ำ้ นทำน กำรพัฒนำกำรด้ำนสมอง คงควำมหนุม่ สำวและยังช่วยเสริมสมรรถภำพ
ทำงเพศได้อกี ด้วย มีโปรตีนทีม่ กี รดอะมิโนอยูม่ ำกมำยถึง 191 โมเลกุล ในแต่ละช่วงอำยุกจ็ ะมี
กำรหลัง่ ไม่เท่ำกันแต่ อร์โมนตัวนีจ้ ะสำมำรถหลัง่ ได้ตลอดชีวติ โดยระดับกำรหลัง่ จะหลัง่ ออก
มำมำกเป็นพิเศษในช่วงวัยเจริญเติบโตหรือวัยเจริญพันธุ์และเริ่มน้อยลงเมื่อเข้ำสู่วัยชรำ
แต่ก็อำจมีปัจจัยอื่นที่สำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรหลั่งที่น้อยลงของโกรท อร์โมนเช่น
โภชนำกำรอำหำร ควำมเครียด กำรนอนหลับ กำรออกก�ำลังกำย น�ำ้ หนัก โกรท อร์โมนนัน้
จะผลิตในขณะที่เรำนอนหลับ มีกำรหลั่งในชั่วโมงแรกหลังจำกที่หลับสนิท และจะถูกส่งไป
ยังตับเพื่อเปลี่ยนเป็นสำรคล้ำยอินซูลิน Insulin li e growth actor 1 หรือ I H 1
หรือโซมำโตเมดิน So ato edin น�ำไปใช้ในร่ำงกำยเพื่อเสริมสร้ำงเนื้อเยื่อนั่นเอง
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โครงการ

รายละเ ียดผลิตภั

์

ยำเป็นปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อชีวิตและสุขภำพของประชำชน ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศชำติอย่ำงชัดเจน ระบบน�ำส่งยำหลำยรูปแบบจัดได้วำ่ เป็นยำสำมัญใหม่
new generics เนื่องจำกได้รับกำรพัฒนำและจ�ำหน่ำยเป็นระยะเวลำกว่ำ 20 ปี และปรำก
ในเภสัชต�ำรับ har aco oeia บำงรูปแบบไม่ได้มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก เช่น ยำเม็ด
ออก ทธินำน แคปซูลทีบ่ รรจุแกรนูล หรือเพลเลททีอ่ อก ทธินำน เป็นต้น ซึง่ กรรมวิธกี ำรผลิต
จะคล้ำยคลึงกั บ กำรผลิตยำที่ผู้ผลิตยำในประเทศมีควำมเชี่ยวชำญอยู่แล้ว แต่พบว่ำ
มีเภสัชภัณฑ์ชนิดระบบน�ำส่งยำในรูปยำสำมัญใหม่ ผลิตออกจ�ำหน่ำยในประเทศจ�ำนวน
น้อยมำก
กำรศึกษำวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนำสูตรต�ำรับและกรรมวิธีกำรผลิตยำสำมัญใหม่
ที่ผู้ประกอบกำรให้ควำมสนใจที่จะผลิต และต้องกำรกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ
เพื่อให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนของ และเทียบเท่ำกับต�ำรับต้นแบบ
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ผลิตภั ์ รรเทา าการปวด มเกรน
จากสมุน พรสกุลเ จมาศ

รายละเ ียดผลิตภั

์

วว. สกัดสำรจำกดอกเกก วย พัฒนำในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรแบบผงชง
ละลำยน�้ำ มีกลิ่นหอม ช่วยบรรเทำอำกำรปวดศีรษะจำกไมเกรน สำมำรถใช้ผลิตภัณฑ์ได้
โดยไม่มีผลข้ำงเคียงที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกับยำรักษำไมเกรนในกลุ่มอื่นๆ ผ่ำนกำรศึกษำ
กลไกกำรออก ทธิ ทำงเภสั ช วิ ท ยำ ผ่ ำ นกำรประเมิ น ควำมปลอดภั ย ในสั ต ว์ ท ดลอง
และกำรทดสอบควำมเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังแล้ว
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ศนย์ โ โทปรังสี

รายละเ ียดผลิตภั

์

ศูนย์ไอโซโทปรังสี สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ องค์กำรมหำชน มีภำรกิจ
หลักคือด�ำเนินกำรผลิตสำรไอโซโทปรังสี adioisoto es สำรประกอบติดฉลำกรังสี
a eled Co ounds และสำรเภสั ชส� ำเร็ จรู ป ของเทคนี เ ซี ยม 99 เอ็ ม Tc 99
adio har aceuyical its เพือ่ ใช้ ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ทำงกำรแพทย์ ทำงกำรเกษตร
กำรศึกษำวิจัย เป็นต้น
เนื่องจำกกำรผลิตสำรไอโซโทปรังสีเป็นกำรป ิบัติงำนกับรังสีที่มีควำมแรงระดับสูง
เพือ่ ควำมปลอดภัยของผูป้ บิ ตั งิ ำนและสิง่ แวดล้อมโดยรอบ ตูป้ บิ ตั กิ ำรผลิตสำรไอโซโทป
จึงต้องออกแบบให้สำมำรถป้องกัน ไม่ให้สำรรังสีรั่วไหลหรือแพร่สู่ภำยนอก โดยตัวตู้ท�ำ
ด้วยตะกัว่ หนำและมีกระจกตะกัว่ เพือ่ ให้มองเห็นกำรท�ำงำน ซึง่ ภำยในตูม้ คี วำมดันบรรยำกำศ
ต�่ำกว่ำภำยนอก เพื่อให้อำกำศไหลเข้ำสู่ภำยในตู้ เป็นกำรป้องกันมิให้สำรรังสีรั่วไหลออก
พร้อมกันนี้ระบบระบำยอำกำศจะกักกองอำกำศให้สะอำดก่อนที่จะปล่อยสู่ภำยนอกระบบ
น�้ำทิ้งและของเสียที่มีรังสีจะได้รับกำร จัดเก็บแยกจำกขยะทั่วไป จำกนั้นจะส่งไปบ�ำบัดที่ศูนย์
จัดกำรกำกกัมมันตรังสี นอกจำกนี้บริเวณภำยนอกตู้และโดยรอบห้องป ิบัติกำรรังสีสูง
ยังติดตั้งระบบกำรวัดระดับรังสี เพื่อส่งสัญญำณเตือนให้ทรำบ หำกมีควำมผิดพลำด
หรือเกิดกำรรั่วไหลของสำรรังสีเกินระดับควำมปลอดภัยที่ก�ำหนด ตู้ป ิบัติกำรผลิต
ไอโซโทปรั ง สี ทุ ก ชนิ ด จะประกอบด้ ว ยอุ ป กรณ์ พื้ น ฐำนดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น เหมื อ นกั น
ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ภำยในตู้จะแตกต่ำงกันตำมกระบวนกำรผลิตสำรไอโซโทปรังสีแต่ละชนิด
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่นุ ยนต์เสริมการเรียนร
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น้อง ้ำใส โดยทีมของ รศ.ดร.ปัณรสี ทธิประวัติ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.มหิดล
ผลงำนชนะเลิศ i MedBot 2014 : Bring i e Brighten the orld กำรแข่งขันหุ่นยนต์
กำรแพทย์ จัดโดย TCE S สำมำรถปรับกำรตอบสนองให้เข้ำกับเด็กแต่ละคน ช่วยพัฒนำทักษะ
ทำงสังคม ระหว่ำงกำรสอนของนักกิจกรรมบ�ำบัด
น้องมีดี หุ่นยนต์เสริมกำรเรียนรู้รุ่นถัดมำ ซึ่งออกแบบให้มีขนำดกะทัดรัดมำกขึ้น
พร้อมเพิม่ งั ก์ชนั่ กำรใช้งำน ให้ผใู้ ช้งำนสำมำรถถอดประกอบชิน้ ส่วน เขียนโปรแกรมควบคุม
รวมถึงจัดท่ำทำงของหุ่นยนต์ได้ ท�ำให้สำมำรถตอบสนองต่อเด็กได้จ�ำเพำะมำกยิ่งขึ้น
และเข้ำถึงกลุ่มเด็กได้หลำกหลำย ปัจจุบัน TCE S ให้กำรสนับสนุนกำรขยำยผลกำรศึกษำ
ในกลุ่มสถำนศึกษำ และสถำนพยำบำล เพื่อประชำสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับกำร วิจัยเก็บข้อมูล

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
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เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 ของ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำ สยำมบรมรำชกุ ม ำรี สถำบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน
องค์กำรมหำชน กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนำต้นแบบเครื่องแสดงผล
อักษรเบรลล์ 20 เซลล์จำกองค์ควำมรู้ ควำมสำมำรถและศักยภำพของเทคโนโลยีกำรใช้
แสงซิ น โครตรอน เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ด ้ อ ยโอกำสทำงสั ง คมในกลุ ่ ม ผู ้ พิ ก ำรทำงสำยตำ
เป็นผลส�ำเร็จ และน�ำขึน้ ทูลเกล้ำ ถวำยแด่องค์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี
กำรศึกษำส�ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำของประเทศไทยในปัจจุบัน นับว่ำยังขำดโอกำส
อยูม่ ำกในหลำยด้ำนเมือ่ เทียบกับคนปกติ หนังสืออักษรเบรลล์หรือสือ่ กำรเรียนทีจ่ ะสนับสนุน
กำรศึกษำส�ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำมีน้อยมำก เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ที่โรงเรียน
กำรศึกษำคนตำบอดแต่ละแห่งใช้ในปัจจุบันต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศและมีรำคำแพง ท�ำให้
มีจ�ำนวนเครื่องไม่เพียงพอต่อผู้เรียน เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ที่เรำพัฒนำขึ้นมำนี้
จะมีรำคำต้นทุนที่ต�่ำมำกกว่ำครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ดังนั้น
สิ่งประดิษฐ์นี้จะช่วยเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่ผู้พิกำรทำงสำยตำได้เป็นอย่ำงมำก
ท�ำให้ผพ
ู้ กิ ำรทำงสำยตำสำมำรถพัฒนำควำมรูแ้ ละวุฒกิ ำรศึกษำเพือ่ น�ำไปใช้ประกอบอำชีพ
และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เหมือนคนปกติ
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อุ ป กรณ์ วั ด เชิ ง แสงแบบพกพำ เป็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ห ลั ก กำรท� ำ งำนคล้ ำ ยเครื่ อ ง
สเปกโตรโ โตมิเตอร์ทั่วไปที่ใช้ในกำรวิเครำะห์สำรเชิงปริมำณ สำมำรถวัดกำรเปลี่ยนแปลง
กำรดูดกลืนแสงในสำรละลำยที่มีควำมเข้มข้นต่ำงกัน ท�ำให้เรำทรำบปริมำณสำรในตัวอย่ำง
สำรละลำยทีต่ อ้ งกำรทดสอบได้ โดยเครือ่ งสเปกโตรโ โตมิเตอร์ที่ใช้ในห้องป บิ ตั กิ ำรทัว่ ไป
นั้นมีขนำดใหญ่ รำคำค่อนข้ำงสูง จ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และไม่สะดวกต่อกำร
ใช้งำนภำคสนำม อีกทั้งจ�ำเป็นต้องใช้สำรละลำยในกำรทดสอบไม่น้อยกว่ำ 1 มิลลิลิตร
ตำมขนำดของคิวเวทท์ Cuvette จึงท�ำให้สิ้นเปลืองสำรเคมี หรือน�้ำยำที่ใช้ทดสอบ และมี
ข้อจ�ำกัดในกำรทดสอบสำรตัวอย่ำงที่มีปริมำณน้อย จึงเป็นที่มำของกำรพัฒนำอุปกรณ์
วัดเชิงแสงแบบพกพำที่มีรำคำต�่ำ ขนำดกะทัดรัด และใช้สำรละลำยตัวอย่ำงปริมำณน้อย
ซึ่งสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรตรวจวัดทำงเคมีคลินิก เพื่อหำปริมำณสำรชีวเคมีต่ำงๆ
ในเลื อ ดโดยได้ รั บ ควำมร่ ว มมื อ จำกภำควิ ช ำเทคนิ ค กำรแพทย์ คณะสหเวชศำสตร์
มหำวิทยำลัยนเรศวร ในกำรทดสอบกำรใช้งำนเบื้องต้น
ผลงำนดังกล่ำว เป็นกำรตอบโจทย์นวัตกรรมภำยในประเทศ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงศักยภำพ
ของนักวิจัยไทย ที่พยำยำมสร้ำงเครื่องมือขึ้นใช้เองจำกทรัพยำกรที่มีอยู่และหำได้ใน
ท้องตลำด เพื่อลดปริมำณกำรน�ำเข้ำ และกำรเสียดุลทำงกำรค้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มต้น
ในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และมีศกั ยภำพทีจ่ ะพัฒนำต่อยอดเป็นอุปกรณ์ตรวจวัด
ทำงเทคนิคกำรแพทย์
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เพื่อบูรณะ น ูบริเวณใบหน้ำในผู้ปวยบริเวณหู ตำ จมูก โดยใช้รำกเทียมท�ำหน้ำที่
ในกำรยึดอวัยวะเทียม
กลุ่มเปาหมาย
ผู้ปวยที่มีควำมพิกำรแต่ก�ำเนิด
ผู้ปวยที่พิกำรจำกอุบัติเหตุ
ผู้ปวยหลังกำรผ่ำตัดเนื้องอกหรือมะเร็ง
กำรรักษำเพื่อแก้ไขควำมพิกำรให้มีรูปร่ำงและกำรใช้งำนที่เ หมือนกับอวัยวะเดิม
มำกที่สุด
ประโยชน์
เพิม่ คุณภำพชีวติ กับผูป้ วยให้มคี วำมมัน่ ใจ สำมำรถใช้ชวี ติ ได้อย่ำงปกติเป็นทีย่ อมรับ
ในสังคม
ทดแทนกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
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ระบบรำกเทียมในชุด จะประกอบด้วยชิ้นส่วนส้ำคัญทั้งหมด 7 ชิ้น ซึ่งเมื่อฝัง
รำกเทียมเข้ำไปยังบริเวณกระดูกใบหน้ำแล้ว จะมีอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับร่ำงกำย
จ�ำนวน 3 ชิ้น ด้วยกัน คือ Ball screw ut ent และ i ture
ระบบรากเทียมสาหรับยดติดอวัยวะเทียม
ส่วนอีก 4 ชิ้น เป็นอุปกรณ์ที่ ใช้ในขั้นตอนกำรรักษำ กระบวนกำรออกแบบและ
ผลกำรออกแบบและพัฒนำระบบรำกเทียม
. การวิจัยเชิงคลินิก i ica T ia
สรุปผลกำรวิจยั เชิงคลินกิ กำรใช้งำนในผูป้ วยจริง พบว่ำ รำกเทียมและอวัยวะเทียม
ยึดติดมั่นคงดี ไม่พบกำรอักเสบของเนื้อเยื่อ
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รำกเทียมส�ำหรับยึดติดอวัยวะเทียม ผลิตจำกโลหะไทเทเนียมบริสุทธิ เกรด 4
Co ercial ure titaniu grade I ตำมมำตรฐำน STM เป็นครื่องมือแพทย์
แบบฝังในระดับ IIB ตำมมำตรฐำน MDD 93/42/EEC ที่มีควำมเสี่ยงระดับสูง
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เดนตีสแกน DentiiScan คือเครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำมมิตแิ บบล�ำรังสีทรงกรวย
ส�ำ หรั บ งำนทั น ตกรรม Dental Cone Bea CT เครื่องแรกของประเทศไทยที่วิจัย
พัฒนำและผลิตโดยศูนย์เ ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แ ห่งชำติ เนคเทค
และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ เอ็มเทค ภำยใต้ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ สวทช.
เครื่องเดนตีสแกน ให้ข้อมูลอวัยวะภำยในแบบสำมมิติและไม่มีกำรบิดเบือนของข้อมูล
ซึ่งแตกต่ำงจำกเครื่องถ่ำยภำพเอกซเรย์แบบสองมิติที่ ใช้กันทั่วไป ท�ำให้กำรวินิจฉัยโรค
และวำงแผนกำรผ่ำตัดมีควำมแม่นย�ำมำกขึน้ แผลมีขนำดเล็ก และปลอดภัยมำกยิง่ ขึน้ สำมำรถ
ใช้ในกำรวินิจฉัยโรคและวำงแผนกำรรักษำในงำนทันตกรรมรำก ันเทียม กำรผ่ำ ันคุด
และกำรผ่ำตัดบริเวณช่องปำก ขำกรรไกร และใบหน้ำ เป็นต้น
นอกจำกกำรใช้งำนทำงด้ำนทันตกรรม เครือ่ งเดนตีสแกนสำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ใน
ด้ำนหู คอ จมูก E T เช่น กำรตรวจดูควำมผิดปกติของไซนัส เป็นต้น ผูป้ วยทีถ่ กู ถ่ำยด้วย
เครื่องเดนตีสแกนจะได้รับปริมำณรังสีที่ต�่ำกว่ำเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทำงกำรแพทย์
มำก ปัจจุบนั เครือ่ งดังกล่ำวได้ผำ่ นกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงปริมำณรังสีจำกกอง
รังสีและเครือ่ งมือแพทย์ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ควำมปลอดภัย
ทำงระบบไ ำ้ และอิเล็กทรอนิกส์ จำกศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไ ำ้ และอิเล็กทรอนิกส์ PTEC
และได้ผ่ำนกำรทดสอบทำงคลินิกในมนุษย์เรียบร้อยแล้ว
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li e.In o เป็ น แพลต อร์ ม ทำงด้ ำ นข้ อ มู ล สุ ข ภำพโดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล สุ ข ภำพ
ของผู้ใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยของ Mo ile
lication ที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อรองรับ
แต่ละกลุ่มช่วงอำยุโดยเฉพำะ ข้อมูลสุขภำพจะถูกสรุปและเก็บไว้ที่ li e.In o เพื่อที่ผู้ใช้งำน
สำมำรถเช็คดูได้อย่ำงสม�่ำเสมอ และสำมำรถ download ออกเพื่อเก็บข้อมูลไว้เองได้
หำกต้องกำร โดยปัจจุบันมีเครือข่ำยของ Mo ile
lication ทำงด้ำนสุขภำพของ
แม่และเด็กเป็นหลัก
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The
chi e i h ecia ee i i c ea i each ea .
In S CDC has esti ated that 1 in 68 children has een identi ied with autis
s ectru disorders SD It is a ro i ately 1 o world o ulation CDC . 2014 In
Thailand it is a ro i ately 400 000 children with SD The children are ore li ely to
lay alone and gain di iculty in interacting with eo le ecause the co unication
and social interaction s ill i ai ent ro le .
e
e he
a i e c
ica i ai i
It is not used to re lace hu an eing in ta ing care o the children n the
contrary it is used y caregivers teacher or even thera ists to e iciently set u a
training session or each child as uch as they want.
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การศึกษาพั นาพรมมิ
เพ่ ใ เปนสมุน พร �ารุงความจ�า

์

พรมมิมีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Baco a onnieri ettst อยู่ในวงศ์ Scro hulariaceae
เป็นพืชสมุนไพรที่พบในเมืองไทยและประเทศแถบเอเชีย พรมมิใช้เป็นยำสมุนไพรในต�ำรำ
อำยุรเวทของอินเดียสำหรับช่วยเพิ่มควำมจ�ำ บ�ำรุงสมอง มีสำรออก ทธิเป็นสำรกลุ่ม
sa onins ซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มย่อย คือ u u ogenin glycosides และ seudo u u ogenin
glycosides คณะผู้วิจัยได้ศึกษำพัฒนำสมุนไพรพรมมิ โดยพัฒนำวิธีกำรสกัด และกำร
ควบคุมคุณภำพของสำรสกัดพรมมิ ได้สำรสกัดที่มีมำตรฐำนและมีควำมคงตัว รวมทั้งได้
ศึกษำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพของวัตถุดิบพรมมิ เมื่อน�ำไปศึกษำ ทธิทำงเภสัชวิทยำ
พบว่ำสำรสกัดพรมมิที่ได้ มีผลกระตุ้นควำมจ�ำและกำรเรียนรู้ในสัตว์ทดลอง โดยสำรสกัด
ที่ได้มี ทธิป้องกันกำรถูกท�ำลำยของเซลล์ประสำท ลดกำรเกิดอนุมูลอิสระ เพิ่มระดับ
สำรสือ่ ประสำท และเพิม่ กำรไหลเวียนของเลือดในสมอง ส่วนกำรทดสอบพิษ พบว่ำสำรสกัด
พรมมิในขนำดที่ใช้ ไม่มีพิษต่อสัตว์ทดลอง คณะผู้วิจัยได้พัฒนำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
พรมมิในรูปแบบยำเม็ดเคลือบ และศึกษำประสิทธิภำพกำรบำรุงควำมจ�ำของผลิตภัณฑ์
ดังกล่ำวในมนุษย์ พบว่ำเมื่ออำสำสมัครอำยุมำกกว่ำ 55 ปี ได้รับผลิตภัณฑ์พรมมิ
ขนำด 300 และ 600 มก ต่อวัน เป็นเวลำ 3 เดือน อำสำสมัครมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้
และมีควำมจ�ำเพิ่มขึ้น โดยไม่พบผลข้ำงเคียงใดๆ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
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รายละเ ียดเทคโนโลยี
มีบทบำทอย่ำงมำกในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรของประเทศ
แบบครบวงจร ตัง้ แต่ตน้ ทำงจนถึงปลำยทำง ในเชิงเศรษฐกิจ สำมำรถน�ำมำใช้วเิ ครำะห์หำพืน้ ที่
เหมำะสมในกำรเพำะปลูก oning ไปจนถึงกำรติดตำมพืน้ ทีเ่ พำะปลูก Monitoring ระยะเวลำ
ในกำรเก็บเกี่ยว กำรคำดกำรณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลำด จัดหำแหล่งวัตถุดิบป้อนสู่
ภำคอุตสำหกรรม จนน�ำไปสู่กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์เชิงนโยบำย ซึ่งถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่ใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรภำคกำรเกษตรของประเทศ
ใน นาคต จะเกิดกำรพัฒนำระบบภูมสิ ำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรภำคกำรเกษตร
ของประเทศแบบองค์รวม เพือ่ สนับสนุนกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำย และทุกภำคส่วนยังสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลผ่ำนระบบภูมสิ ำรสนเทศ ได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน ตลอดจนสำมำรถน�ำไปใช้บริหำร
จัดกำรเชิงพื้นที่ rea ased ในระดับจังหวัด และระดับชุมชนได้ด้วยตัวเองอย่ำงยั่งยืน
โดยที่ สทอภ. จะส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
ภำคกำรเกษตรร่วมกับหน่วยงำนพันธมิตรของประเทศ ในกำรติดตำมพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมด้วย
ดำวเทียมรำยละเอียดสูงที่มีควำมถี่ ในกำรติดตำมแบบรำยสัปดำห์ ซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทย
มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพในกำรติดตำมพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่ำงต่อเนื่อง
และทันต่อสถำนกำรณ์ของประเทศ
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สถานีตรวจวัดสภาพ ากาศ

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลและสภำพแวดล้อมพื้นที่เกษตรกรรมแบบอัตโนมัติ เพื่อติดตำม
รำยงำนผลข้อมูล สถำนะต่ำงๆ ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแบบ ear eal Ti e
อำทิ ภำพถ่ำยพื้นที่จริง ข้อมูลควำมชื้นในดิน ข้อมูลสภำพอำกำศ ข้อมูลกำรเจริญเติบโต
ของพืช เป็นต้น โดยข้อมูลทั้งหมดถูกน�ำมำใช้ปรับแก้ไขข้อมูลที่ได้จำกกำรแปลตีควำมด้วย
ภำพถ่ำยดำวเทียมให้มีควำมถูกต้องแม่นย�ำยิ่งขึ้น ท�ำให้ข้อมูลจำกภำพถ่ำยดำวเทียม
ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ มีควำมถูกต้องมำกยิ่งขึ้น คำดกำรณ์ได้แม่นย�ำมำกขึ้น ปัจจุบัน
ield Server ถูกใช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำเกษตรกรรมต่ำงๆ
บนภำคพื้นโลก เพื่อประโยชน์ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรแปลข้อมูลจำกภำพถ่ำย
ดำวเทียม
ใน นาคต เมือ่ ield Server ได้ทำ� กำรเก็บข้อมูลของพืน้ ทีท่ ำ� กำรเกษตร จำกพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้
ต่ำง ๆ ทัว่ ประเทศ จะท�ำให้ได้ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ Big Data สำมำรถน�ำไปพัฒนำกระบวนกำร
เพื่อให้กำรแปลข้อมูลจำกภำพดำวเทียมมีประสิทธิภำพสูงยิ่งขึ้น โดยอำศัยเทคโนโลยี
Machine earning และ ปัญญำประดิษฐ์ I นอกจำกนี้ยังสำมำรถน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้
ในกำรพัฒนำแบบจ�ำลอง เพื่อเตือนภัยโรคระบำดของพืชและแมลง กำรขำดน�้ำของพืช
ซึ่งข้อมูลต่ำงๆ ถือเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในกำรส่งค�ำสั่งถึง Drone ด้ำนกำรเกษตร
ในกำรจั ด กำรปั ญ หำดั ง กล่ ำ ว ตลอดจนสำมำรถคำดกำรณ์ ผ ลผลิ ต ที่ แ ม่ น ย�ำ ยิ่ ง ขึ้ น
ในอนำคตได้
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UAV & Automatic Farming Machines.
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รายละเ ียดเทคโนโลยี
ในปั จ จุ บั น
ถู ก น� ำ มำใช้ อ ย่ ำ งแพร่ ห ลำยในภำคกำรเกษตร ซึ่ ง เป็ น หนทำง
เพิม่ ประสิทธิภำพกำรท�ำกำรเกษตรและลดกำรใช้แรงงำนมนุษย์ลง กำรเพิม่ ศักยภำพกำรท�ำงำน
ของ
ท�ำได้โดยกำรติดตัง้ กล้อง หรือ sensor ประเภท ulti s ectral เพิม่ เติม จะสำมำรถ
น�ำค่ำกำรสะท้อนของแสงในช่วงคลืน่ ต่ำงๆ มำวิเครำะห์หำควำมผิดปกติของพืชได้ และข้อมูล
จำก ยังสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรจัดท�ำแผนทีแ่ สดงสภำพพืน้ ทีท่ ำ� กำรเกษตรระดับรำยแปลง
กำรเจริญเติบโตของพืช กำรส�ำรวจพืน้ ทีเ่ ชิงลึก เพือ่ ใช้สำ� หรับกำรวำงแผนกำรจัดกำรพืน้ ที่
เกษตรกรรมในระดับชุมชน และหมู่บ้ำนได้
ใน นาคต ยุคเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทำงกำรเกษตร จะเป็นกุญแจส�ำคัญ
ที่ถูกน�ำมำใช้ในกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตร อำทิ กำรไถนำ กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต
ดังนั้น อุปกรณ์ส�ำคัญอย่ำง
และรถแทรกเตอร์ไร้คนขับที่ติด sensor ตรวจวัดกำร
เคลือ่ นไหว และดำวเทียมเพือ่ ระบุตำ� แหน่งในกำรเคลือ่ นที่ จะถูกสัง่ กำรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
แทนกำรควบคุมด้วยแรงงำนมนุษย์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเคลื่อนที่ในแปลงกำรเกษตรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเท่ำนั้น แต่ยังถูกป้อนค�ำสั่งให้ด�ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตรได้ในหลำยรูปแบบ
อำทิเช่น กำรไถ กำรหว่ำนเมล็ดพันธุ์ กำรให้ปุย กำรก�ำจัดศัตรูพืช กำรพ่นยำ ่ำแมลง
กำรเก็บเกี่ยว ซึ่งจะท�ำให้ลดกำรใช้แรงงำนของเกษตรกร สำมำรถไปให้ควำมส�ำคัญกับกำร
พัฒนำผลผลิต กำรวิเครำะห์ด้ำนกำรตลำด และงำนอื่นๆ ได้มำกยิ่งขึ้น
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รายละเ ียดเทคโนโลยี
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในฐำนะที่เป็น
องค์กรที่มีพันธกิจส�ำคัญประกำรหนึ่ง คือ กำรค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำด้ำนดำรำศำสตร์
กำรสร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำกำรด้ำนดำรำศำสตร์ของประเทศ พร้อมด้ำนกำรบริกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนดำรำศำสตร์ปัจจุบัน สถำบัน ได้ร่วมพัฒนำระบบ
ฉำยภำพส�ำหรับท้อง ำ้ จ�ำลองระบบดิจติ อล เพือ่ ให้สำมำรถใช้ เป็นต้นแบบส�ำหรับกำรพัฒนำ
ระบบฉำยภำพท้อง ำ้ จ�ำลองส�ำหรับศูนย์กำรเรียนรูใ้ นประเทศไทยต่อไปในอนำคต ทัง้ นีร้ ะบบ
กำรฉำยดำวแบบท้อง ้ำจ�ำลอง จะสำมำรถช่วยก้ำวข้ำมปัญหำขีดจ�ำกัดของเรื่องเวลำและ
สถำนที่ ในกำรเรียนรูท้ ำงดำรำศำสตร์ ทัง้ ยังสำมำรถพัฒนำระบบต่อยอดให้มปี ระสิทธภำพ
สูงขึ้นได้ง่ำยในอนำคต
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รายละเ ียดเทคโนโลยี
ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนำคต แหล่งเรียนรู้ที่กระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมสนใจ
ด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมให้ แ ก่ เ ยำวชน ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กำร
พัฒนำบุคลำกรวิชำชีพสำยวิทยำศำสตร์ เป็นกำรเตรียมก�ำลังคนของอนำคตประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และน�ำไทยก้ำวพ้นกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง
สู่ประเทศพัฒนำแล้วที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและรำยได้ที่สูงขึ้น
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รายละเ ียดเทคโนโลยี
กำรพัฒนำรูปแบบของเมืองจะขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรนั้นๆ ของเมืองไม่จ�ำเป็นต้อง
เหมือนกัน แต่จะมีปัญหำ co on ที่เหมือนๆ กัน ได้แก่ ควำมปลอดภัย ทั้งทำงถนนและ
ในชุมชน สิ่งแวดล้อม เรื่องสังคมและเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ และจังหวัด เรำจะท�ำให้เห็นภำพ
ของกำรพัฒนำ S art City/District ในอนำคต ว่ำมีเทคโนโลยีใดบ้ำง ท�ำงำนได้อย่ำงไร
เพื่อประโยชน์และคุณภำพชีวิตอันสูงสุดของประชำชน
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รายละเ ียดเทคโนโลยี
คือกำรพัฒนำแบบจ�ำลองทำงวิศวกรรมของดำวเทียมขนำดใหญ่ให้มีขนำดเล็กที่มี
ศักยภำพที่พร้อมใช้ได้จริงในอวกำศ โดยมีกำรติดอุปกรณ์ต่ำงๆ อำทิ อุปกรณ์ถ่ำยภำพ
อุปกรณ์ก�ำเนิดพลังงำนไ ้ำรวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดอื่นๆ เพื่อภำรกิจกำรท�ำงำน
ในอวกำศและฝึกฝนกำรท�ำงำนของบุคลำกรด้ำนวิศวกรรม กำรสร้ำงกำรประกอบทดสอบ
กำรท�ำงำนของดำวเทียมร่วมกับภำคพื้นดินรวมถึงกำรท�ำงำนด้ำนกำรวิเครำะห์วงโคจร
ท�ำให้บุคลำกรด้ำนวิศวกรรมภำยในประเทศทรำบถึงหลักกำรออกแบบดำวเทียม ตำมหลัก
Engineering Model : EM กำรออกแบบดำวเทียมตำมหลักกำรให้พร้อมใช้งำน สูก่ ำรออกแบบ
ดำวเทียมตำมหลัก ilght Model : M กำรออกแบบดำวเทียมให้สำมำรถใช้งำนได้จริง
เพื่อกำรพัฒนำที่สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
เป้ำหมำยในอนำคตเพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรวิจัยและพัฒนำดำวเทียม
ในประเทศและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมดำวเทียมและอวกำศรวมทั้งเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมของบุคลำกรและโครงสร้ำงพืน้ ฐำนในกำรพัฒนำกำรสร้ำงดำวเทียมโดยคนไทย
ซึ่งจะเป็นโอกำสที่ท�ำให้เกิดกำรสนับสนุนให้มีกำรเกิดขึ้นของ SMEs ในประเทศไทยที่ด�ำเนิน
ธุรกิจด้ำน eros ace Part Manu acturing ผลิต / ขำยส่งออกชิ้นส่วนของดำวเทียม
เพื่อกำรใช้งำนภำยในประเทศรวมถึงกำรส่งออกไปขำยให้กับต่ำงประเทศ
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เทคโนโลยี ผ นวกโลกแห่ ง ควำมเป็ น จริ ง และโลกดิ จิ ต อลเข้ ำ ด้ ว ยกั น เพื่ อ สร้ ำ ง
ควำมดึงดูด ควำมน่ำสนใจและมุมมองได้อย่ำงน่ำพิศวง เทคโนโลยี
ug ented eality
จ�ำลอง Tur ine Engine ของเครื่องบินใช้ส�ำหรับประกอบกำรอธิบำยกำรท�ำงำนของ
เครื่องยนต์ รวมทั้งล�ำดับกำรท�ำงำนในส่วนต่ำง ๆ โดยแสดงผลออกมำในรูปแบบ 3 มิติ
ทับซ้อนในโลกแห่งควำมเป็นจริง
เทคโนโลยี ug ented eality เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนำ และก�ำลังน�ำมำใช้บ้ำงแล้ว
ในงำนด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรน�ำมำใช้ในมหำวิทยำลัยเพือ่ ฝึกอบรมวิศวกรและแพทย์ โดยในแวดวง
กำรแพทย์มหำวิทยำลัยและโรงเรียนแพทย์ในต่ำงประเทศ ก�ำลังใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนำ
กำรเรียนกำรสอนวิชำกำยวิภำคศำสตร์ให้กบั นักศึกษำ เพือ่ ให้มองเห็นถึงรำยละเอียด ต�ำแหน่ง
และโครงสร้ำงของอวัยวะมนุษย์ หรือแม้กระทัง่ ในพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลปเอง ก็นำ� เทคโนโลยี
มำใช้เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์พิเศษให้กับผู้เข้ำชมงำนศิลปรวมทั้งกำรฝึกนักบินที่ปัจจุบันมี
กำรแสดงผลผ่ำนจอภำพบนหมวกนักบิน เพือ่ แสดงถึงเส้นทำงกำรบินแนวร่อนลงจอด หรือ
ข้อมูลประกอบกำรบิน โดยที่นักบินไม่ต้องก้มไปมองที่แผงควบคุม หรือหน้ำปัด
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วัสดุสมัยใ ม่และการพิมพ์ มิติ
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก นาคต

Future
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รายละเ ียดเทคโนโลยี
ในอดี ต ทุ ก ยุ ค สมั ย วั ส ดุ แ ละเทคโนโลยี ส ่ ง ผลต่ อ มวลมนุ ษ ย์ โ ลกวั น นี้ เ รำก� ำ ลั ง
ก้ำวเข้ำสู่กำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของเทคโนโลยีด้ำนนี้เ มื่อภำคอุตสำหกรรมต้องกำร
โครงสร้ำงน�้ำหนักที่เบำลง มีควำมแข็งแรงและแกร่งขึ้นและสมบัติพิเศษบำงอย่ำง ส่งผลให้
นักวิจัยมุ่งพัฒนำเพื่อคิดค้นวัสดุสมัยใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตัวอย่ำงนวัตกรรมวัสดุ
สมั ย ใหม่ ไ เบอร์ ค อมโพสิ ท ด้ ว ยอนุ ภ ำคยำงนำโนที่ นั ก วิ จั ย วศ. พั ฒ นำขึ้ น เพื่ อ ใช้
ผลิตผนังรถพยำบำลและแผ่นกระดำนเคลือ่ นย้ำยผูป้ วยให้แก่ บริษทั สุพรีรำ่ อินโนเวชัน่ จ�ำกัด
htt ://www. ediastudio.co.th/2017/07/11/174724/ และต้นแบบเรือลำดตระเวน
แบบสองทุ่นควบคุมระยะไกลเพื่อใช้ช่วยตรวจจับวัตถุต้องสงสัยด้วยภำพให้แก่กองทัพบก
ปัจจุบนั นักวิจยั วศ. และ สทอภ. ก�ำลังพัฒนำวัสดุสมัยใหม่และกำรพิมพ์ 3 มิติ : เส้นใย
จำกวัสดุนำโนคอมโพสิท P /PEE คำร์บอนไ เบอร์และอนุภำคยำงนำโนและพัฒนำ
นำโนกรำ ี น เพื่ อ ใช้ ก ำรละลำยน�้ ำ แข็ ง และป้ อ งกั น ้ ำ ผ่ ำ ของเครื่ อ งบิ น โดยร่ ว มกั บ
บริษัท
I C T และบริษัท Haydale ยุคแห่งวัสดุสมัยใหม่และเทคโนโลยีกำรพิมพ์ 3 มิติ
–วัสดุและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้อนำคตของเรำมีควำมสะดวกมำกขึ้น ปลอดภัยมำกขึ้น
และยั่งยืนมำกขึ้น เรำก�ำลังก้ำวเข้ำสู่ยุคที่ทุกสิ่งเป็นไปได้
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เทคโนโลยีเตาเ ่ มโล ะต่าง นิดแ รตะเ
ในภาวะสุ
ากาศ
(Vacuum Brazing Technology)

รายละเ ียดเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเตำเชื่อมโลหะต่ำงชนิดแบบไร้ตะเข็บในภำวะสุญญำกำศนั้น ถูกพัฒนำขึ้น
โดยวิศวกรไทย ณ สถำบันวิจยั แสงซินโครตรอน องค์กำรมหำชน ซึง่ ข้อดีกำรเชือ่ มประสำน
ด้วยเทคนิคนี้คือ โลหะที่เชื่อมจะเกิดกำรบิดตัวน้อย ท�ำให้กำรควบคุมควำมแม่นย�ำ ในกำร
เชื่อมได้ดี สำมำรถเชื่อมโลหะเดียวกันหรือต่ำงชนิดได้เป็นอย่ำงดี ประหยัดกำรน�ำเข้ำถึง
18 ล้ำนบำท สำมำรถพัฒนำต่อยอดได้กับหลำกหลำยอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรม
เครือ่ งมือตัด Cutting Tools อุตสำหกรรมกำรอบชุบโลหะ Heat Treat ent อุตสำหกรรม
ระบบปรับอำกำศ ir Conditioning Syste และอุตสำหกรรมกำรผลิต Catalytic
Converter ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเชื่อมประสำนเม็ดมีดติดกับด้ำมจับ กำรเชื่อมประสำน
ท่อน�้ำยำคอมเพรสเซอร์ในระบบปรับอำกำศ หรือกำรอบชิ้นงำนเพื่อปรับปรุง คุณสมบัติ
เชิงกล เป็นต้น
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เคร่ งเคล กระจกกล งโทรทรรศน์ ม คน ทย

รายละเ ียดเทคโนโลยี
สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน องค์กำรมหำชน จับมือกับ สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์
แห่งชำติ องค์กำรมหำชน และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พัฒนำเครื่องเคลือบ
กระจกกล้องโทรทรรศน์ ขนำด 2.4 เมตร ใหญ่ที่สุดในภูมิภำคอำเซียน ใช้งบประมำณใน
กำรด�ำเนินกำรไป 14 ล้ำนบำท หำกน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศต้องใช้งบประมำณถึง 50 ล้ำนบำท
เทคโนโลยีนสี้ ำมำรถน�ำไปต่อยอดพัฒนำเป็นนวัตกรรมส�ำหรับภำคอุตสำหกรรมทีต่ อ้ งกำร
ใช้งำนเทคโนโลยีเครือ่ งกระจกได้หลำกหลำยไม่วำ่ จะเป็นอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรม
ก่อสร้ำง อุตสำหกรรม ำร์ดไดร อุตสำหกรรมแม่พิมพ์ และอุตสำหกรรมสินค้ำอุปโภค
เป็นต้น
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กำรพัฒนำเครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอน ไม่เพียงก่อให้เกิดองค์ควำมรูท้ ำงด้ำนวิทยำศำสตร์
เท่ำนั้น ยังมีองค์ควำมรู้อีกหลำกหลำยด้ำนที่เกิดขึ้น เช่น องค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคและวิศวกรรม
ระบบควบคุมต่ำงๆ ระบบสุญญำกำศ รวมถึงระบบแม่เหล็ก ซึ่งถือได้ว่ำเป็นหัวใจส�ำคัญของกำร
ผลิตแสงซินโครตรอน
เทคโนโลยีแ ม่เ หล็ก ขั้ น สู ง ได้ ถู ก พั ฒ นำขึ้ น ณ ห้ อ งป ิ บั ติ ก ำรแสงสยำม สถำบั น วิ จั ย
แสงซินโครตรอน มีลักษณะพิเศษคือ ขนำดและทิศทำงของสนำมแม่เหล็กจะต้องมีควำมถูกต้อง
และแม่ น ย� ำ สู ง กว่ ำ แม่ เ หล็ ก ที่ ใ ช้ ง ำนในด้ ำ นอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ก ำรเคลื่ อ นที่ ข องอนุ ภ ำคพลั ง งำนสู ง
เป็นไปตำมที่ออกแบบไว้ ท�ำให้องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นสำมำรถต่อยอดปรับใช้กับแม่เหล็กชนิดอื่นๆ ได้
ทั้งที่เป็นแม่เหล็กถำวร แม่เหล็กไ ้ำ และแม่เหล็กตัวน�ำยิ่งยวด โดยทำงสถำบัน มีศักยภำพและ
มีควำมพร้อมทีจ่ ะร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมในกำรให้คำ� ปรึกษำ ผึกอบรม และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
เพื่อน�ำไปสู่กำรผลิตแม่เหล็กที่หลำกหลำยและกำรใช้ประโยชน์ในวงกว้ำง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่ำให้กับ
อุตสำหกรรมแม่เหล็กที่มีอยู่เดิมภำยในประเทศ ลดกำรพึ่งพำเทคโนโลยีขั้นสูงจำกต่ำงประเทศ และ
ช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมไทยในระดับสำกล
เทคโนโลยีแม่เหล็กขั้นสูงนี้สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในด้ำนอื่นๆ นอกเหนือจำกเครื่องก�ำเนิด
แสงซินโครตรอน ได้แก่ เครื่องเร่งอนุภำคส�ำหรับกำรรักษำด้วยอนุภำคบ�ำบัด Particle thera y
กำรฉำยรังสีอำหำรและผลิตผลทำงกำรเกษตร ood Irradiation และกำรปรับปรุงสมบัติของวัสดุ
ด้วยไอออน Ion Bea Modi ication o Materials รวมทั้งเป็นเครื่องมือในงำนวิจัยทำงด้ำน
สิกส์พลังงำนสูง High Energy Physics และ สิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศำสตร์ to ic
Molecular and tical Physics ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ล้วนมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำประเทศ ทั้งทำงด้ำน
คุณภำพชีวิต เศรษฐกิจ และกำรพัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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การพั นาเคร่ งก�าเนิดแสง ินโครตร น
ในประเทศ ทย
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รายละเ ียดเทคโนโลยี
เครื่องก�ำเนิดแสงซินโครตรอน ถือได้ว่ำเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิจัยและพัฒนำ สร้ำงองค์ควำมรู้ ต่อยอด
งำนวิจัยสู่ภำคอุตสำหกรรม ปัจจุบันเครื่องก�ำเนิดแสงซินโครตรอนในประเทศไทยตั้งอยู่ที่
สถำบันวิจยั แสงซินโครตรอน องค์กำรมหำชน จ.นครรำชสีมำ โดยเป็นเครือ่ งซินโครตรอน
รุ่นที่ 2 ที่มีระดับพลังงำน 1.2 e
ด้วยในปัจจุบนั กำรใช้งำนของเครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอนของไทยรองรับงำนวิจยั
ได้จ�ำกัด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนวิจัยเชิงวัสดุขั้นสูงจำกภำคอุตสำหกรรม รวมถึงงำนวิจัย
ทำงกำรแพทย์ ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีควำมจ�ำเป็นต้องมีเครื่องก�ำเนิดแสงซินโครตรอน
รุ ่ น ที่ มี พ ลั ง งำนสู ง ขึ้ น ซึ่ ง เครื่ อ งก� ำ เนิ ด แสงที่ ส ำมำรถรองรั บ ควำมต้ อ งกำรเหล่ ำ นี้ ไ ด้
คือเครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอน รุน่ ที่ 3 และเครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอน รุน่ ที่ 4 ที่ให้พลังงำน
แสงสูงขึน้ กว่ำเดิม 2.5 เท่ำ มีควำมเข้มแสงสูงขึน้ กว่ำเดิมมำกกว่ำ 100 000 เท่ำ ขนำดเส้นรอบวง
ที่ไม่ต�่ำกว่ำ 300 เมตร สำมำรถผลิตรังสีเอกซ์พลังงำนสูงได้
กำรมีเครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอนรุน่ ที่ 3 e จะท�ำให้สำมำรถรองรับระบบล�ำเลียงแสง
ได้ถงึ 23 ระบบล�ำเลียงแสง มีนกั วิจยั เข้ำมำใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนได้มำกถึง 1 300 โครงกำร
ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นประมำณ 3 เท่ำ รวมถึงจะมีงำนวิจัยที่เป็นระดับเชิงลึกมำกยิ่งขึ้น อันจะน�ำ
ไปสูค่ วำมก้ำวหน้ำกำรแพทย์ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ทำงผลผลิตทำงเกษตรและอำหำร กำรวิจยั
โบรำณคดีเชิงนิติวิทยำศำสตร์ ตลอดจนงำนวิจัยเชิงคุณค่ำทำงศิลปวัฒธรรม นอกจำก
นี้ยังรวมงำนวิจัยเชิงภำคอุตสำหกรรม ซึ่งจะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ประเทศได้ถึง
35 000 ล้ำน/ปี
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โครง า่ ยสถานี าง ิง ค่าพิกัด ค่าระดั
และเวลามาตร านประเทศ ทย
แ รั สั
า ดาวเทียมต่ เน่ งถาวร

รายละเ ียดเทคโนโลยี
เป็นกำรประยุกต์เทคโนโลยี
SS โดยกำรสร้ำง โครงข่ำยสถำนีอ้ำงอิงค่ำพิกัด
ค่ำระดับ และเวลำมำตรฐำนประเทศไทย แบบรับสัญญำณดำวเทียมต่อเนื่องถำวร หรือ
เรียกสั้นๆ ว่ำ
SS C E ET
ซึ่งสถำนีอ้ำงอิงแบบรับสัญญำณดำวเทียม
ต่อเนื่องถำวรนี้ จะส่งสัญญำณค่ำปรับแก้ในรูปแบบโครงข่ำย ท�ำให้ได้ค่ำประมวลผลเชิง
ต�ำแหน่งที่มีควำมถูกต้องแม่นย�ำสูงในเวลำรวดเร็ว สำมำรถให้ค่ำพิกัดได้ทันที ซึ่งค่ำพิกัด
ที่ได้มีค่ำควำมถูกต้องสูงตำมมำตรฐำนสำกล และมีควำมคลำดเคลื่อนไม่เกิน 5 เซนติเมตร
ระบบนี้ ส ำมำรถน� ำ มำประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละต่ อ ยอดร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ส� ำ รวจต่ ำ งๆ
ทั้งด้ำนกำรส�ำรวจทำงบก ทำงน�้ำและทำงอำกำศ เพื่อใช้ป้องกัน เตรียมกำรและเตือนภัย
ในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น รวมไปถึงวำงแผนบริหำรจัดกำรน�้ำ กำรวำง
ผังเมือง กำรคมนำคมและขนส่ง ปัจจุบันมีหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำใช้พัฒนำต่อยอด อำทิ
กรุงเทพมหำนคร ใช้ตรวจสอบค่ำระดับคลองเพื่อหำแนวทำงกำรระบำยน�้ำ ตรวจสอบ
หำต�ำแหน่งที่ถูกต้อง
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“About NQI” จัดท�ำโครงสร้ำงและกิจกรรมที่มีเนื้อหำประกอบด้วย บทบำท ภำรกิจ
ควำมส�ำคัญ และประโยชน์ของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพของประเทศ
I รวมถึง
ภำรกิจของ วท. และจัดหำ Touch Screen Monitor CD จ�ำนวน 2 ชุด เพื่อใช้กับระบบ
กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลห้องป ิบัติกำรในภำพรวมของประเทศ กับ M ST ne Sto Service
“NQI Focus” จัดท�ำโครงสร้ำงและกิจกรรมที่มีเนื้อหำประกอบด้วยผลงำนของ
หน่วยงำนในสังกัด วท. ที่เชื่อมโยงไปยังกิจกรรมต่ำงๆ ในห่วงโซ่คุณค่ำ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ควำมส� ำ คั ญ ของกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ที่ ด� ำ เนิ น งำนภำยใต้ โ ครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนทำงคุ ณ ภำพ
ของประเทศ จ�ำนวน 2 alue Chain ได้แก่ ภำคอุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรมยำนยนต์
และชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์
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วัสดุ าง ิงรั ร ง
(Thailand Reference Material : TRM)

์

T M คือ วัสดุอำ้ งอิงรับรองทีผ่ ลิตโดยสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ หรือหน่วยงำนอืน่ ภำยในประเทศ
กี่สถำบัน มอบหมำยเป็นวัสดุหรือสำรมำตรฐำนที่ใช้ส�ำหรับห้องป ิบัติกำรทดสอบเพื่อใช้ในกำร
สอบเทียบเครื่องมือวัดทำงเคมี
ตรวจสอบควำมใช้ได้ของวิธีวัดทำงเคมี
ควบคุมคุณภำพของวิธีกำรทดสอบ
เพือ่ ให้ ผลกำรวัดทีร่ ำยงำนโดยห้องป บิ ตั กิ ำรทดสอบมีควำมถูกต้องน่ำเชือ่ ถือ เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับนำนำชำติ T M สำมำรถสอบกลับได้ traces le ไปยังหน่วยเอสไอ SI nit ซึ่งในทำงเคมี
คือ หน่วย Mole ol
T M เป็นผลมำจำกกำรวิจัยและพัฒนำ โดยสถำบันวิจัยไทย หน่วยงำนที่ผลิต มว.
เป็นองค์กรภำครัฐที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมก หมำยในกำรผลิตและจ�ำหน่ำย T M ผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำน รวมถึงผ่ำนกำรทดสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ถูกผลิตตำมข้อก�ำหนด IS
uide 34: eneral re uire ents or the co etence o
re erence aterial roducers โดยผ่ำนกำรเปรียบเทียบ ควำมสำมำรถกำรวัดกับห้อง ป ิบัติกำร
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติของประเทศที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ เช่น สหรัฐอเมริกำ
เยอรมณี ญี่ปุน เป็นต้น ซึ่งควำมสำมำรถในกำรวัดเหล่ำนี้ ได้รับกำรรับรองและบันทึกไว้ในเว็บไซต์
ของส�ำนักงำนชั่งตวงวัดระหว่ำงประเทศ วัสดุอ้ำงอิงรับรองจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในนำม
Thailand e erence Material :T M ได้รับกำรขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยจ�ำนวน 47 รำยกำร
เมือ่ วันที่ 15 กพ. 2559 โดยผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัตผ
ิ ลงำนนวัตกรรมไทยจำกคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบนวัตกรรมของประเทศ
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รายละเ ียดผลิตภั

ภมิแ

ัตโนมัติ

NQI

ุดคว คุม ุ

รายละเ ียดผลิตภั

์

ในปัจจุบันกำรใช้พลังงำนไ ้ำกำรควบคุมอุณหภูมินั้นมีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงมำกอำจ
จะประมำณ 10 30 ของต้นทุนในกำรผลิตไม่ว่ำจะเป็นอุณหภูมิต�่ำหรืออุณหภูมิสูงก็ตำม
กำรทีจ่ ะลดค่ำใช้จำ่ ยจำกกำรใช้พลังงำนไ ำ้ ลงมำนัน้ จะต้องมีกำรควบคุมกำรท�ำงำนของ
ตัวคอมเพลสเซอร์ ซึ่งในชุดทดลองนี้เรำได้น�ำ P C มำควบคุมกำรท�ำงำนของตัวคอม ให้มี
ควำมเหมำะสมตำมทีต่ งั้ โปรแกรมไว้ อีกทัง้ เครือ่ งมือวัดอุณหภูมทิ ี่ใช้ในกำรทดลองนีจ้ ะต้อง
มีควำมถูกต้องสูงและสำมำรถ Co ensate ค่ำ error ของเครื่องวัดอุณหภูมิได้ ซึ่งได้
มีกำรน�ำกระบวนกำรทำงมำตรวิทยำเข้ำมำจัดกำรช่วยให้เรำสำมำรถใช้เครื่องมือได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ซึ่งก็จะสำมำรถช่วยลดพลังงำนหรือต้นทุนในกำรผลิตได้มำก
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์

ควำมชื้นในข้ำวเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดในกำรน�ำมำทดสอบคุณภำพ
ของข้ำว เนื่องจำกสัมพันธ์กับกำรซื้อขำย และกำรส่งออก ท�ำให้ห้องป ิบัติกำรควำมชื้น
มว. จึงได้สถำปนำมำตรฐำนทำงกำรวัดควำมชืน้ ในข้ำว ส�ำหรับกำรตรวจสอบคุณภำพของ
ข้ำวหอมมะลิไทย เพื่อยกระดับคุณภำพและปกป้องสำยพันธ์ข้ำวหอมมะลิของประเทศไทย
โดยกำรวัดค่ำควำมชืน้ ของข้ำว ผ่ำนวัสดุอำ้ งอิงทีผ่ ลิตขึน้ เพือ่ ให้คำ่ ควำมชืน้ ทีว่ ดั ได้สำมำรถ
สอบกลับไปยังมำตรฐำนอ้ำงอิงได้ ท�ำให้กำรวัดควำมชืน้ ในข้ำวมีควำมสะดวก ถูกต้องและรวดเรว็
อีกทั้งเป็นกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนกลำงชั่งตวงวัด ในกำรตรวจสอบ
เครื่องมือวัดควำมชื้นในข้ำวแบบไ ้ำ และเครื่องมือวัดควำมชื้นในข้ำวรูปแบบอื่นๆ
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การเพิ่มประสิท ิภาพการวัดวาม น
ใน าว มมะลิ ทยเพ่ การตรวจส
ดวยวัสดุ าง ิงมาตร าน

การพั นาระ การส เทีย มาตรรังสียวี ี
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รายละเ ียดผลิตภั

์

ในปัจจุบนั มีกำรใช้ประโยชน์จำกรังสียวู ซี อี ย่ำงแพร่หลำยในอุตสำหกรรมอำหำร น�ำ้ ดืม่
เครื่องดื่ม และยำ เพื่อใช้ในกระบวนกำรที่เรียกว่ำ Sur ace Sterili ation ir Sterili ation
และ ater Disin ection ซึ่งมีประโยชน์อย่ำงมำกในกำรท�ำลำยและควบคุมเชื้อโรค เช่น
แบคทีเรีย ไวรัส เห็ดรำ ยีสต์ เชือ้ ลิสเตอเรีย และเชือ้ อีโคไลทีป่ นเปอนมำกับอำหำรและเครือ่ งดืม่
โดยใช้หลอดรังสียูวีซีหรือที่เรียกว่ำ er icidal la
ประเทศไทยขำดห้ อ งป ิ บั ติ ก ำรสอบเที ย บมำตรรั ง สี ยู วี ซี ที่ มี ค วำมสำมำรถตำม
มำตรฐำน IS /IEC 17025 ซึ่งภำคอุตสำหกรรมและภำคส่วนต่ำงๆ ในประเทศมีควำม
ต้องกำรสอบเทียบมำตรรังสียวู ซี เี ป็นจ�ำนวนมำก ดังนัน้ ในฐำนะสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ
เพื่อสร้ำงระบบมำตรวิทยำในสำขำกำรวัดควำมรับรังสียูวีวี C Irradiance ให้เครื่องมือ
วัดภำยในประเทศมีควำมถูกต้องแม่นย�ำและมีกำรสอบย้อนกลับได้อย่ำงสมบูรณ์ สถำบัน
จึงได้พัฒนำระบบกำรสอบเทียบมำตรรังสียูวีซีขึ้น โดยวิธีกำรที่เรียกว่ำ Source ased
Cali ration o C Irradiance res onsivity o a C eter y using a standard
s ectroradio eter a lying a ger icidal C source
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(Coconut cider vinegar)

์

NQI
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กระบวนกำรผลิ ต น�้ ำ มั น มะพร้ ำ วบริ สุ ท ธิ แบบวิ ธี ส กั ด เย็ น จะมี ส ่ ว นผลพลอยได้
By roduct มีลักษณะเป็นครีมมะพร้ำวปริมำณมำก ผู้ประกอบกำรจึงมีควำมต้องกำร
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จึงได้ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบกำรอำหำรน�ำครีมมะพร้ำวมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ไซเดอร์มะพร้ำวพร้อมดื่ม
โดยบรรจุในขวดปดสนิท มีคุณภำพและควำมปลอดภัย สำมำรถเก็บไว้ได้นำน
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(Ready to eat of low salty egg)

รายละเ ียดผลิตภั

์

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรจ�ำเป็นต้องมีกำรทดสอบทำงประสำทสัมผัสในกำรวิจยั
ผู้บริโภคเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ เช่น กลิ่น รสชำติ
สี เป็นต้น กรมวิทยำศำสตร์บริกำร มีกำรวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์ไข่เค็มชนิดเค็มน้อย
พร้อมบริโภค
ไข่เค็ม เป็นกำรถนอมอำหำรไว้ให้ได้นำนโดยใช้เกลือ แต่ปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคนิยมผลิตภัณฑ์
ที่มีเกลือต�่ำ เนื่องจำกกำรบริโภคเกลือหรืออำหำรที่มีควำมควำมเค็มมำก จะเป็นอันตรำย
ต่ อ สุ ข ภำพ ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคต่ ำ งๆ เช่ น ควำมดั น โลหิ ต สู ง โรคไต โรคหั ว ใจขำดเลื อ ก
โรคอัมพ กษ์ อัมพำต เป็นต้น กรมวิทยำศำสตร์บริกำร คิดค้นพัฒนำผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม
ชนิดเค็มน้อยแต่สำมำรถเก็บรักษำไว้ได้นำน โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำร ำ่ เชือ้ จุลนิ ทรีย์
เพือ่ ให้เก็บรักษำผลิตภัณฑ์ใน กลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำย ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภำพด้ำนรสชำติ
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
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มย มันต�่า
(Low fat pork sausage)

์

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรจ�ำเป้นต้องมีกำรทดสอบทำงประสำทสัมผัสในกำรวิจยั
ผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ รี สชำติเป็นทีย่ อมรับ ดังนัน้ กรมวิทยำศำสตร์ จึงมีเป้ำหมำย
ขับเคลือ่ นอุตสำหกรรมอำหำรด้วยนวัตกรรม เพือ่ กระยกระดับผลิตภัณฑ์รองรับเศรษฐกิจ
Thailand 4.0 โดยกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง และเพิ่มขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร
ด้วยกำรวิเครำะห์ทดสอบที่มีควำมถูกต้อง แม่นย�ำ ตำมหลักวิชำกำร ด้วยเครื่องมือขั้นสูง
รวมทั้งร่วมวิจัยพัฒนำนวัตกรรมที่มีมูลค่ำสูงด้วยกำรน�ำเทคนิคกำรทดสอบทำงประสำท
สัมผัสมำประยุกต์ดว้ ยเครือ่ งมือชือ่ บทควำมทำงกำรศึกษำเกีย่ วกับ S Chro atogra hy
– ol acto etry ass s ectro etry C MS ใช้ในกระบวนกำรวิจยั พัฒนำ ส่งเสริมกำร
สร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพด้ำนรสชำติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เด่น เช่น ผลิตภัณฑ์หมูยอเอนไซม์ไขมันต�ำ่ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
มีลกั ษณะเด่น มีไขมันต�ำ่ ค่ำไขมันทังหมด 4.0 g. ต่อหนึง่ หน่วยบริโภค 58 g. ค่ำพลังงำนต�ำ่
พลังงำนทั้งหมด 90 cal. ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 58 g.
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เนยมะพราว
(Coconut Butter)

รายละเ ียดผลิตภั

์

กระบวนกำรผลิ ต น�้ ำ มั น มะพร้ ำ วบริ สุ ท ธิ แบบวิ ธี ส กั ด เย็ น จะมี ส ่ ว นผลพลอยได้
By roduct มีลักษณะเป็นครีมมะพร้ำวปริมำณมำก ผู้ประกอบกำรจึงมีควำมต้องกำร
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จึงได้ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบกำรอำหำรน�ำครีมมะพร้ำวมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์เนยมะพร้ำว โดยบรรจุใน
ขวดปดสนิท มีคุณภำพและควำมปลอดภัย สำมำรถเก็บไว้ได้นำน
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นวัตกรรมพนสนามกี า

์

ความสาคั หรือสมบัติเด่นของ ลงาน
เน้ น เทคโนโลยี ก ำรสร้ ำ งพื้ น ลู ่ ล ำนกรี ฑ ำสนำมกี ำและลำนอเนกประสงค์ จ ำก
ยำงธรรมชำติเป็นผลงำนวิจัยของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร โดยกำรศึกษำวิจัยเพื่อแปรรูป
ยำงพำรำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสนองนโยบำยรัฐบำล ในกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้ยำงภำยใน
ประเทศและทดแทนยำงสังเครำะห์ที่เป็นวัตถุดิบดั้งเดิมในกำรท�ำพื้นสนำม โดยได้เสนอผลงำน
พื้นสนำมกี ำแบบต่ำงๆ 3 ประเภท คือ
1. พื้นลู่ลำนกรีฑำตำมมำตรฐำนสำกล I
2. พื้นลู่ลำนกรีฑำระดับท้องถิ่น
3. พื้ น ลำนเอนกประสงค์ ได้ แ ก่ พื้ น สนำมกี ำ พื้ น ทำงเดิ น พื้ น สนำมเด็ ก เล่ น
พื้นสวนสุขภำพส�ำหรับผู้สูงอำยุ
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NQI

ระ การส เทีย สายเทปวัด
ระยะมาตร านดวย ดุ

รายละเ ียดผลิตภั

์

ความสาคั หรือสมบัติเด่นของ ลงาน
กำรพัฒนำระบบกำรสอบเทียบสำยเทปมำตรฐำนระยะ 50 เมตร เครื่องแรกของ
ประเทศไทย โดยใช้หลักกำรวัดเปรียบเทียบโดยตรงกับชุดวัดระยะ aser inter ero eter
ทีเ่ ป็นเครือ่ งมือมำตรฐำนอ้ำงอิง e erence Standard ทีม่ คี วำมแม่นสูงในระดับ 1 10 เมตร
หรือ 1 ไมโครเมตร
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ผลิตภั

์

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว. กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ประสบผลส�ำเร็จในกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ Pro ruit ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์
ผลไม้อบกรอบเสริมเชือ้ โพรไบโอติก ทีม่ ปี ระโยชน์ ช่วยปรับสภำพควำมสมดุลของจุลนิ ทรีย์
ในระบบทำงเดินอำหำร เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรย่อยและดูดซึมอำหำรได้ดขี นึ้ และช่วยส่งเสริม
สุขภำพของผู้บริโภคให้แข็งแรง
คุณสมบัติของเชื้อที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เป็นจุลินทรีย์จำกธรรมชำติ
จำกธรรมชำติ ที่มีคุณสมบัติเป็น เชื้อโพรไบโอติกตำมที่ก�ำหนดไว้ในประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เช่น
1. อยู่รอดได้ในสภำวะของกระเพำะอำหำรและไส้
2. ท�ำลำยเชื้อก่อโรคในระบบทำงเดินอำหำร
3. สร้ำงเอนไซม์ช่วยย่อย
4. ไม่ดื้อต่อยำป ิชีวนะที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
5. มีควำมปลอดภัย ค่ำ D50 109
6. มีกำรวิเครำะห์เอกลักษณ์ของสกุล ชนิด และสำยพันธุ์
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รายละเ ียดผลิตภั

์

NQI

ผลิตภั ์เสริม า าร ะล แก่ วิทิสตรา
แคป ลจากสารสกัดเมลด งุ่น ทย

รายละเ ียดผลิตภั

์

สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว. กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ด�ำเนินโครงกำร วิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสำรชีวภำพจำกกำกเมล็ดองุน่ ไทย
ภำยใต้งบสนับสนุนกำรวิจัยจำกกระทรวงวิทยำศำสตร์ ประสบผลส�ำเร็จในกำรสกัดสำร
พ กษเคมี ligo eric Proantho Cyanidin PCS จำกกำกเมล็ดองุ่นพื้นเมืองไทย itis
vini era cv. i ier ปอก ด�ำ Po Du ซึ่งมีคุณสมบัติในกำรต้ำนอนุมูลอิสระ มีอนุภำพ
สูงกว่ำวิตำมินซี 20 เท่ำ และสูงกว่ำวิตำมมินอี 50 เท่ำ กระตุน้ กำรสร้ำงคอลลำเจน เพิม่ ควำม
แข็งแรงของหลอดเลือด ต้ำนกำรอักเสบ ต้ำนมะเร็ง และช่วยเสริม ทธิให้กับวิตำมินซี
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รายละเ ียดผลิตภั

์ า ารพร ม ริโภคเ มาะกั
โรค ิตที่พ ในผสง ายุ

์

จำกแนวโน้มผู้สูงอำยุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมำซึ่งควำมเสี่ยงของภำวะเจ็บปวยต่ำงๆ โดยเฉพำะโรคเรื้อรัง
ซึ่งปัญหำดังกล่ำวจะชะลอหรือป้องกันได้นั้น ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีควำมเกี่ยวข้องต่ำงๆ ต้องให้ควำมเอำใจใส่
แนะน�ำเกี่ยวกับเรื่องกำรบริโภคอำหำรสุขภำพที่เ หมำะสมและมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร ด้วยตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของปัญหำนีส้ ถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว. กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ได้บูรณำกำรด�ำเนินงำนชุด โครงกำรกำรวิจัย และพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมบริโภค
ส�ำหรับผู้สูงอำยุ เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต และประสบผลส�ำเร็จในกำรวิจัยพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์อำหำร
ทีส่ ะดวกต่อผูบ้ ริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อำหำรมือ้ หลัก อำหำรว่ำง และเครือ่ งดืม่ ซึง่ เหมำะกับ 5 โรค ติ
ที่พบในผู้สูงอำยุ ดังนี้
1. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำหำร ที่ มี ภ ำวะโรคเบำหวำน ควบคุ ม ปริ ม ำณพลั ง งำนทั้ ง หมดให้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น
1 500 กิ โ ลแคลอรี่ ต ่ อ วั น ลดปริ ม ำณน�้ ำ ตำล และปริ ม ำณโซเดี ย ม ได้ แ ก่ เมนู ข ้ ำ วอบปลำแซลมอน
แกงส้มผักรวม ข้ำวตังรสกระเทียม/รสต้มย�ำ ปอเปี ยะลุยสวน น�้ำลูกส�ำรองผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม
น�้ำข้ำวโพดผสมธัญญำหำรส�ำเร็จรูป
2. ผลิตภัณฑ์อำหำร ทีม่ ภี ำวะโรคหัวใจและหลอดเลือด มีปริมำณโซเดียมต�ำ่ ได้แก่ เมนูขำ้ วปลำกะพง
เปรี้ยวหวำน ซอสกระเจียบ ข้ำวผัดต้มย�ำปลำทูน่ำ ขนมกุยช่ำย ไส้ขิงเห็ดหอม ไก่จอและน�้ำจิ้มดอกค�ำฝอย
ข้ำวกล้องและธัญพืชบดผงเสริมเบต้ำกลูแคน มีพรีไบโอติก น�้ำกระเจียบพุทรำจีน
3. ผลิตภัณฑ์อำหำร ทีม่ ภี ำวะโรคข้อ เกำต์ มีปริมำณผิวรีนต�ำ่ ได้แก่ เมนูขำ้ วผัดสับปะรดผงกะหรี่
ผัดหมีข่ ำ้ วกล้อง ขนม กั ทองผสมธัญพืช ขนมลูกเดือยเพือ่ สุขภำพ ชำขิงสมุนไพร สูตรขิงผสมดอกอัญชัน
และสูตรขิงผสมดอกค�ำฝอย สับปะรดไซเดอร์พร้อมดื่ม
4. ผลิตภัณฑ์อำหำร ที่มีภำวะโรคกระดูกพรุน มี แคลเซียม เหล็ก และ อส อรัสสูง ได้แก่
เมนูข้ำวผัดผงกะหรี่หน้ำปลำนึ่ง บะหมี่งำด�ำซอสแกงเขียวหวำน ข้ำวเกรียบงำด�ำ ซำลำเปำไส้ถั่วเขียว ถั่วด�ำ
ถั่วแดง เครื่องดื่มธัญพืชผสมงำด�ำ น�้ำเห็ดลมผสมหญ้ำนำงผงดื่ม
5. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำหำร ที่ มี ภ ำวะโรคสมองและระบบประสำท มี ส ำรต้ ำ นอนุ มู ล อิ ส ระ ได้ แ ก่
เมนู ข้ำวกล้องปลำนึ่งสมุนไพร ข้ำวผัดเต้ำหู้ปลำทรงเครื่อง บัวลอย ธัญพืชนมสด ปันขลิบไส้ทูน่ำ ชำบัวบก
พร้อมดื่ม ถั่วเหลืองผงชงดื่ม
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แ น ุ่นยนต์
RoBot & AUTOMATION

รายละเ ียดผลิตภั

์

เพิ่มผลผลิต roductivity
งำนมีคุณภำพ Higher uality
เพิ่มควำมเสถียร I roved elia ility
ลดต้นทุน educed Cost
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งาน ริการรั ร ง ุคลากร
ดานการทดส โดย ม่ลาย

์

NQI

รายละเ ียดผลิตภั

สถำบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชำติ องค์กำรมหำชน ซึง่ ให้บริกำรด้ำนกำรตรวจสอบ
โดยไม่ทำ� ลำย และได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรประเมินควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนกำร
ทดสอบโดยไม่ท�ำลำย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบุคลำกรเหล่ำนี้มีควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกำร
ทดสอบได้อย่ำงมีควำมสำมำรถทัดเทียมกันและเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดหน่วยประกัน
คุณภำพ จึงได้จัดท�ำระบบคุณภำพเพื่อรับรองบุคลำกรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท�ำลำย
ตำมมำตรฐำน IS /IEC17024:2012 และอ้ำงอิงรูปแบบกำรรับรองมำตรฐำน IS 9712:2012
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้กำรรับรองเป็นไป อย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม เป็นกลำงตรวจสอบได้
โดยมีขอบเขตกำรรับรองบุคลำกรด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท�ำลำยโดยวิธีกำรถ่ำยภำพ
ด้ ว ยรั ง สี adio ra hic Testing : T หมำยถึ ง ผู ้ ที่ มี ค วำมรู ้ ค วำมสำมำรถ และ
ควำมช�ำนำญในด้ำนกำรทดสอบโดยไม่ท�ำลำย โดยวิธีถ่ำยภำพด้วยรังสี ระดับ 1 และ
ระดับ 2 ตำมมำตรฐำนสำกล

153 THAI TECH EXPO 2017

NQI

การ ริการตรวจส โดย ม่ท�าลาย
ดวยวิ ีการถ่ายภาพดวยรังสี

รายละเ ียดผลิตภั

์

สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ องค์กำรมหำชน โดยศูนย์บริกำรเทคโนโลยี
นิ ว เคลี ย ร์ บริ ก ำรกำรถ่ ำ ยภำพด้ ว ยรั ง สี โดยใช้ ห ลั ก กำรเดี ย วกั บ กำรฉำยรั ง สี เ อ็ ก ซ์
ทำงกำรแพทย์ นั่นคือ ฉำยรังสีผ่ำนตัวกลำงหรือผลิตภัณฑ์แล้วกระทบลงบนแผ่น ล์ม
ไปวิเครำะห์ผล บริเวณที่ตัวกลำงมีควำมแน่นมำก รังสีจะผ่ำนไปยัง ล์มได้น้อย เมื่อน�ำ ล์ม
ไปล้ำงจะได้ออกมำเป้นสีจำง หรือสีขำว ในทำงกลับกัน บริเวณที่รังสีทะลุผ่ำนได้มำก เช่น
รูรั่วต่ำงๆ จะปรำก บน ล์มเป็นสีเข้มหรือด�ำ จึงสำมำรถตรวจสอบควำมบกพร่องของ
ชิ้นส่วนวัสดุผลิตภัณฑ์ ควำมสมบูรณ์ รอยเชื่อม โดยไม่ท�ำให้เกิดควำมช�ำรุดเสียหำยกับ
ชิ้นงำน โดยใช้รังสีแกมมำ และ รังสีเอ็กซ์ พร้อมทั้งออกใบรับรองผลกำรตรวจสอบให้ด้วย
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งานตรวจประเมินความปล ดภัย
เคร่ งก�าเนิดรังสี

์

สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ องค์กำรมหำชน ให้บริกำรตรวจประเมินควำม
ปลอดภัยของเครื่องก�ำเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสี ในสถำนประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรม
ที่มีกำรใช้เครื่องก�ำเนิดรังสี หรือวัสดุกัมมันตรังสีพร้อมทั้งรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน
ควำมปลอดภัยใต้ตำมก หมำยกำรขอใบอนุญำตครอบครองหรือต่ออำยุใบอนุญำต
ครอบครองเครื่องก�ำเนิดรังสี เพื่อให้ผู้ประกอบกำรเกิดควำมมั่นใจว่ำกำรด�ำเนินงำน
ที่ต้องมีกำรใช้งำนเครื่องก�ำเนิดรังสีมีควำมปลอดภัยต่อพนักงำน รวมถึงสอดคล้อง
ตำมก กระทรวงก�ำหนด
ทั้ ง นี้ นอกจำกจะมีกำรตรวจประเมินควำมปลอดภัยของเครื่องก�ำเนิดรังสีแล้ว
ทำงสถำบัน ยังพร้อมให้บริกำรด้ำนอื่นๆ ที่เป็นควำมปลอดภัยจำกกำรใช้รังสี เช่น
กำรฝึกอบรม น ูควำมปลอดภัยด้ำนรังสีในสถำนประกอบกำรกำรวำงแผนซ้อมกรณี
เกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนรังสี และงำนบริกำรที่ปรึกษำจำกบุคลำกรที่เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
ของสถำบัน
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รายละเ ียดผลิตภั

NQI

งาน ริการส เทีย เคร่ งวัดรังสี

รายละเ ียดผลิตภั

์

สถำบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชำติ องค์กำรมหำชน ให้บริกำรตรวจสอบและสอบเทียบ
เครือ่ งวัดรังสี เช่น เครือ่ งส�ำรวจรังสี Survey Meter เครือ่ งวัดรังสีประจ�ำตัวบุคคลชนิดปำกกำ
Pen ty e Poc et Dosi eter หรือ เครื่องวัดรังสีประจ�ำตัวบุคคลชนิดดิจิตอล Electronic
Personal Dosi eter ชนิดต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีควำมส�ำคัญมำกส�ำหรับ
ผู้ที่ป ิบัติงำนทำงรังสีเพรำะนอกจำกจะท�ำให้ผู้ป ิบัติงำนทรำบว่ำ ณ ต�ำแหน่งนั้น มีระดับ
ปริมำณรังสีเท่ำใดแล้ว ยังสำมำรถใช้ค�ำนวณเพื่อหำระยะเวลำที่ปลอดภัยในกำรป ิบัติงำน
บริเวณนั้นได้อีกเช่นกัน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรสอบเทียบเครื่องวัดรังสี
ให้มีควำมเที่ยงตรง และแม่นย�ำเสมอ
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เทคโนโลยีการวัดความโคงกระจก นาดใ

์

NQI

รายละเ ียดผลิตภั

่

เทคโนโลยีกำรวัดควำมโค้งกระจกขนำดใหญ่ ร่วมพัฒนำโดย สถำบันวิจัยแสงซินโคร
ตรอน องค์กำรมหำชน และ สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ
ระบบล�ำเลียงแสง Bea lines ของเครื่องก�ำเนิดแสงซินโครตรอนต้องใช้กระจก
สะท้อนแสงขนำดใหญ่ ที่รัศมีควำมโค้งยำวเป็นกิโลเมตร อีกทั้งมีกำรใช้อุปกรณ์ตัดควำม
โค้งกระจกด้วย
กำระป ิบัติงำนด้ำน สิกส์เชิงแสงจึงจ�ำเป็นต้องรู้ค่ำควำมโค้งที่ถูกต้อง ด้วยระดับ
ควำมแม่นย�ำเป็นไมครอนหรือไมโครเมตร ทั้งสองสถำบัน จึงได้ร่วมกันพัฒนำเทคโนโลยี
ระบบวัดควำมโค้งกระจกนี้ขึ้นใช้ประโยชน์ กำรวัดอย่ำงแม่นย�ำนี้อำศัยเทคโนโลยีเลเซอร์
สำมำรถใช้ประโยชน์ระบบนี้ได้กับกำรวัดควำมโค้งกระจกของกล้องโทรทรรศ์ส่องดูดำว
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การ ริการมาตร านการทดส
และพั นาระ นส่งทางรางรถ

NQI

รายละเ ียดผลิตภั

์

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว. กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี โดยศูนย์ทดสอบมำตรฐำนระบบขนส่งทำง ศทร. ให้บริกำรทดสอบระบบรำง
ในด้ำนกำรสัน่ สะเทือน ควำมแข็งแรง ควำมคงทนและควำมปลอดภัย รวมทัง้ วัสดุและผลิตภัณฑ์
งำนทำงให้แก่โครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรรถไ ้ำสำยต่ำงๆ โครงกำรรถไ ทำงคู่
โครงกำรซ่อมทำงรถไ เพื่อให้มั่นใจในควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน
รำงและในอนำคตมุ่งขยำยขอบข่ำยกำรทดสอบชิ้นส่วนที่รถ เช่น ส่วนประกอบของโบกี้ และ
ชิ้นส่วนระบบห้ำมล้อ
ชิ้นส่วนระบบรำงที่ วว. ให้บริกำร อำทิ เช่น หมอนคอนกรีต รำงรถไ รอยเชื่อมรำง
เครื่องยึดเหนี่ยวรำง ชุดประแจทำงหลีก ชุดกันตกรำง ชิ้นส่วนประกอบโบกี้ และชิ้นส่วน
ระบบห้ำมล้อรถไ โดย วว. ให้บริกำรสดมอบวิเครำะห์ทั้งกำรทดสอบคุณสมบัติพื้นฐำน
กำรทดสอบเสมือนกำรใช้งำนจริง จัดท�ำโครงกำรที่ปรึกษำทำงวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหำ
พัฒนำปรับปรุงคุณภำพวัสดุและผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบกำรน�ำเข้ำหรือผลิตชิ้นระบบรำง
รถไ และรถบรรทุก นอกจำกนัน้ ยังให้บริกำรจัดฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้
แก่อุตสำหกรรมทั่วไป เพื่อส่งเสริมผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้สำมำรถแข่งขันได้ทั้งตลำด
ในประเทศ ตลำดภูมิภำค และตลำดโลก
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ุตสา กรรมยานยนต์และ ินส่วน ะ ล่ยานยนต์
รถยนต์ า
เคร่ ง าร์จแ ตเต รี่ เม ร์เ เด เ น ์ แ ติผนัง

์

ชำร์จไ ได้รวดเร็วและประหยัดเวลำกว่ำเครื่องชำร์จแบตเตอรี่ธรรมดำ
เมอร์เซเดซ เบนซ์ ดีไซน์
สำมำรถใช้ได้กับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไ ้ำของเมอร์เซเดซ เบนซ์
ระบบลอกสวิตซ์ด้วยกุญแจ
ขนำดกะทัดรัด 400 492 194 มิลลิเมตร น�้ำหนัก 5.7 กิโลกรัม
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รายละเ ียดผลิตภั

Agri-Map

Bio
Economy

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แอปพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟนทีเ่ พิม่ ความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าทีส่ ามารถเข้าถึง
และใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม
การน�ำไปใช้ประโยชน์การจัดการเพาะปลูกและผลผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต
• ข้อมูลพื้นที่ด้านการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
• ใช้ ง านง่ า ยเพี ย งปั ก หมุ ด ลงในแผนที่ ห รื อ ระบุ พิ กั ด สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล หลั ก
ด้านการเกษตรในระดับประเทศ จังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล
• แสดงรายละเอี ย ดชั้ น ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แบ่ ง ตามชั้ น สี พ ร้ อ มค� ำ อธิ บ ายได้ ต ามที่
ผู้ใช้ก�ำหนด
• มีข้อมูลทางเลือกการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน พร้อมรายละเอียดที่ส�ำคัญ เช่น
การเพาะปลูก ต้นทุน ผลตอบแทนต่อไร่ และแหล่งรับซือ้ แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้านการเกษตรในรูปแบบสถิติ กราฟ ตัวเลข
• ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสม
• ส�ำรวจทางเลือกในการปลูกพืชทดแทน
• แสดงรายละเอียดข้อมูลทับซ้อนเชิงแผนที่
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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FAARMis :
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์

FAARMis (Food And Agriculture Revolution Model Information System) แอพพลิเคชัน่
ทีเ่ หมาะส�ำหรับเจ้าหน้าทีก่ รมส่งเสริมการเกษตรใช้ขนึ้ ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
• เชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นบุ ค คลของกรมการปกครองและฐานข้ อ มู ล ที่ ดิ น
ของกรมที่ดิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
• ออกแบบและพัฒนาใหม่ตามเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนเกษตรของกรมส่งเสริม
การเกษตรในปี พ.ศ.2559 ใช้ได้กับแฟบเล็ต (phablet) และแท็บเล็ต (tablet)
• อ่ า นข้ อ มู ล จากบั ต รประชาชนแบบสมาร์ ท การ์ ด พร้ อ มรู ป ถ่ า ยด้ ว ยเครื่ อ ง
อ่านบัตรสมาร์ทการ์ด
• บันทึกข้อมูลเกษตรกร ครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน ข้อมูลการช่วยเหลือกิจกรรม
ทางการเกษตร ข้อมูลการเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร ทะเบียนแปลงเพาะปลูก
และกิจกรรมการเกษตร
• วาดขอบเขตพื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์และวาดแปลงเพาะปลูกกิจกรรมทางการเกษตร
มากกว่า 1 ประเภท บนแผนที่ Google Maps พร้อมเก็บพิกัด GPS ได้
• ถ่ายรูปภาพเกษตรกร/เอกสารสิทธิ์/แปลงเพาะปลูก
• มีระบบรับรองข้อมูลด้วยการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองข้อมูลบนแท็บเล็ตได้
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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BaiKhaoNK

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
โปรแกรมประเมินปริมาณการใช้ปยุ๋ ไนโตรเจนให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าว
โดยดูจากลักษณะของสีทปี่ รากฏบนใบของต้นข้าว ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ
การใส่ ปุ ๋ ย ไนโตรเจนให้ กั บ ต้ น ข้ า วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดต้ น ทุ น การใส่ ปุ ๋ ย ที่ เ กิ น
ความต้องการของต้นข้าว

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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FMC ค�ำนวณผสมปุ๋ย

โปรแกรมช่วยค�ำนวณสัดส่วนการผสมปุ๋ยให้ได้ตามสูตรที่มีค่าธาตุอาหารหลัก
ที่ต้องการ ทั้งไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ที่ต้องการ
• การค�ำนวณจะแสดงผลลัพธ์เป็นน�ำ้ หนักของแม่ปุ๋ยสามตัว คือ ยูเรีย (46-0-0) DAP
(18-46-0) และ MOP (0-0-60) รวมถึงสารตัวเติม (Filler) (ในกรณีที่ต้องการใช้)
• สามารถค�ำนวณสัดส่วนผสมต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูก และเลือกการค�ำนวณเพือ่ การตวง
เป็นปริมาตรได้
• สามารถค� ำ นวณย้ อ นกลั บ ด้ ว ยการป้ อ นปริ ม าณน้ า หนั ก ของแม่ ปุ ๋ ย แต่ ล ะตั ว
เมือ่ รวมกันแล้วประกอบเป็นปุย๋ ผสมสูตรอะไร รวมถึงตรวจสอบเทียบกับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมปุ๋ยว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำ� หนดของปุ๋ยสูตรที่ระบุหรือไม่
• สามารถดึ ง ข้ อ มู ล ค่ า ธาตุ อ าหารที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ พื ช เศรษฐกิ จ ส� ำ คั ญ
จากฐานข้อมูล ซึง่ รวบรวมจากกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ ทีเ่ กยี่ วข้อง

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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TAMIS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ระบบสารสนเทศเพือ่ การเกษตรไทยแบบพกพา ทีน่ าแท็บเล็ตแอนดรอยด์ (android tablet)
มาใช้งานร่วมกับระบบประมวลผลแบบกลุ่มเฆม (cloud computing) เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ใช้ ล งทะเบี ย นเกษตรกรด้ ว ยบั ต รประชาชนแบบสมาร์ ต การ์ ด สามารถเก็ บ พิ กั ด GPS
แปลงเพาะปลูกบนแผนที่กูเกิล (google maps) ใช้งานระบบได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และท�ำงาน
ได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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บิวเวอเรีย บาเซียนา เป็นราสีขาวที่ก่อโรคกับแมลงหลายชนิดโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดด
สีน�้ำตาลและหนอนศัตรูพืช ซึ่งข้อดีของบิวเวอเรีย คือ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้
และผู้บริโภค ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังไม่ก่อให้เกิดการดื้อยาของแมลงศัตรูพืชซึ่งส่งผลต่อการก�ำจัดในระยะยาว

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เอ็น พี วี (NPV) ย่อมาจาก nuclear polyhedrosisvirus เป็นไวรัสที่เกิดกับโรคแมลง
ชนิดหนึง่ จากหลายชนิด ซึง่ มีประสิทธิภาพในการท�ำลายศัตรูพชื เนือ่ งจากมีความเฉพาะเจาะจง
ต่อแมลงเป้าหมายมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และ มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
น้อยที่สุด ไวรัส เอ็น พี วี ส่วนใหญ่พบว่าท�ำลายหนอนของผีเสื้อในอันดับ Lepidoptera
ได้มากมาย ในประเทศไทยได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็น พี วี ของแมลงศัตรูพชื ทีส่ ำ� คัญ
ทางเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ ไวรัส เอ็น พี วี ของหนอนกระทู้หอม ไวรัส เอ็น พี วี
ของหนอนเจาะสมองฝ้าย และไวรัส เอ็น พี วี ของหนอนกระทู้ผัก

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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การแปรรูปข้าวเป็นเครื่องส�ำอาง

ผลิตภัณฑ์จากข้าว นอกจากการน�ำมาบริโภคเป็นอาหารหลักทีห่ ล่อเลีย้ งชีวติ คนไทย
มาช้านานแล้ว ในปัจจุบนั มีการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ เครื่องส�ำอาง เช่น เซรั่มบ�ำรุงผม
ครีมมาร์คจากข้าว

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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การแปรรูปข้าวเพื่อการบริโภค

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากข้ า วนอกจากการน� ำ มาบริ โ ภคเป็ น อาหารหลั ก ที่ ห ล่ อ เลี้ ย งชี วิ ต
คนไทยมาช้านานแล้วในปัจจุบันมีการน�ำวิทยาศาสตร์เ ทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าได้หลากหลายรูปแบบอาทิ อาหาร เช่น ไซเดอร์ข้าว
เครื่ อ งดื่ ม ข้ าวเปลื อ กงอก เจลลี่ ข้ าวผสมคอลลาเจน ผงชงดื่ ม ทดแทนอาหารมื้ อ เช้ า
เครื่องดื่มจากลูกแป้งเม็ดเคี้ยวจากข้าว

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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ชีวภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว
“เอทีดี 1&2”

ประกอบด้วยแบคทีเรียท้องถิน่ ทีแ่ ยกได้จากดินนา 2 ชนิด ได้แก่ บาซิลลัส (Bacillus sp.)
และแบคทีเรียผลิตกรดแลคติค ที่สามารถละลายธาตุอาหารพืช สร้างสารกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของพืช และสารช่วยเพิ่มการดูดใช้ธาตุอาหารรอง ลดโอกาสการเข้าท�ำลาย
ของเชื้อก่อโรค กระตุ้นการเจริญเติบโต และเสริมสร้างความแข็งแรงของข้าวได้ดี ผลที่ได้
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและจัดการธาตุอาหาร

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคขอบใบแห้งข้าว
BCA001 Strain P13A1

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
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แบคทีเรีย BCA001 strain P131A1 แยกจากดินนาข้าว จังหวัดปทุมธานี
ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคขอบใบแห้ง โดยวิธี agar diffusion
method พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคได้ และสร้างสารเมแพนอไลท์ทุติยภูมิ
ทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรีย BCA001 strain P131A1 ในการป้องกันโรคขอบใบแห้ง
ในสภาพโรงเรือน โดยฉีดพ้นแบคทีเรีย BCA001 จ�ำนวน 2 ครั้ง ที่ข้าวอายุ 21 และ 28 วัน
พบว่าสามารถป้องกันการเข้าท�ำลายของเชือ้ โรคขอบใบแห้งได้ ในข้าวพันธุ์ กข 47 ขาวดอก
มะลิ 105 และ ปทุมธานี 2 ถึง 88.02, 66.57 และ 48.03% ตามล�ำดับเมื่อเทียบกรรมวิธีควบคุม

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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ปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายข้าว
ส�ำหรับการผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียว

จากข้อมูลปริมาณและมูลค่าการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่ส�ำคัญ ปี 2549-2554 ของ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ทุกปี ในปี 2554 ทีผ่ า่ นมาประเทศไทย
ต้องน�ำเข้าปุ๋ยเคมีสูงถึง 6.1 ล้านตัน เป็นมูลค่า 71.8 หมื่นล้านบาท และสูตรปุ๋ยที่น�ำเข้ามานั้น
ไม่ตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด อีกทั้งคุณสมบัติปุ๋ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงส�ำหรับ
พืชแต่ละชนิด การใช้ปยุ๋ ของประเทศไทยเรา จึงเป็นการใช้ปยุ๋ สูตรเดิมๆ ในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
ก่อให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม และปัญหาธาตุอาหารพืชบางชนิดตกค้างภายในพืช
ปริมาณสูง ค�ำแนะน�ำการใช้ปยุ๋ เคมีในปัจจุบนั ยังคงเหมือนเมือ่ 50 ปีกอ่ น กล่าวคือในนาดินทราย
ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 ในนาดินเหนียวใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-40 เป็นปุ๋ยรองพื้น และใช้ยูเรียเป็น
ปุ๋ยแต่งหน้า หน่วยงานวิจัยหลายหน่วยงานออกมาแนะน�ำวิธีการใส่ปุ๋ยข้าวอย่างถูกต้อง
ไม่ว่าจะเป็นตามค�ำวิเคราะห์ดิน ตามพันธุ์ข้าว และพืช หากพิจารณาแล้วล้วนเป็นวิธีที่ใช้ได้ผล
แต่อาจยากแก่การปฏิบัติ

รายละเอียดเจ้าของผลงาน

173 THAI TECH EXPO 2017

Bio
Economy

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ

Bio
Economy

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
การพิจารณาปุ๋ยน�้ำหมักที่สมบูรณ์แล้ว
1. มีการเจริญของจุลินทรีย์น้อยลง
2. กลิ่นแอลกอฮอล์น้อยลง
3. มีกลิ่นเปรี้ยวเพิ่มขึ้น
4. ไม่ปรากฏฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์หรือมีน้อยมาก
5. ได้สารละลายหรือของเหลวสีนำ�้ ตาล
6. ค่า pH อยู่ระหว่าง 3-4
อัตราที่ใช้ (ปุ๋ยอินทรีย์น�้ำ:น�ำ้ )
1. ท�ำความสะอาดพื้น 1:100
2. ท�ำความสะอาดท่อระบายน�ำ้ และห้องน�้ำ 1:10
3. ท�ำความสะอาดสัตว์เลี้ยง 1:50
4. พืชผัก/ไม้ดอกไม้ประดับ/สนามหญ้า 1:1000 (พ่นใบ, รดลองดิน ทุก 15 วัน)
5. พืชไม้ผล 1:500 (พ่นบนใบและรดลงดิน ทุก 1 เดือน)

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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เครื่องอบข้าวเปลือกระดับเกษตรกร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะของเครื่อง มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ
1. ชุดกระจายลมร้อน ติดตัง้ อยูบ่ ริเวณส่วนล่าง ออกแบบโดยใช้หลักการของไซโคลน
ท�ำให้เกิดกระแสลมหมุนวนแบบ Vortex ส่งผลให้ลมร้อนที่ไหลออกจากห้องกระจายลม
มีความสม�ำ่ เสมอ
2. ถังบรรจุข้าวเปลือก ติดตั้งอยู่บริเวณส่วนบน ส่วนล่างติดตั้งตะแกรง ท�ำหน้าที่
รองรับข้าวเปลือกและปล่อยให้ลมร้อนไหลผ่านชั้นข้าวเปลือก
3. ชุดใบกวน ท�ำหน้าที่กลับกองข้าวเปลือก ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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ลักษณะเด่น
• ก�ำลังการผลิต 2-5 ตัน/วัน
• มีชุดใบกวน พลิกกลับกองข้าวเปลือก

เครื่องดื่มประเภทพร้อมดื่ม

Bio
Economy

เครื่องดื่มข้าว

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มผสมวิตามินและแร่ธาตุจากข้าวสังข์หยดและข้าวสีนิล
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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เครื่องดื่มประเภทผงชงจากข้าว

•
•
•
•

Bio
Economy

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตได้จากทั้งข้าวกล้องและข้าวสาร
ผลิตภัณฑ์สามารถชงร้อนหรือชงเย็น
แหล่งของคาร์โบไฮเดรตและสาร GABA
สามารถเสริมคุณค่าทางอาหารได้

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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Bio
Economy

ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์เสริมจมูกข้าว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่ที่เป็นผลผลิตจากความภาคภูมิใจจากการท�ำนาแบบประณีต
ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ผลิตภัณฑ์จึงอุดมไปด้วยสารต้าน
อนุมูลอิสระ เช่น แอนโธไซยานิน เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี สังกะสี และ
โฟเลตสูง

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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Bio
Economy

ข้าวไรซ์เบอรี่และธัญพืชกรอบผสมกล้วยไข่

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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ผลิตภัณธฑ์แปรรูป : กลุ่มอาหาร

น�้ำสลัดไร้ไขมัน

สปาเกตตี้ปราศจากกลูเตน
พร้อมบริโภค

Bio
Economy

ชีสจากข้าว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• Gluten and soy free
• NO CHOLESTEROL
• NO TRANS FAT
รายละเอียดเจ้าของผลงาน

180 THAI TECH EXPO 2017

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• เหมาะส�ำหรับผู้ที่แพ้ง่าย
• ใช้สีเฉพาะส�ำหรับเครื่องส�ำอางเพื่อป้องกันการแพ้
• มีน�้ำมันร�ำข้าวเป็นส่วนประกอบให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากและเพิ่มความมันวาว

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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Bio
Economy

ลิปกรอสจากข้าว

สบู่ข้าว

Bio
Economy

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
•
•
•
•
•

มีส่วนประกอบของน�้ำมันร�ำข้าวและสารสกัดจากร�ำข้าว
ช่วยท�ำความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย
ท�ำให้ผิวหนังไม่แห้งตึง ท�ำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น
ท�ำให้ผิวกระจ่างใส เนื่องจากสารสกัดจากร�ำข้าว
มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• ช่วยท�ำให้ผิวพรรณสดใส เนียนนุ่ม
• กระชับเต่งตึง ลดเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่น
• ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เม็ดผื่นคัน โดยใช้พืชสมุนไพร เช่น ต้นพญายอ กวาวเครือขาว
ว่านนางค�ำไพร เสลดพังพอน
• มีการทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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Bio
Economy

ผงพอกหน้าจากข้าวหอมมะลิ

Bio
Economy

ผงขัดหน้าจากข้าว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
• ช่วยท�ำให้ผิวพรรณสดใส เนียนนุ่ม
• กระชับเต่งตึง ลดเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่น
• ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เม็ดผื่นคัน โดยใช้พืชสมุนไพร เช่น ต้นพญายอ กวาวเครือขาว
ว่านนางค�ำไพร เสลดพังพอน
• มีการทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง

รายละเอียดเจ้าของผลงาน

184 THAI TECH EXPO 2017

Bio
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ผลิตภัณฑ์โคลนพอกหน้าจากข้าว

รายละเอียดเจ้าของผลงาน

185 THAI TECH EXPO 2017

Bio
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ผลิตภัณฑ์รักษาสิวจากข้าว

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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Bio
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ผลิตภัณฑ์แชมพูจากข้าว

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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Bio
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ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมจากข้าว

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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Bio
Economy

ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากข้าว

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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Bio
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ผลิตภัณฑ์เอสเซนส์จากข้าว

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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Bio
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ผลิตภัณฑ์โลชั่นกันแดด SPF30++

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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Bio
Economy

ผลิตภัณฑ์น�้ำมันนวดจากน�ำ้ มันร�ำข้าว

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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Bio
Economy

ผลิตภัณฑ์น�้ำมันนวดชนิดบาล์ม

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
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ผลงานบัญชีนวัตกรรมไทย
ภายในงาน Thai Tech Expo 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

บัญชี
นวัตกรรม

15

16
17
18
19
20
21

บริษัท / หจก.
บจก. เอส เจ พี เทคโนโลยี
บจก. อัลไพน์
บจก. รับเบอส์อินโนเทค
บจก. คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี
บจก. วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง
บจก. อาร์มี่ ซัพพลาย

ผลงานบัญชีนวัตกรรมไทย
- ตู้พักสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
- เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า
- ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ
- วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าเฉพาะบุคคล
- ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน
- แหวนยางกั น ซึ ม ที่ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นต�่ ำ ของปื น ใหญ่
กลางกระสุนวิถีโค้ง 25 ขนาด 155 มิลลิเมตร เอ็ม198
บจก. อาร์โต้ เอ็นติเนียร์
- ไม้โกงกางเทียมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและ
รากไม้เทียมเพื่อเร่งการตกตะกอน
บจก. ไทยอัลติเมทคาร์
- รถตรวจการเอนกประสงค์และรถยนต์นั่ง
บจก. โกลแฟ็บ
- เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด
บจก. ฟอร์ท ไลท์ติ้ง
- โคมไฟถนน แอล อี ดี
- หลอดไฟ แอล อี ดี ทิวบ์
บจก. โฟโตไบโอแคร์
- เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผัส
- เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท
บจก. พี ดับบลิว พลัส
- รากฟันเทียม
- รากเทียมขนาดเล็กส�ำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้
บจก. พีทีเอส เมดิคอล
- ระบบเครื่องมือช่วยผ่าตัดและโลหะดามกระดูกสันหลัง
บจก. ไมโครอินโนเวต
- เชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติก ส�ำหรับสัตว์
- กากถั่วเหลืองย่อยด้วยเอนไซม์ส�ำหรับสัตว์
บจก. คีนน์
- สารชีวภาพขจัดคราบน�ำ้ มัน
- สารท�ำความสะอาดชีวบ�ำบัด เอนกประสงค์
- เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบเคลื่อนย้ายได้
ส�ำหรับการบ�ำบัดน�้ำเสีย
บจก. โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส - วัสดุตกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค
บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย - เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
บจก. ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล - ยูนิตท�ำฟัน พลังงานลมนิวเมติก
บจก. สุพรีม โพรดักส์
- รถพยาบาลโครงสร้างมาตรฐานปลอดภัยสากล
เคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ
บจก. นาทวี เทคโนโลยี
- เครื่องสีข้าวขาว ข้างกล้อง
- เครื่องสีข้าว
บจก. ออโธพีเซีย
- ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและ
ปรับยืดได้
- โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเท้าชนิดมีรูล็อก
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ผลงานบัญชีนวัตกรรมไทย
ภายในงาน Thai Tech Expo 2017
ผลงานบัญชีนวัตกรรมไทย
- แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะ
ชนิดหัวสกรูมีเกลียว
- โลหะดามกระดูกสันหลัง
22 บจก. ทาโคเทค
- พื้นสังเคราะห์ส�ำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2683-2558
ประเภท B
- พื้นสังเคราะห์ส�ำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาติ ตาม มอก. 2683-2558 ประเภท A
- พื้ น สั ง เคราะห์ ส� ำ หรั บ ลู ่ ล านอเนกประสงค์ จากวั ส ดุ ย าง
สังเคราะห์และยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2683-2558
ประเภท C
- พื้นสังเคราะห์ส�ำหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์และ
ยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2683-2558 ประเภท C
23 บจก. กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี - สารเสริมการเจริญเติบโต ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ส�ำหรับพืช
- ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า
24 บจก. อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)
- ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก�ำจัดลูกน�ำ้ ยุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์
- กับดักไข่ยุงลีโอแทรป (Leo-Trap)
25 บจก. เอสยูที โกลบอล
- ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์
26 บจก. ไทยโอซูก้า
- อาหารทางการแพทย์สำ� หรับ คนปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวาน
ผูท้ มี่ รี ะดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการอาหาร
ทางสายให้อาหาร
- อาหารทางการแพทย์ส�ำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีน และ
พลังงานสูง
27 บจก. ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม
- สารชีวภัณฑ์ก�ำจัดศัตรูพืช บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
(Bacillus thuringiensis)
28 บจก. โนวาเทค เฮลธ์แคร์
- แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า
29 บจก. ชีวาดี โปรดักส์
- น�้ำตาลมะพร้าวทรายทอง
- น�้ำหวานดอกมะพร้าว
- น�้ำส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ผสมน�้ ำหวาน
จากดอกมะพร้าวอินทรีย์ (เนคติก้า)
30 หจก. สามารถเกษตรยนต์
- รถตัดอ้อย ขับเคลื่อนด้วยล้อยางหรือล้อตีนตะขาบยาง
31 บจก. สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น
- เรืออลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป
32 บจก. คิดพร้อมท�ำ
- ระบบผลิตน�ำ้ ประปาประสิทธิภาพสูงต้นทุนต�ำ่ ส�ำหรับชุมชน
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บัญชี
นวัตกรรม

บริษัท / หจก.

เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า

รายละเอียดเทคโนโลยี
เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้านี้มีอุปกรณ์หลัก คือ แผ่นกรองอากาศด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตย์
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ ใช้หลักการของสนามแม่เ หล็กไฟฟ้าสถิต กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมา จะเหนี่ยวน�ำให้เกิด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าบนแผ่นใยแก้ว อนุภาคที่ถูกน�ำพามากับกระแสอากาศจะถูกชาร์จประจุท�ำให้สามารถแยก
อนุภาคออกจากกระแสอากาศ โดยแผ่นกรองอากาศนี้ ได้ยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 2 ค�ำขอฯ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน เลขที่ มอก. 1516-2549 (เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย)
จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท อัลไพน์ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร. 0 2431 2228  เว็บไซต์: http://www.alpinefilter.com

บัญชี
นวัตกรรม

เครื่องผลิตก๊าซโอโซน

รายละเอียดเทคโนโลยี
เครื่องผลิตก๊าซโอโซน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ท�ำการศึกษาวิจัยและพัฒนาขึ้น โดยใช้เทคนิคสนามไฟฟ้า
จากแรงดันไฟฟ้าที่มีความถี่สูงส�ำหรับการท�ำให้เกิด partial discharge ในการเปลี่ยนอากาศภายใน
แท่งอิเล็กโทรดเป็นก๊าซโอโซนได้ปริมาณมากกว่าในรูปแบบเดิม โดยตัวเครื่องมีขนาดเล็กกว่าและใช้พลังงาน
ไฟฟ้าน้อยกว่า ได้รับอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 3 รายการ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้งานได้
อย่างกว้างขวาง อาทิ การบ�ำบัดน�้ำเสีย ใช้งานในระบบหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) เพื่อช่วยลดพลังงาน
และลดปริมาณสารเคมี
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร. 0 2988 0804  เว็บไซต์: http://www.ozone-otech.com
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โคมไฟถนน

รายละเอียดเทคโนโลยี
โคมไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) ขึ้นเพื่อใช้แทนโคมไฟถนนแบบเก่า ซึ่งใช้หลอดชนิด High
Pressure Sodium โดยในการวิจัยและพัฒนาสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ 1. Lighting & Optical Design
ส่วนที่ 2. Driver Design และ ส่วนที่ 3. Mechanical Design ซึ่งเป็นขั้นตอนการออกแบบรูปแบบ Housing
ของโคมไฟ และต้องท�ำการทดสอบการใช้งานและคุณสมบัติทางไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์โคมไฟถนน
แอลอีดีนี้ ได้รับอนุญาตตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1995-2551 ประเภท ดวงโคมไฟฟ้าส�ำหรับให้แสงสว่างบนถนน ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ
จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร: 0 2271 4888  เว็บไซต์: https://www.forthlighting.com

บัญชี
นวัตกรรม

ตู้พักสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง

รายละเอียดเทคโนโลยี
ตู้พักสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง เป็นอุปกรณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อ
เก็บรวบรวม และกระจายสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงที่ส่งมาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและส่งต่อไปยังผู้ใช้งาน
ตามสถานทีต่ า่ งๆ โดยทีมวิจยั ของบริษทั ฯ ได้ออกแบบตูพ
้ กั นี้ให้เหมาะสมต่อการใช้งานส�ำหรับพืน้ ทีป่ ระเทศไทย
และออกแบบให้สามารถเก็บรวบรวมและเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบต่อตรง ต่อแยก และ ต่อ Mid-Span ได้
โดยทางบริษทั ฯ ได้ยนื่ ขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ และได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
ส�ำหรับควบคุมคุณภาพในการผลิตแล้ว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร. 034 446 999  E-mail : sales@sjp.co.th  เว็บไซต์: http://www.sjp.co.th
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เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
ขนาดก�ำลังส่งขั้นต�่ำ 15 วัตต์
ต่อช่องสัญญาณ

รายละเอียดเทคโนโลยี
เครือ่ งรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ขนาดก�ำลังส่งขัน้ ต�ำ 
่ 15 วัตต์ตอ่ ช่องสัญญาณ เป็นผลงาน
นวัตกรรมทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึง่ สามารถรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ท�ำให้เกิดการระงับหรือตัดขาดการใช้งานในบริเวณที่ต้องการ โดยรบกวนสัญญาณโทรศัพท์ ระบบความถี่
ในช่วงคลื่น 800 900 1800 1900 และ 2100 เมกะเฮิรตซ์ และรองรับแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ
220 โวลต์ กระแสตรง 24 โวลต์ พร้อมทั้งสามารถติดตั้งเสาอากาศภายนอกแบบ Omni-Directional
Antennas เพิ่มเติมได้ การซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาสามารถท�ำได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์สามารถหาได้ภายในประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์นี้ได้ผา่ นการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
EMC testing ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย และการทนต่อสภาวะแวดล้อม โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร: 0 2792 2400  E-mail : sales@planetcomm.com
		
เว็บไซต์: https://www.planetcomm.com

บัญชี
นวัตกรรม

เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เสือ้ เกราะกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด นีเ้ ป็นเสือ้ เกราะกันกระสุนระดับ 3A ทีผ
่ ลิตจากวัสดุ woven aramid
โดยน�ำวัสดุมาจัดเรียงในต�ำแหน่งที่เหมาะสม และน�ำมาเย็บขึ้นรูปตามแบบที่ก�ำหนด และได้ท�ำการทดสอบการ
ป้องกันกระสุน ตามมาตรฐาน NIJ Standard-0101.04 เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถการป้องกัน
กระสุน ในระดับ 3A โดยบริษทั โกลแฟ็บ จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูผ้ ลิต ได้รบั อนุญาตสัง่ เข้ามาซึง่ ยุทธภัณฑ์ มีซงึ่ ยุทธภัณฑ์
และผลิตซึง่ ยุทธภัณฑ์ และได้รบั มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ส�ำหรับควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตแล้ว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท โกลแฟ็บ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร. 0 2927 5911-3  E-mail : Glofab2011@gmail.com
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แหวนยางกันซึมที่มีความคลาดเคลื่อนต�ำ่
ของปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง
25 ขนาด 155 มิลลิเมตร เอ็ม198

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แหวนยางกันซึมฯ นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในด้านการจัดหายุทธภัณฑ์ของกองทัพที่ต้องน�ำเข้า
จากต่างประเทศ และไม่ได้ชิ้นส่วนครบตามรายการและข้อก�ำหนดของยุทธภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
แหวนยางกันซึมฯ ในยุทโธปกรณ์ของกองทัพ โดยเฉพาะ ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถโี ค้ง 25 ขนาด 155 มิลลิเมตร
เอ็ ม 198 ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง ได้ ใ ช้ วิ ศ วกรรมย้ อ นรอยทั้ ง ในส่ ว นของวั ส ดุ แ ละขนาดรู ป ทรง รวมถึ ง
คอมพิวเตอร์ทชี่ ว่ ยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้สามารถได้มาซึง่ แหวนยางกันซึมฯ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสามารถ
ใช้งานได้ตามมาตรฐานของกองทัพบก
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท อาร์มี่ ซัพพลาย จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร: 0 2455 5882

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องสีข้าวขาว เป็นผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทยเหมาะส�ำหรับมีไว้สีข้าวทานในครัวเรือน
ร้านอาหาร ร้านค้าชุมชน สหกรณ์ มีช่วงก�ำลังการผลิต 40-50 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง โดยลักษณะ
ของเครื่องสีข้าวนี้ประกอบด้วย ตัวโครงภายนอกที่ด้านบนจะเป็นช่องทางเข้าของข้าว และด้านข้างจะมี
ช่ อ งทางออกของข้ า วที่ ผ ่ า นการสี ด้ า นในจะมี ม อเตอร์ ขั บ หมุ น ที่ มี แ กนกวาดข้ า วเปลื อ กสอดอยู ่
บังคับให้ข้าวเปลือกหมุนอยู่ในท่อสีข้าวด้านในให้ได้นานตามความต้องการ โดยภายในท่อสีข้าวเปลือก
จะมีอุปกรณ์คัดแยกสิ่งเจือปน รวมถึงข้าวเมล็ดเต็มและข้าวหักออกจากกันได้ ซึ่งการออกแบบดังกล่าว
ได้รับอนุสิทธิบัตร และได้รับการทดสอบสมรรถนะการสีข้าว โดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชา
การเกษตรแล้ว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท นาทวี เทคโนโลยี จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร: 038 846 200-2
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บัญชี
นวัตกรรม

เครื่องสีข้าวขาว

กับดักไข่ยุงลีโอแทรป
(Leo-Trap)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กับดักไข่ยุงลีโอแทรป (Leo-Trap) เป็นผลงานการร่วมวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข เพื่ อ หากรรมวิ ธี ส กั ด สารระเหยที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการล่ อ ยุ ง มาวางไข่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ก� ำ หนดได้
โดยเป็นผลิตภัณฑ์กับดักยุงที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งกับดักไข่ยุงนี้จะช่วยดึงดูดและล่อให้ให้ยุงเข้ามาวางไข่ภาย
ในกับดัก โดยจะใช้สารก�ำจัดลูกน�้ำยุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ในการก�ำจัดตัวอ่อนลูกน�้ำ  ตามสูตรที่
องค์การอนามัยโลกได้แนะน�ำ จึงเป็นการตัดตอนไม่ให้มปี ริมาณยุงเพิม่ ขึน้ จนกระทัง่ หมดไปได้ ซึง่ ช่วยลดปัญหา
โรคไข้ เ ลื อ ดออก ไข้ ซิ ก ้ า ไข้ ม าลาเรี ย โดยได้ ผ ่ า นการวิ จั ย ภาคสนามแล้ ว พบว่ า มี อั ต ราการดึ ง ดู ด
ในการมาวางไข่ของยุงลายบ้านสูงขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพท�ำให้ลกู น�ำ้
ยุงลายตาย เมื่อครบ 24 ชั่วโมง โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 08 6395 1377  E-mail : sales_ikaritrading@hotmail.com

บัญชี
นวัตกรรม

สารชีวภาพขจัดคราบน�ำ้ มัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สารชีวภาพขจัดคราบน�้ำมัน เป็นสูตรผสมของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และสารประกอบ
ทางชีวภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน�้ำมัน คราบน�้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ
โดยไม่กัดกร่อนและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เอง
ตามธรรมชาติ ใช้ ส� ำ หรั บ ท� ำ ความสะอาดคราบน�้ ำ มั น บริ เ วณพื้ น ฝ่ า ยผลิ ต หรื อ บริ เ วณที่ ป นเปื ้ อ น
คราบน�้ำมันทั้งในแหล่งน�้ำ  และบนผิวดิน โดยผลิตภัณฑ์สารชีวภาพขจัดคราบน�ำ้ มันนี้ มีชื่อทางการค้า คือ
Oil Spill Control
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท คีนส์ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร: 0 2747 2102 ต่อ 209  E-mail : info@keeen.co.th    
เว็บไซต์: http://www.keeen.co.th
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วัสดุตกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กับดักไข่ยุงลีโอแทรป (Leo-Trap) เป็นผลงานการร่วมวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อหากรรมวิธีสกัดสารระเหยที่มีคุณสมบัติในการล่อยุงมาวางไข่ในพื้นที่ที่ก�ำหนดได้ โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์กบั ดักยุงทีไ่ ม่ใช้ไฟฟ้า ซึง่ กับดักไข่ยงุ นีจ้ ะช่วยดึงดูดและล่อให้ให้ยงุ เข้ามาวางไข่ภายในกับดัก โดยจะใช้
สารก�ำจัดลูกน�ำ้ ยุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ในการก�ำจัดตัวอ่อนลูกน�ำ 
้ ตามสูตรทีอ่ งค์การอนามัยโลกได้แนะน�ำ 
จึงเป็นการตัดตอนไม่ให้มีปริมาณยุงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหมดไปได้ ซึ่งช่วยลดปัญหาโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า
ไข้มาลาเรีย โดยได้ผา่ นการวิจยั ภาคสนามแล้ว พบว่ามีอตั ราการดึงดูดในการมาวางไข่ของยุงลายบ้านสูงขึน้
อย่างมีนัยส�ำคัญ และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพท�ำให้ลูกน�้ำยุงลายตาย เมื่อครบ 24 ชั่วโมง
โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 08 3556 9666

บัญชี
นวัตกรรม

พื้นสังเคราะห์ส�ำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2683-2558

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
พื้นสังเคราะห์ส�ำหรับลู่ลานกรีฑาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติตามมาตรฐาน มอก.
2683-2558 นี้เป็นผลงานที่ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี จากกรมวิทยศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพือ่ การทดแทนการน�ำเข้าพืน้ ยางสังเคราะห์สำ� เร็จรูปในการท�ำพืน้ ลูล่ านกรีฑาของสนามกีฬาทีต่ อ้ ง
น�ำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยการน�ำยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบในประเทศมาแปรรูปเป็น
เม็ดยาง เพื่อใช้ทดแทนบางส่วน จึงมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย และช่วยลดปัญหายางพาราล้นตลาดได้
ซึ่งพื้นสังเคราะห์ฯ นี้ ได้รับการผ่านรับรองมาตรฐาน มอก. 2683-2558 โดยส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) แล้ว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท ทาโคเทค จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 08 1809 6229  E-mail : thakotech.mk@gmail.com
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ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน เป็นยางล้อตันใช้ส�ำหรับประกอบวงล้อรถฟอร์กลิฟต์
ซึ่งใช้งานทั่วไป สามารถรับโหลดได้ โดยคณะวิจัยได้ท�ำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียพลังงานของ
ยางล้อซึ่งเกิดจากการเสียรูปในส่วนต่างๆ ของยางและพัฒนาสูตรยางรวมถึงออกแบบโครงสร้างยาง ให้มี
ค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานการหมุนต�่ำลง ท�ำให้การส่งผ่านพลังงานจากเครื่องยนต์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้รถฟอร์กลิฟท์ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน สามารถใช้ทดแทนการน�ำเข้ายางล้อตัน
จากต่างประเทศได้ โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2668-2558 จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ส�ำหรับควบคุมคุณภาพในการผลิตแล้ว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 08 1929 7472  E-mail : vs_info@vssolidtire.com
เว็บไซต์ : http://www.vssolidtire.com

บัญชี
นวัตกรรม

ไม้โกงกางเทียมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
และรากไม้เทียมเพื่อเร่งการตกตะกอน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ไม้โกงกางเทียมเพือ่ ป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ และรากไม้เทียม เพือ่ เร่งการตกตะกอน นีเ้ ป็นนวัตกรรม
ทางวัสดุทมี่ กี ารออกแบบให้มลี กั ษณะคล้ายต้นโกงกาง ใช้สำ� หรับติดตัง้ บริเวณชายฝัง่ เมือ่ ติดตัง้ เสาไม้เทียม
และรากไม้เทียมเป็นจ�ำนวนมากจะเสมือนเป็นป่าโกงกางเทียม โดยจะป็นตัวสลายก�ำลังคลืน่ ทะเลให้มกี ำ� ลังลดลง
ก่อนวิง่ เข้าสูฝ
่ ง่ั และลดผลกระทบต่อหาดทรายหรือหาดเลน  ในส่วนของรากไม้เทียมนัน้ จะท�ำหน้าทีอ่ กี ประการ
หนึ่งคือ เร่งให้เกิดดินตะกอนมาสะสมด้านหลังแนวเสาไม้เทียม ท�ำให้เกิดพื้นที่เหมาะสมในการปลูกไม้ป่าชาย
เลน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ได้ผลดีและยั่งยืน โดยไม้โกงกางเทียมและรากเทียมนี้ได้ผ่านการ
ทดสอบสมบัตเิ ชิงกลของวัสดุและมีการทดลองน�ำไปใช้งานจริง ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจ�ำลอง
ทางคณิตศาสตร์วเิ คราะห์การไหลเวียนของกระแสน�ำ้ ในอ่าวไทย ร่วมกับการใช้นวัตกรรมไม้โกงกางเทียมเพือ่
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ฟื้นฟูป่าชายเลน แล้ว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท อาร์โต้ เอ็นติเนียร์ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 09 5708 9990
204 THAI TECH EXPO 2017

น�้ำตาลมะพร้าวที่มีใยอาหาร
และค่าดัชนีน�้ำตาลต�่ำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลมะพร้าวที่มีใยอาหารและค่าดัชนีนำ�้ ตาลต�่ำ  หรือ น�ำ้ ตาลมะพร้าวทรายทองอินทรีย์ Chiwadi
เป็นนวัตกรรมการแปรรูปน�ำ้ ตาลมะพร้าว ด้วยเทคโนโลยีอาหาร ภายใต้เงินสนับสนุนการวิจัยของส�ำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ใช้เ ทคโนโลยีการท�ำแห้งแบบออสโมซิส โดยอาศัยหลักการดึงน�้ำออกจาก
โมเลกุล และใช้การเติมใยอาหารเป็ น เทคนิ คการซึ ม ซั บอนุ ภาคน�้ ำ ออกไปจากโมเลกุลในภาวะกึ่งวิกฤต
และเมือ่ มีคา่ ความชืน้ ต�ำ่ การเปลีย่ นสีของผลิตภัณฑ์จงึ ช้าลงกว่าเดิม และเก็บรักษาได้นาน ได้เป็นน�ำ้ ตาลมะพร้าว
มีค่าดัชนีน�้ำตาลต�่ำกว่า 55 % ซึ่งจัดว่ามีดัชนีน�้ำตาลต�่ำ  เอื้อให้ผู้รักสุขภาพ ผู้ระวังน�้ำตาลในกระแสเลือด
และผู้ป่วยเบาหวานทานได้ และได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 0 2703 1228

บัญชี
นวัตกรรม

อาหารสูตรครบถ้วนส�ำหรับผู้ต้องการเสริมโภชนาการ
(อาหารทางการแพทย์)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
อาหารสูตรครบถ้วนส�ำหรับผูต้ อ้ งการเสริมโภชนาการ (อาหารทางการแพทย์) หรือ ในชือ่ ทางการค้า
Blendera-MF ครบถ้วน ประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ใยอาหาร วิตามิน 13 ชนิด และ แร่ธาตุ
14 ชนิด เพือ่ ใช้เป็นอาหารเสริมโภชนาการ ส�ำหรับผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ หรืออาจใช้
แทนอาหารปัน่ ในโรงพยาบาล ตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ ได้รบั ใบส�ำคัญการขึน้ ทะเบียนต�ำรับอาหาร และการผลิต
ได้รับการรับรอง GMP ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว ได้ผ่านการศึกษาทางคลีนิคกับ
กลุ่มผู้ป่วย พบว่าสามารถรักษาภาวะโภชนาการได้
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท ไทยโอซูก้า จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร. 0 2401 9560  เว็บไซต์: http://www.thai-otsuka.co.th
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ระบบเครื่องมือช่วยผ่าตัด
และโลหะดามกระดูกสันหลัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ระบบเครื่องมือช่วยผ่าตัดและโลหะดามกระดูกสันหลัง นี้ประกอบด้วย 1) โลหะดามกระดูกสันหลัง
แบบ Pedicular Screw-Rod system ทั้งระบบตั้งแต่กระดูกสันหลังระดับคอ ทรวงอก เอวและเชิงกราน โดย
สามารถใช้ยึดกระดูกสันหลังได้ทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลัง ซึ่งผลิตจากวัสดุไททาเนียมที่มีความ
เข้ากันได้กับร่างกายมนุษย์ และ 2) เครื่องมือช่วยผ่าตัดซึ่งผลิตจากวัสดุ stainless ประเภทอุปกรณ์ช่วย
จัดกระดูกสันหลัง ประกอบด้ วย เครื่ องมื อ Marvel และเครื่ องมือ Bone Biopsy เพื่อให้เ หมาะสม
กับการใช้งานร่วมกับโลหะดามกระดูกสันหลังดังกล่าวโดยเฉพาะ ซึ่งได้ท�ำการศึกษาวิจัยการใช้งานจริง
กับผู้ป่วย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาชุดโลหะดาม
กระดูกสันหลังอย่างต่อเนื่อง จนสามารถผลิตและจ�ำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จ�ำกัด
ผู้แทนจ�ำหน่าย
: บริษัท พีทีเอสเมดิคอล จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 0 2722 1818-9  E-mail : pts_report@yahoo.com
เว็บไซต์: http://www.ptsmedical.com

บัญชี
นวัตกรรม

วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าเฉพาะบุคคล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าเฉพาะบุคคลเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ
รวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม เข้ากับเทคโนโลยีภาพฉายรังสีทางการแพทย์ (X-Ray & CT Scan) และการผลิต
วัสดุฝงั ในทางการแพทย์ ท�ำให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินความเสีย่ ง วางแผนการผ่าตัด ออกแบบชิน้ วัสดุฝงั ใน
และเตรียมชิน้ วัสดุฝงั ในทีม่ ขี นาดและรูปร่างเหมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละราย โดยไม่ตอ้ งท�ำการขึน้ รูปในห้องผ่าตัด
ซึ่งวัสดุฝังในจะใช้ส�ำหรับทดแทนกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณกะโหลกศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกรของผู้ป่วย
ที่บกพร่อง ขาดหายหรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 08 1643 6230  เว็บไซต์ : http://www.customized.co.th/
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แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลส
เคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า หรือ BluRibbon เป็นนวัตกรรมวัสดุปิดแผล
ชนิดปราศจากเชื้อส�ำหรับแผลที่หายยาก มีคุณสมบัติดีในการดูดซับน�้ำเหลืองและหนอง ให้ความชุ่มชื้น
แก่บาดแผล ช่วยยับยัง้ และลดการติดเชือ้ ของบาดแผล และเปลีย่ นสีได้ซงึ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวบ่งชี้ (indicator) ถึงการ
เปลี่ยนวัสดุปิดแผลชิ้นใหม่ ได้การรับรองมาตรฐาน GMP และ ISO 13485:2003 ตามมาตรฐานเครื่องมือ
แพทย์ และผ่านการทดสอบ ความระคายเคืองผิวหนัง ในกระต่ายซึง่ ไม่พบการเปลีย่ นแปลงใดๆ แสดงถึงความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร. 0 2349 4100  เว็บไซต์: http://www.novatec.co.th

บัญชี
นวัตกรรม

เครื่องพลาสมาเย็นแบบหัวสัมผัส

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครือ่ งพลาสมาเย็นแบบหัวสัมผัส หรือ ไบโอพลาสมา เป็นนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั อนุสทิ ธิ จากกรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา เกิดจากการผสมผสานระบบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันผ่านหัวจ่ายที่ออกแบบและ
พัฒนาขึน้ เพือ่ สร้างล�ำพลาสมาให้มอี ณ
ุ หภูมติ ำ�่ ในสภาวะบรรยากาศปกติ ใช้สำ� หรับ 1) การขัดลอกสิง่ สกปรก
ปนเปื้อน ไขมัน และสิ่งตกค้างที่อยู่บนผิวหนังโดยไม่เกิดบาดแผล 2) ช่วยเสริมสร้างบ�ำรุงสุขภาพผิวให้
แข็งแรงและช่วยเสริมฤทธิ์เครื่องส�ำอางสมุนไพรบ�ำรุงผิว ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานโดย
การทดลองใช้ในเชิงคลีนิค และได้รับการตีพิมพ์ในบทความทางวิชาการหลายบทความ รวมถึงได้ผ่านการ
ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : 0 2960 1152  เว็บไซต์: http://www.pbc.co.th
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ระบบผลิตน�้ำประปา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ระบบผลิตน�้ำประปา POG นี้ ได้ถูกคิดค้นและออกแบบโดยใช้หลักความคิด คือ การรวมขั้นตอนการ
กรองน�้ำมาอยู่ในจุดเดียว มีการติดตั้งระบบการผลิตไว้บนดิน (Put On the Ground) ท�ำให้ใช้พื้นที่น้อย
การก่อสร้างและติดตั้งระบบ รวมทั้งการจัดการดูแลรักษาง่ายและสะดวกกว่าระบบการผลิตน�้ำประปาทั่วไป
โดยยังคงความสามารถในการผลิตและคุณภาพของน�้ำได้ตามมาตรฐานของการประปาภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ
ได้วิจัยและพัฒนาระบบผลิตน�้ำประปานี้และได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ชื่อ “ถังเก็บน�้ำใสที่มีอุปกรณ์
กรองอยู่ภายใน” ซึ่งบริษัท คิดพร้อมท�ำ จ�ำกัด เป็นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ของระบบฯ ทั้งหมด โดยมี
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง และควบคุมขั้นตอนการติดตั้งระบบ รวมถึงในการด�ำเนินการก่อสร้าง ก็จะต้อง
ด�ำเนินการขออนุญาตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลต�ำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมพื้นที่
ก่อน ส�ำหรับการคุณภาพน�ำ้ ประปาทีร่ ะบบฯ นีผ้ ลิตได้นนั้ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ารประปาภูมภิ าคก�ำหนด
โดยมีผลทดสอบคุณภาพน�ำ้ จากศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท คิดพร้อมท�ำ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 09 9259 5498  E-mail : kitpromptthumb@gmail.com

บัญชี
นวัตกรรม

นวัตกรรมการผลิตเรือ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นนวัตกรรมการผลิตเรือ ด้วยการใช้แม่พิมพ์ปั๊ม (Pressing) หรือ ฉีด (Extrude) อลูมิเนียมขึ้นรูป
เป็นชิน้ ส่วนเรือแบบโครงสร้างเดียวยาวตลอดล�ำเรือ และน�ำชิน้ ส่วนประกอบต่างๆ มาต่อเชือ่ มกัน ช่วยลดแนว
เชื่อมและสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเรือ แทนการใช้ไฟเบอร์กลาส ท�ำเรือโดยสารจะท�ำให้มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน และทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีกว่า อีกทั้งยังสามารถ recycle ซากที่เหลือได้ ได้รับการสนับสนุน
จากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (NIA) ผ่านการตรวจเรือและอนุญาตใช้เรือได้ในน่านน�ำ้ ไทย
ตามระเบียบข้อบังคับโดยกรมเจ้าท่า
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร. 035 514-222  เว็บไซต์: http://www.choknamchai.com
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รถตัดอ้อย ขับเคลื่อนด้วยล้อยาง
หรือล้อตีนตะขาบยาง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
รถตัดอ้อย ขับเคลื่อนด้วยล้อยางหรือล้อตีนตะขาบยาง นี้เป็นผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย
เพือ่ ให้ได้รถตัดอ้อยทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหมาะกับเกษตรกรและพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกของไทย ทีพ
่ นื้ ทีม่ รี ะดับสูงต�ำ่ ไม่เท่ากัน
และลักษณะต้องการเก็บตออ้อยไว้ให้งอกใหม่ 4-5 ฤดูกาล โดยมีการออกแบบส�ำคัญที่ กลไกชุดเก็บเกี่ยว
ในรถตัดอ้อย และชุดระบบท�ำความสะอาดท่อนอ้อย ทีส่ ามารถปรับระดับความสูงในการตัดโคนอ้อยได้ และใช้
วิธสี บั ท่อนแทนการบีบให้ขาด ท�ำให้ไม่เสียน�ำ้ อ้อยระหว่างเก็บเกีย่ วและท่อนอ้อยสะอาด ซึง่ การออกแบบกลไกนี้
ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สามารถเปลี่ยนใบตัดได้ มีก�ำลังแรงม้าเหมาะสม โครงสร้างรถมีความแข็งแรง
มั่นคง ทนทาน และมีขนาดเล็กน�้ำหนักเบา ช่วยลดการอัดชั้นดินระหว่างตัดและมีความประหยัดในการใช้งาน
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด สามารถเกษตรยนต์
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 056 452-222, 056 452-316

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สารชีวภัณฑ์กำ� จัดศัตรูพชื บาซิลลัส ทูรงิ เยนซิส (Bacillus thuringiensis) เป็นผลงานการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยี จาก รศ.ดร.จริยา จันทรไพแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อบาซิลลัส ทูริงเยนซิส และได้รับการสนับสนุน
จากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในการคัดเลือกเชื้อจากธรรมชาติในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
จ�ำนวน 2 ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและก�ำจัดหนอนศัตรูพืช ท�ำให้ได้สารชีวภัณฑ์ก�ำจัด
ศัตรูพชื ภายใต้ชอื่ ทางการค้า ทูรซิ สี (Thurisis) ซึง่ เป็นปัจจัยการผลิตพืชอินทรียท์ ไี่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ จาก ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับ IFOAM Accredited
และได้รบั การพิจารณาขึน้ ทะเบียน โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว อีกทัง้ ยังผ่านการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการก�ำจัดแมลงศัตรูพชื โดย ส�ำนักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร
และได้มผ
ี ลการวิเคราะห์ทดสอบ GMO Testing ว่าไม่ได้มกี ารใช้เชือ้ ดัดแปลงพันธุกรรม จึงเป็นผลงานคุณภาพ
ที่เกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพภายในประเทศไทยอย่างแท้จริง
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษทั ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จ�ำกัด  
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : E-mail : poothon.109@gmail.com   เว็บไซต์: http://www.organic-thailand.com/
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บัญชี
นวัตกรรม

สารชีวภัณฑ์กำ� จัดศัตรูพืช บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
(Bacillus thuringiensis)

สารเสริมการเจริญเติบโต
ไคโตโอลิโกแซคคาร์ ส�ำหรับพืช

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สารเสริมการเจริญเติบโต ไคโตโอลิโกแซคคาร์ ส�ำหรับพืช ซึ่งมีชื่อทางการค้าในตลาดว่า “C.O.S.
สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช” นี้เป็นผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย ร่วมกับการว่าจ้างที่ปรึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของไทย เพื่อใช้เป็นสารประเภท Supplementary ส�ำหรับเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิต
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าสามารถเพิ่มปริมาณน�้ำหนักสดของหัวมันได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับต�ำรับควบคุม
โดยไคโตโอลิโกแซคคาร์ เป็นสารสกัดจากเปลือกกุ้ง เปลือกปู ที่น�ำไคโตซานมาสกัดให้เล็กลง และได้ยื่นค�ำขอ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์แล้ว และมีผลวิเคราะห์ทดสอบสารก�ำจัดศัตรูพืชและโลหะหนัก ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการใช้งานและมีความปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนจากวัตถุอันตราย
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 0 2571 0770  เว็บไซต์: http://www.gib.co.th/

บัญชี
นวัตกรรม

เชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติก ส�ำหรับสัตว์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติก ส�ำหรับสัตว์ หรือชื่อทางการค้าว่า DS-1 เป็นผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ที่ใช้ผสม
อาหารสัตว์หรือเสริมบนอาหารสัตว์ทไี่ ด้จากการหมักวัตถุดบิ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ การเพาะเลีย้ งจุลนิ ทรียส์ ายพันธุ์
Bacillus spp. ในระดับไม่ตำ�่ กว่า 1x106 CFU/g ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการผลิตเอนไซม์ Amylase Cellulase  Glucanase
Xylanase และ Protease ปริมาณสูง และมีคุณสมบัติเป็น Probiotic เพื่อเสริมประสิทธิภาพของอาหารเสริม
ให้ดยี งิ่ ขึน้ ท�ำให้สตั ว์มสี ขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตดี ช่วยลดการใช้ยาปฏิชวี นะในการเลีย้ ง และท�ำให้เกิด
การผลิตเนื้อสัตว์ปลอดสารที่บริโภคได้อย่างปลอดภัย รวมถึงบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบหมักเพือ่ ใช้ในการ
ผลิตอาหารสัตว์แบบแห้งเพิม่ เติมจากอาหารแบบน�้ำ และมีกระบวนการผลิตได้รบั มาตรฐาน GMP และ HACCP
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท ไมโครอินโนเวต จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 08 1856 6129  E-mail : microinnovate001@gmail.com
210 THAI TECH EXPO 2017

รากเทียมขนาดเล็ก
ส�ำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
รากเทียมขนาดเล็กส�ำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้ นีถ้ กู ออกแบบให้มสี ว่ นประกอบด้านบนของชุด
รากฟันเทียม (ทีท่ ำ� หน้าทีล่ อ็ คติดกับชุดฟันเทียมชนิดถอดได้) สามารถถอดเปลีย่ นได้ หากเกิดการช�ำรุดสึกหรอ
และเป็นรากฟันเทียมขนาดเล็กทีส่ ามารถวัดค่าความเสถียรของรากฟันเทียมหลังจากท�ำการฝัง ด้วยเครือ่ งมือ
วัดความเสถียร ชือ่ ว่า “OSSTEL” ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ คนไข้ในการทีจ่ ะทราบว่าสามารถใช้งานรากฟันเทียมร่วมกับ
ฟัน เทียมในการรับประทานอาหารได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้แผลจากการผ่าฝังรากเทียมขนาดเล็กหายดี
รากเทียมขนาดเล็กส�ำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้ มี 2 รุ่น คือ รุ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.7 mm และ
3.0 mm ทีค่ วามยาว 10 mm 12 mm และ 14 mm ซึง่ ได้ทำ� การทดสอบความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งานตามประเภท
วัสดุฝงั จากสถาบันทีน่ า่ เชอื่ ถือเรยี บร้อยแล้ว รวมถึงผลิตภัณฑ์นยี้ งั ได้ใบรับรอง EC certificate หรือ CE mark ด้วย
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท พีดับบลิว พลัส จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 08 3047 8047  เว็บไซต์: http://www.pwplus.co.th

แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง
และสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว

แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว เป็นผลการวิจัย
พัฒนาโดยเอกชนไทย จากการใช้เทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ประยุกต์เข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมการแพทย์
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ อกแบบเพื่ อ ยึ ด ตรึ ง กระดู ก ที่ แ ตกหั ก ซั บ ซ้ อ น และเนื้ อ กระดู ก ผิ ด ปกติ จ ากโรคทาง
เมตาบอลิซึม โรคเลือดหรือเนื้องอกบริเวณข้อไหล่ ข้อสะโพก ข้อเข่าและข้อเท้า ซึ่งจะใช้สกรูยึดกระดูกที่ได้
ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะพิเศษเพิ่มความแข็งแรงยากต่อการถอน เป็นแบบเกลียวสกรูยึดกระดูกได้รับการ
จดสิทธิบัตร ท�ำให้มีความแข็งแรงกว่า การผ่าตัดท�ำได้ง่ายขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย ท�ำจากไททาเนียมมีความ
ยืดหยุ่นใกล้เคียงกระดูกมากกว่าสแตนเลสสตีล มีความโค้งรับเข้ากับแนวสรีระของกระดูก โดยการผลิตนั้น
บริษัทได้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ และได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการ
ผลิต โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อีกทั้งยังได้รับมาตรฐานในระดับสากล ด้าน
เครื่องมือแพทย์ ISO13485 และผลิตภัณฑ์ยังได้การรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสหภาพยุโรป EC
Certificate หรือ CE Mark สามารถส่งออกเพื่อจ�ำหน่ายในสหภาพยุโรปได้
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษทั ออโธพีเซีย จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 0 2730 1791-2  E-mail : iso@svcen.com
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บัญชี
นวัตกรรม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รถตรวจการเอนกประสงค์และรถยนต์นั่ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
รถตรวจการเอนกประสงค์และรถยนต์นั่งนี้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยใช้หลักการออกแบบและ
ค�ำนวณทางวิศวกรรมขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งโครงสร้างถูกออกแบบโดยให้ความส�ำคัญในเรื่องความ
ปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร ความแข็งแรงของตัวถังรถยนต์ และการนัง่ ทีส่ ะดวกสบายตามมาตรฐานการออกแบบ
และผลิตรถยนต์ มีความเหมาะสมในการใช้งานทั้งภูมิประเทศแบบทั่วไป และภูมิประเทศแบบทุรกันดาร สามารถ
ทดแทนรถยนต์อเนกประสงค์ที่นำ� เข้าจากต่างประเทศได้ โดยได้ผ่านการทดสอบด้านความแข็งแรงโครงสร้าง
และด้ า นสภาวะความสบายของการโดยสาร โดยภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลและการบิ น -อวกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผู้ผลิต ได้รับอนุญาตให้ทำ� การดัดแปลงรถยนต์ โดยกรมขนส่งทางบก ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ รวมทั้งได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ISO 14001 : 2004 และ ISO/TS 16949 : 2009 ส�ำหรับควบคุมคุณภาพ
ในกระบวนการผลิตแล้ว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 0 2420 0076

บัญชี
นวัตกรรม

รถพยาบาลโครงสร้างมาตรฐานปลอดภัยสากล
เคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
รถพยาบาลโครงสร้างมาตรฐานปลอดภัยสากลเคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ เป็นผลงานร่วมวิจัย
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ (NANOTEC) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการเพิ่มสมบัติการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อแบคทีเรียส�ำหรับรถพยาบาล ด้วยพอลิเมอร์เคลือบผิวที่มีการเติมอนุภาค
นาโนของเงิน ช่วยลดปัญหาการติดเชื้อของผู้ป่วยและบุคลากรบนรถพยาบาล และปรับปรุงห้องโดยสาร
ให้มขี นาดใกล้เคียงรถกระบะ ตามลักษณะการใช้งานโครงสร้างห้องโดยสารทีม่ นี ำ�้ หนักเบาคล่องตัวปลอดภัย
ต่อการขับขี่ และมีความแข็งแรงพอที่จะรับแรงกระท�ำในกรณีเกิดอุบัติเหตุพลิกคว�่ำ  อ้างอิงตามมาตรฐาน
UN ECE Regulation No.66 และ FMVSS 220
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 0 2434 0040
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ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
และปุ๋ยอินทรีย์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น เชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ เป็นผลงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นระบบจัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือนด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ
(Mechanical and Biological Treatment, MBT) เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยอินทรีย์ (Waste
Management System for Refuse-Derived Fuel (RDF) and organic fertilizer Production) ซึ่งสามารถ
ลดระยะเวลาในการหมักขยะเหลือประมาณ 1 เดือน และได้มีการก่อสร้างเพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์จริงแล้ว
เช่น ต�ำบลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา เป็นต้น โดยระบบนี้มีการท�ำงาน 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1. คัดแยกขั้นต้น
เพื่อแยกขยะอันตราย 2. บ�ำบัดทางกลและชีวภาพ (MBT) และ 3. คัดแยกขั้นหลังเพื่อแยกเชื้อเพลิง RDF
อินทรีย์สาร รวมทั้งต้องควบคุมน�ำ้ เสียที่ออกจากระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้วย
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษัท เอสยูที โกลบอล จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 08 9884 9669  E-mail : thanapab@gmail.com

บัญชี
นวัตกรรม

เครื่องสีข้าวขาว และข้าวกล้อง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องสีข้าวขาว และข้าวกล้อง เป็นผลการวิจัยพัฒนาโดยเอกชนไทย เพื่อให้ชาวนามีเครื่องสีข้าว
เป็นของตนเองในชุมชน ท�ำให้ไม่ต้องน�ำข้าวเปลือกไปสีที่โรงสีขนาดใหญ่ ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
มีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น เหมาะส�ำหรับชุมชน และสหกรณ์การเกษตร มีช่วงก�ำลังการผลิต 200-230
กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง โดยใช้ชุดลูกกลิ้งยาง 3 ลูกที่สามารถปรับระดับได้ ท�ำให้สามารถสีข้าว แยกร�ำ 
แยกแกลบ และปลายข้าว มีชุดแยกข้าวกล้อง ท�ำความสะอาดข้าวเปลือก และชุดกระพ้อดึงข้าวขึ้นไปหัวกะเทาะ
ท�ำให้ได้ขา้ วทีส่ ะอาดไม่มเี ศษใยหินกากเพชร ซึง่ การออกแบบดังกล่าวได้รบั อนุสทิ ธิบตั ร และได้รบั การทดสอบ
สมรรถนะการสีข้าว โดย สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตรแล้ว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : บริษทั นาทวี เทคโนโลยี จ�ำกัด
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : โทร : 03 8846 200-2  E-mail : th.somchai@yahoo.com
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พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
(อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่ยา
เสื้อผ้า สิ่งทอ ของใช้ที่ระลึกและของตกแต่ง)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

วศ.

ครีมเทียมสุขภาพไม่ก่อให้เกิดการอุดตันในเส้น เลือด ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ครีมเทียมชนิดผงที่ปราศจากกรดไขมันชนิดทรานส์

สทน.

การฉายรังสีท�ำให้เป็นสินค้าปลอดเชื้อ เช่น เครื่องมือแพทย์
การฉายรังสีบรรจุภัณฑ์ เพื่อก�ำจัดแมลงและเชื้อต่างๆ เพิ่มความมั่นใจส�ำหรับสินค้า
ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด

STI for
OTOP

วว.

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่
และผลิตภัณฑ์อาหารว่างพร้อมบริโภค วิจยั พัฒนา ถ่ายทอดและบ่มเพาะ เทคโนโลยีออกแบบ
กระบวนการผลิตเพื่อแปรรูปผลิตผลทางเกษตรให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อ
การส่งออก ด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอีกทั้งยังปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
คุณภาพ การรักษา กลิ่น สี ของผลิตภัณฑ์
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สมุนไพร ที่ไม่ใช่ยา
วิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ (รูปแบบใหม่) ผลิตภัณฑ์ น�ำ้ มันหอมระเหย โดยมุ่งเน้นสนับสนุนธุรกิจ สปา
และเครื่องหอมไทย รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต
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พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
วิ จั ย พั ฒ นา ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ระบวนการผลิ ต เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท าง
อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การเกษตร และพลังงานทดแทน ตลอดจน
ทดแทนการน�ำเข้า
การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งจักรทางวิศวกรรมการแปรรูปเป็นการสร้างองค์ความรู้
ด้านการผลิต ด้านวิเคราะห์ทดสอบ รวมทัง้ ฝึกอบรมการใช้งาน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการผลิต แบบสายการผลิตแบบต่อเนื่อง และไม่ต่อเนื่องเพื่อช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ
SMEs และ OTOPs เช่น
• เครื่องผนึกสุญญากาศ
• เครื่องตัดขนมขบเคี้ยว
• เครื่องขึ้นรูปขนมกวน
• เครื่องขัดผิวมันฝรั่ง มัน เผือก ขิง ข่า
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วว.

การพัฒนาวัตถุดิบต้นน�้ำ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สทน.

บริการฉายรังสีเพื่อเพิ่มคุณภาพวัตถุดิบ
1. การฉายรังสีเพือ่ ลดจุลนิ ทรียท์ ที่ ำ� ให้เกิดโรค ในเครือ่ งเทศ อาหาร สมุนไพร เช่น แหนม
2. การฉายรังสีในผลไม้ เพื่อก�ำจัดแมลงและไข่แมลงที่อยู่ตามเปลือกหรือใบ
3. การฉายรังสีข้าวเปลือกเพื่อก�ำจัดมอด

สวทช.

การพัฒนาเทคโนโลยีต้นน�ำ้ เพื่อการเกษตรสีเขียว
1. การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน
2. การผลิตปุ๋ยหมักไม่กลับกอง
3. การผลิตไรน�้ำนางฟ้าส�ำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม
4. การพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น ข้าว ถั่วเขียว
5. ชีวภัณฑ์ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช : ราบิวเวอเนีย
6. พลาสติกโรงเรียน
7. การจัดการฟาร์มเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว
8. การจัดการฟาร์มเพื่อเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง

STI for
OTOP

วว.

เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพปัจจัยเอื้อต่อผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร เช่น
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากมูลสัตว์
• กระบวนการหมัก ปุ๋ย จากมูลสัตว์ ของเหลือ ใช้จากผลิต ผลทางการเกษตร
ของเหลือใช้จากอุตสาหกรรม
• ปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีนำ�้ เงินแถบเขียวในนาข้าว
• ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยละลายช้า MAP (Magneslum Ammonium Phosphate)
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก ระดับเกษตรกร
• ปริมาณการบรรจุสูงสุด 500 กิโลกรัมต่อครั้ง การผลิตสูงสุด 2 ตันต่อวัน
• ความชื้นเริ่มต้น 20% ลดลงเหลือ 14% โดยใช้ระยะเวลาเพียง 3 ชั่วโมง
• ระบบพลังงาน ใช้แก๊สแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
• ลดความชื้นธัญพืชหรือสมุนไพร เช่น ถั่ว ข้าวโพด กาแฟ ขิง ข่า พริก ตะไคร้ ขมิ้น
เป็นต้น
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พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
วว.

การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์
กระดาษ เป็นวัสดุที่นำ� มาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์มากที่สุด recycle ได้ ตกแต่งได้ง่าย สะดวกต่อการขนส่ง
พลาสติก เป็นวัสดุที่มีนำ�้ หนักเบา ต่อต้านการท�ำลายของเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา
แก้ว เป็นวัสดุที่มีความเฉื่อยต่อการท�ำปฏิกิริยากับสารเคมีชีวภาพ สามารถมองเห็นสินค้าได้ น�ำมา
ใช้ใหม่ได้
เหล็ก เป็นวัสดุที่ป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นบรรจุภัณฑ์ปัดสนิท และฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
อลูมิเนียม เป็นวัสดุที่มีนำ�้ หนักเบา ทนต่อการเข้าผ่านของอากาศ แก๊ส แสง และกลิ่นรส
ไม้ เป็นวัสดุส�ำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความแปลกใหม่
เทคนิคการเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์
• พิจารณาลักษณะของตัวผลิตที่จะบรรจุ
• รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต้องเหมาะสมกับต้นทุนที่กำ� หนดไว้ สภาพตลาด และการขนส่ง เคลื่อนย้าย
ลักษณะการจ�ำหน่าย หรือจัดวางในท้องตลาด

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
ศูนย์กลางเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์แห่งชาติ
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในการปรับปรุง รักษาคุณภาพของสินค้า ลดความสูญเสียและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการส่งออก ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมเพื่อท่าน
• ทดสอบคุณภาพวัสดุและบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องมือทันสมัยและวิธีการที่ได้มาตรฐาน
• จัดสัมมนาและฝึกอบรมด้านการบรรจุภัณฑ์
• บริการข้อมูลด้านการบรรจุภัณฑ์
วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ให้ค�ำแนะน�ำด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
• จัดท�ำเอกสารวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ด้านการบรรจุภัณฑ์
• เป็นหน่วยงานประสานระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ
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ขั้นตอนการพัฒนา และออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
1. ศึกษาข้อมูลที่ต้องการในการพัฒนา และออกแบบกราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์
2. การออกแบบร่าง และการพัฒนาแบบ
3. การจัดท�ำต้นฉบับ
4. การออกข้อก�ำหนดด้านกราฟิกที่สมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์
5. การสรุป และประเมินผลงานการออกแบบ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ในครั้งต่อไป

กระบวนการผลิต

STI for
OTOP

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

วว.

เป็นทีป่ รึกษาเทคโนโลยีในการออกแบบกระบวนการผลิต อาหาร เครือ่ งดืม่ ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
และระบบมาตรฐานการผลิต GMP/HACCP
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พัฒนาระบบมาตรฐาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
วศ.

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน
3.การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น�้ำพริกแกงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

สทน.

การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในวัตถุดิบสมุนไพรสินค้าเกษตร
เพื่อการจัดจ�ำหน่ายในประเทศมาตรฐาน ISO/IEC 17025
เพื่อมุ่งมั่นบริการตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานสากลโดยมีการให้บริการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการพัฒนา และออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
วว.

ศูนย์ทดสอบมาตรวิทยา
รับบริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบเพื่อ...
• การควบคุมคุณภาพเพื่อการส่งออก
• ใช้ในการประกอบการขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
• ขึ้นทะเบียนส�ำนักงานอาหารและยา เช่น การวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ (เต็ม/ย่อ) รวมทั้งให้บริการ
ที่ปรึกษาจัดท�ำระบบคุณภาพ ISO/IEC 10725
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1. การรับรองระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ISO 9001 / ISO 14001 / GMP / HACCP / ISO 22000
2. การรับรองผลิตภัณฑ์ และการบริการผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากวัสดุทสี่ ลายตัวได้ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์
พลาสติกฐานชีวภาพ มาตรฐาน การท่องเที่ยว
3. หน่วยตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกหนังสือ
รับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์กฎมายอาหาร ออกบันทึกการตรวจเพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการยื่นต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
4. บริการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบ GMP และ HACCP ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการ Q-Mark
5. บริการทวนสอบ Carbonfootprint โดยเป็นทวนสอบกับองค์การบริหารจัดการเรือนกระจก

สาหร่ายไกโรยข้าว
Cladophora

STI for
OTOP

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
การเปลีย่ นสีของวัตถุดบิ จากสีเขียวเข้มเป็นสีซดี ระหว่างการเก็บรักษาท�ำให้สาหร่ายไก
นอกฤดูกาลมีสีไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้เข้าไปช่วย
แก้ไขปรับปรุงการเก็บรักษาวัตถุดิบให้มีสีน่ารับประทานได้นานขึ้น และเดิมอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายไกสั้น เนื่องจากการเกิดกลิ่นหืนของน�้ำมันที่ ใช้ในกระบวนการผลิต
ดังนัน้ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการจึงได้เข้าไปช่วยแก้ไขปรับปรุงสูตร และเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์
สาหร่ายไกปรุงรสแบบน�้ำมันน้อย เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์สาหร่ายไกปรุงรสมีอายุการเก็บ
นานขึ้น

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (น่าน)
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหาดผาบน ม.3 ต.เมืองจัง
		 อ.ภูเพียง จ.น่าน โทร. 08 4172 3714
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวมลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ
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แคบหมูบัวตอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

จากโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ผู้ประกอบการต้องการให้พัฒนาเครื่องจักร
ทีส่ ามารถอ�ำนวยความสะดวกเกีย่ วกับการหัน่ หนังหมู กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้พัฒนาเครื่องหั่นหนังหมูติดมันให้แก่ผู้ประกอบการ ท�ำให้
ช่วยผลิตแคบหมูได้เร็วขึ้นและมีความปลอดภัยในกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าบงหลวง หมู่บ้านป่าบงหลวง 144 ม.3
		 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270 โทร. 08 6606 5013
ชื่อผู้ประสานงาน
: คุณวลัยพร เหมโส
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เห็ดแครงในน�ำ้ ซอส

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้พัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อ
จุลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดการปนเปื้อนด้วยการให้ความร้อน โดยการฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งไอน�้ ำ
ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง หลั ง จากนั้ น บรรจุ ข ณะร้ อ น และท� ำ ให้ เ ย็ น ทั น ที ห ลั ง การให้ ค วามร้ อ น
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ และเพื่อเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการด้วย

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ไชโยฟาร์มเห็ด 46/22 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
		 โทร. 09 3323 3225
ชื่อผู้ประสานงาน
: คุณกฤตติกา แสงมนี
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เครื่องแกงจ่าผาด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

เครื่องแกงจ่าผาดเป็นเครื่องแกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยของภาคใต้ ผู้ประกอบการ
ได้อธิบายถึงปัญหาว่าจากเดิมผลิตภัณฑ์เก็บรักษาได้เพียง 1 สัปดาห์ ท�ำให้เกิดปัญหา
ผลิตภัณฑ์บูดเสียและมีการปนเปื้อนเวลาส่งไปขายต่างจังหวัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
และผูร้ บั ผิดชอบโครงการจึงลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกีย่ วกับการพัฒนากระบวนการ
ฆ่า เชือ้ จุลนิ ทรียด์ ว้ ยการให้ความร้อนเพือ่ ยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้นานขึน้ เป็นเวลามากกว่า
1 เดือน

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : วิสาหกิจชุมชนเครือ่ งแกงจ่าผาด 10 หมูท่ ี่ 2 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 90170
		 โทร. 09 104 64274
ชื่อผู้ประสานงาน
: คุณไพริน เลิศคงยศ
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เส้นหมี่โคราช

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

เนือ่ งจากเดิมทางผูป้ ระกอบการต้องบรรจุนำ�้ ซอสใส่ถงุ เอง ท�ำให้เสียเวลาในการผลิต
เพื่อลดขั้นตอนในการบรรจุน�้ำซอส และเพิ่มอัตราการผลิตให้สูงมากยิ่งขึ้น กระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเรื่องเครื่องจักรที่ช่วยใน
การล�ำเลียงและบรรจุน�้ำซอสให้แก่ผู้ประกอบการ ท�ำให้การผลิตมีความสะดวก รวดเร็ว และ
เพิ่มความสะอาดมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : สหกรณ์ผัดหมี่เมืองปัก 546/9 หมู่ที่ 10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
		 โทร. 09 4498 0214
ชื่อผู้ประสานงาน
: คุณสุทธาทิพย์ ศรีวันนา
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เส้นมักกะโรนี พลาสต้า (จากข้าวหอมมะลิ)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

เนื่องจากผู้ประกอบการต้องการเครื่องจักรที่ไปช่วยในการเก็บรักษาและปิดปากถุง
ให้สนิทเพื่อความสวยงามและสามารถส่งออกได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบ
โครงการจึงได้พฒ
ั นาเครือ่ งจักรเพือ่ ช่วยในการเก็บรักษาและปิดปากถุงให้แก่ผปู้ ระกอบการ

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : บรษัท ศิริวรรณน�ำ จ�ำกัด 285 หมู่ที่ 18 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
		 โทร. 09 4498 0214
ชื่อผู้ประสานงาน
: คุณสุทธาทิพย์ ศรีวันนา
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เต้าเจี้ยวแม่ปราณี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์มอี ายุการเก็บรักษาทีส่ นั้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการจึงได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกีย่ วกับการยืดอายุโดยใช้กระบวนการการใช้
ความร้อนในการฆ่าเชื้อและได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาและดึงดูด
มีความทันสมัยน่าซื้อมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตรัง)
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : วิสาหกิจชุมชนบ้านบนควน 56 ม.5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
		 โทร. 08 7542 4141
ชื่อผู้ประสานงาน
: คุณด�ำรง โลหะลักษณาเดช
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ผลิตภัณฑ์ที่รองจาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ สมบั ติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทเสื่ อ จากกกที่ มี รู ป แบบธรรมดาสามารถ
ดัดแปลงและพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ได้รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีปอ้ งกันการซึมน�ำ้ และ
สิ่งสกปรกที่เกิดจากเชื้อราให้แก่ผู้ประกอบการ

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มทอเสื่อกกบ้านม่วงลาด 119 ม. 6 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
		 โทร. 08 7490 2317
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางปราณี พลประกอบ
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หมอนอิงผ้าบาติก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตปลอกหมอนบาติกซึ่งด้านหน้าที่เป็นลวดลายดอกกาหลงที่ยังคงใช้สีเคมีแต่ใช้
ลวดลายที่ไม่ซับซ้อนเกินไป แต่ด้านหลังของปลอกหมอนใช้วิธีการมัดย้อมสีธรรมชาติ
จากคราม และน�ำมาประกอบเป็นปลอกหมอนที่มีสองรูปแบบในใบเดียวกัน และผ้าที่ใช้เป็น
ผ้าฝ้าย 100 %

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มควนขันบาติก 181 หมู่ที่ 4 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
		 โทร. 08 7699 0301
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวพรพรรณ รักนิยม
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หมอนอิงทรงกลม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผูร้ บั ผิดชอบโครงการได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ไปพัฒนากระบวนการ
ผลิตให้ได้รปู ทรงของหมอนทีม่ คี วามทันสมัยและสวยงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแบบล้านนา
และได้ลงไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผปู้ ระกอบการโดยใช้นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเพือ่ สิง่ ทอ

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ร้านพลอยรุ่ง 24/2 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
		 โทร. 08 2938 5332
ชื่อผู้ประสานงาน
: คุณวัลภา กันทะวงค์
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ผลิตภัณฑ์กลุ่มคันธา หมอนอิงและกระเป๋า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผูร้ บั ผิดชอบโครงการได้ลงพืน้ ทีเ่ พอื่ ไปพัฒนากระบวนการผลิต
ให้ได้รูปทรงของหมอนที่มีความทันสมัยและสวยงามเป็น เอกลักษณ์โดดเด่น แบบล้านนา
โดยสร้างลวดลายที่แตกต่างและได้ลงไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการโดยใช้
นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งทอ

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มคันธา 206/7 ม.7 ต.สันก�ำแพง อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
		 โทร. 08 6917 0449, 08 2938 5332
ชื่อผู้ประสานงาน
: คุณวัลภา กันทะวงค์
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หมอนอิงและโมบาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

เนือ่ งจากผูป้ ระกอบต้องการให้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้ได้รปู แบบใหม่ๆรวมถึงพัฒนา
กระบวนการผลิตกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้รูปทรงของหมอนที่มีความทันสมัยและสวยงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแบบ
ล้านนาและได้ลงไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการโดยใช้นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
เพื่อสิ่งทอ

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 146 ม.5 ถ.หลักเมือง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง
		 จ.เชียงใหม่ 50160 โทร. 08 2938 5332
ชื่อผู้ประสานงาน
: คุณวัลภา กันทะวงค์
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หมอนข้าวทองสาเกต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงไปถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่อง
กระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่โดยการน�ำเศษผ้าไหมลายสาเกตมาท�ำ
ลวดลายบนหมอนรูปทรงเรขาคณิตและตกแต่งด้วยการปักลวดลายรวงข้าวสีทองสื่อถึง
ความอุดมสมบูรณ์และความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านหวายหลึม จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม เลขที่ 179 ม.3 ซ.2 หมู่บ้านหวายหลึม ต.มะบ้า
		 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร. 09 0582 3877
ชื่อผู้ประสานงาน
: นายค�ำเสร็จ สอนศรี
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กล่องที่ระลึกจ�ำลองวิถีไทย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์และผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงไปพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ
ในเรื่องการน�ำเสนอวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนโดยการสร้างหุ่นจ�ำลองและกล่องดนตรี
บรรเลงเพลงเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการน�ำไปใช้เป็นของตกแต่งและของที่ระลึก

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุม่ ดินไทยไม้มงคล 203 ซ.ร่มเกล้า 44 แขวนคลอง 3 ประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
		 โทร. 08 5340 9542
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวไพรินทร์ ล้วนวิจิตร
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ตะกร้าเอนกประสงค์และเสื่อแบบม้วนเก็บได้

STI for
OTOP

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการได้ น� ำ เสื่ อ กกที่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ของกลุ ่ ม มาแปรรู ป
เป็นกล่องใส่ของเอนกประสงค์ที่มีความทันสมัยและสวยงามสามารถวางตกแต่งไว้ในบ้าน
ได้อย่างลงตัว และผลิตแพ็คเก็จของเสื่อกกผสมผ้าขาวม้าให้สามารถพกพาได้สะดวก
มากยิง่ ขึน้ ท�ำให้กลุม่ ผูป้ ระกอบการได้รบั เทคนิคการประยุกต์ใช้ใหม่ๆ และได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ที่มีความแตกต่างและทันสมัย

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแซงแหลม เลขที่ 83 ม.7 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
		 โทร. 08 9575 4552
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางจิรพัฒน์ แย้มโกสุม
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หมอนด้นมือย้อมสีธรรมชาติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี
เริ่มจากการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอเบื้องต้นและเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์โดยการ
ตกแต่งกลิ่น และพัฒนาการผลิตโดยการเพิ่มมูลค่า โดยการย้อมสีธรรมชาติและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือด้วยการตกแต่งลวดลายที่แตกต่างทันสมัย

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มปักผ้าด้นมือ 142 หมู่ที่ 3 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
		 โทร. 08 9689 6658
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางภารดี วงศ์ศรีจันทร์
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ผ้าห่มด้นมือย้อมสีธรรมชาติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี
เริ่มจากการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอเบื้องต้นและเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์โดยการ
ตกแต่งกลิ่น และพัฒนาการผลิตโดยการเพิ่มมูลค่าโดยการย้อมสีธรรมชาติและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือด้วยการตกแต่งลวดลายที่แตกต่างทันสมัย

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มปักผ้าด้นมือ 142 หมู่ที่ 3 ต. กระจัน อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
		 โทร. 08 9689 6658
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางภารดี วงศ์ศรีจันทร์
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โคมไฟ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเข้ากับยุคปัจจุบัน มีความสวยงาม ดึงดูดความน่าสนใจ
มากกว่าผลิตภัณฑ์เดิม และยังผ่านกระบวนการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: ร้านพลอยรุ่ง 24/2 หมู่ที่ 4 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
: นางพวงพลอย เจียมสกุล
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ผ้าห่มเส้นใยธรรมชาติ ย้อมสีเคมี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกีย่ วกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายโดยให้ความรูใ้ นด้านการจัดกลุม่ เส้นด้ายลายทอ
ให้มีเอกลักษณ์และสวยงาม รวมถึงออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์โดยน�ำเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ขึ้นมาน�ำเสนอถึงภูมิปัญญาของคนภูไท

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านบุ่งเลิศ หมู่บ้านบุ่งเลิศ 68 ม.1 ต.บุ่งเลิศ อ. เมยวดี
		 จ.ร้อยเอ็ด 45250
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางศรีสงัด สุวรรณไตร
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สบู่อาบน�้ำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้พัฒนารูปแบบสารละลายขุ่น
เพื่ อ ความสะดวกในการน� ำ ไปใช้ และท� ำ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก สะอาด สดชื่ น สบายผิ ว
ด้านกระบวนการผลิต ใช้เทคโนโลยี Miscible/Micelle/Emulsification of coconut oil
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่แยกชั้น ด้านนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเสริมมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่โดยการใช้ร่วมกัน

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ชือ่ สถานประกอบการ กลุม่ พิชยาน�ำ้ มันมะพร้าว ทีอ่ ยู่ 164/3 หมูท่ ี่ 13 ต�ำบลฝายหลวง
		 อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 โทร. 08 9705 0466
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวจริยา จริยา
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สบู่ล้างหน้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ และผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการได้ พั ฒ นาการใช้ เ ทคโนโลยี
From stability/Control เพื่อให้โฟมที่มีคุณสมบัติในการชะล้างสิ่งสกปรกให้เหมาะสมกับ
ผิวหนัง ด้านนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเสริมมูลค่าของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่
โดยการใช้ร่วมกัน

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ชือ่ สถานประกอบการ กลุม่ พิชยาน�ำ้ มันมะพร้าว ทีอ่ ยู่ 164/3 หมูท่ ี่ 13 ต�ำบลฝายหลวง
		 อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 โทร. 08 9705 0466
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวจริยา จริยา
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ครีมนวดผม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์รูปแบบ
อิมลั ชันเพือ่ ความสะดวกในการน�ำไปใช้ ด้านกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยี Emulsification
of coconut oil เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความนุ่มนวล ลดการหืน (rancid) ด้านนวัตกรรม
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเสริมมูลค่าของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ โดยการใช้ร่วมกัน

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ชือ่ สถานประกอบการ กลุม่ พิชยาน�ำ้ มันมะพร้าว ทีอ่ ยู่ 164/3 หมูท่ ี่ 13 ต�ำบลฝายหลวง
		 อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 โทร. 08 9705 0466
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวจริยา จริยา
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แชมพูสระผมสมุนไพร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผูร้ บั ผิดชอบโครงการได้พฒ
ั นารูปแบบแชมพูใสผสมสารสกัด
จากสมุนไพรเนื้อข้นหนืดที่มีสีจากธรรมชาติด้านกระบวนการผลิต ใช้กระบวนการผลิต
แบบการเตรียมต�ำรับสารละลายโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ซับซ้อน
ด้านนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทตี่ อ่ ยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมทีข่ าดมาตรฐานในเรือ่ งของ
การผลิตและไม่สามารถควบคุมในเรื่องของคุณภาพต�ำรับเครื่องส�ำอางที่เตรียมได้

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ชื่อสถานประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน�้ำยาสมุนไพรบ้านนาขุม
		 ที่อยู่ 92 หมู่ที่ 7 ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
		 โทร. 08 9639 9239
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวจริยา จริยา
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ครีมนวดผมสมุนไพร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้พัฒนาการใช้กระบวนการผลิต
แบบการเตรียมต�ำรับครีมอิมัลชันโดยเทคนิคการแยกเฟสขององค์ประกอบหลอมก่อนน�ำ
มารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นต�ำรับอิมัลชัน ด้านนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต่อยอดจาก
ผลิตภัณฑ์เดิมที่ขาดมาตรฐานในเรื่องของการผลิตและไม่สามารถควบคุมในเรื่องของ
คุณภาพต�ำรับเครื่องส�ำอางที่เตรียมได้

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ชื่อสถานประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน�้ำยาสมุนไพรบ้านนาขุม
		 ที่อยู่ 92 หมู่ที่ 7 ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
		 โทร. 08 9639 9239
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวจริยา จริยา
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ทรีทเม้นท์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้พัฒนาด้านกระบวนการผลิต
ใช้กระบวนการผลิตแบบอิมัลชันคือการใช้ความร้อนร่วมกับคนผสมไม่ยุ่งยากสามารถ
ผลิตได้ในกลุ่ม ด้านนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์เดิม
ที่มีอยู่โดยการใช้ร่วมกัน

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ชื่อสถานประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน�้ำยาสมุนไพรบ้านนาขุม
		 ที่อยู่ 92 หมู่ที่ 7 ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
		 โทร. 08 9639 9239
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวจริยา จริยา
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สครับร�ำข้าวสูตรล้างออก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้พัฒนาด้านกระบวนการผลิต
การใช้เทคโนโลยี Stability of Suspension และเทคโนโลยี Screening ควบคุมขนาดของเมล็ดข้าว
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงสภาพและไม่แยกชั้น ด้านนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
สามารถเสริมมูลค่าของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่โดยการใช้ร่วมกัน

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ชื่อสถานประกอบการ กลุ่มสมุนไพรวดีอร ที่อยู่ 139 หมู่ที่ 8 ต�ำบลรังนก
		 อ�ำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
		 โทร. 08 9107 3754
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวจริยา จริยา
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โลชั่นนวดสปา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
Emulsion เพือ่ ความสะดวกในการน�ำไปใช้ ด้านกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยี Stability of
Emulsion เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามคงสภาพและไม่แยกชัน้ ด้านนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่สามารถเสริมมูลค่าของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่โดยการใช้ร่วมกัน

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ชื่อสถานประกอบการ กลุ่มสมุนไพรวดีอร ที่อยู่ 139 หมู่ที่ 8 ต�ำบลรังนก
		 อ�ำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทร. 08 9107 3754
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวจริยา จริยา
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ส้มซ่าอะโรม่า เจล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ มีสีใส
มี เ ฉพาะตามองค์ ป ระกอบคื อ สี จ ากธรรมชาติ มี ก ลิ่ น ที่ ห อมเป็ น เอกลั ก ษณ์ ใ ห้ สั ม ผั ส
ที่ลื่นไม่เ หนียวเหนอะหนะ ด้านกระบวนการผลิต ใช้กระบวนการผลิตแบบเตรียมต�ำรับ
เจลน�ำ้ มันในรูปแบบเจลใสข้นหนืดโดยเทคนิคทีไ่ ม่ใช้ความร้อน ด้านนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ทตี่ อ่ ยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมทีท่ างกลุม่ มีองค์ความรูท้ างด้านกระบวนการผลิตต้นต�ำรับ
แต่ไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ชื่อสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพ
		 เพื่อเศรษฐกิจชุมชน (ส้มซ่า) ที่อยู่ 104 หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าโพธ์ อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 08 6929 1745
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวจริยา จริยา
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Somza toner

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้พัฒนาด้านกระบวนการผลิต
เตรียมต�ำรับโดยเทคนิคการไม่ใช้ความร้อนเพื่อท�ำให้เกิดสารละลายเจลใสเน้นกระบวนการ
ผลิตที่ไม่ซับซ้อนและเน้น เรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ด้านนวัตกรรมสามารถ
เสริมมูลค่าของผลิภัณฑ์อื่นๆ หรือบริการอื่นๆ ที่มีอยู่โดยใช้ร่วมกันโดยเน้นลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ชื่อสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพ
		 เพื่อเศรษฐกิจชุมชน (ส้มซ่า) ที่อยู่ 104 หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าโพธ์ อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 08 6929 1745
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวจริยา จริยา
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ผลิตภัณฑ์กระชับรูขุมขน จิตรา สกินโทเนอร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
สารละลายใสใช้ทาผิวหน้าหลังการแว็กขน เพื่อช่วยท�ำความสะอาดและกระชับรูขุมขน
ด้านกระบวนการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทสี่ ามารถสร้างมูลค่าของผลิภณ
ั ฑ์เดิมทีม่ อี ยูโ่ ดย
การใช้ร่วมกัน

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ชื่อสถานประกอบการ จิตรา ที่อยู่ 166/33 หมู่ที่ 2 ต�ำบลอรัญญิก อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 08 1532 1633
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวจริยา จริยา
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ผ้าพันคอขนแกะ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผูร้ บั ผิดชอบโครงการได้พฒ
ั นาเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ รี ปู แบบ
เข้ากับยุคปัจจุบัน มีความสวยงาม ดึงดูดความน่าสนใจมากกว่าผลิตภัณฑ์เดิม และยังผ่าน
กระบวนการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม ชื่อ นางมะลิวัลย์ นักรบไพร 31 ม.1 ต.ห้วยห้อม
		 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทร. 08 2938 5332
ชื่อผู้ประสานงาน
: คุณวัลภา กันทะวงค์
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กระเป๋าเป้ / หมวก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า ประเภท กระเป๋า (เป้) และหมวกเน้นรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อ
ให้ใช้ได้กบั กลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลายโดยใช้ผา้ ไหมอีร/ี่ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ และเพิม่ มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีการตกแต่งผ้าสะท้อนน�ำ้

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองหญ้าปล้อง ที่อยู่ 36 หมู่ที่ 9
		 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 โทร. 08 6630 2462
ชื่อผู้ประสานงาน
: คุณอ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
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กระเป๋า / ตุ๊กตา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบ เข้ากับยุคปัจจุบัน มีความสวยงาม ดึงดูดความน่าสนใจ
มากกว่าผลิตภัณฑ์เดิม และยังผ่านกระบวนการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ร้านถุงเงิน ชื่อ นางเบญจพร บุญประคอง24/4 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.แม่สา อ.แม่ริม
		 จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 08 2938 5332
ชื่อผู้ประสานงาน
: คุณวัลภา กันทะวงค์
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รองเท้าผ้าขาวม้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกแบบกระบวนการผลิต
ให้แก่ผปู้ ระกอบการโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าธรรมดาไปเป็นร้องเท้าผ้าขาวม้าทีม่ ี
รูปแบบทันสมัย

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด บ้านด่านเหนือ เลขที่ 16 ม.2 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย
		 จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทร. 08 9574 6922
ชื่อผู้ประสานงาน
: นายนัฐพร มหิพันธ์
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หมวก / กระเป๋า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี
การตั ด และออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท� ำ ให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี รู ป แบบ เข้ า กั บ ยุ ค ปั จ จุ บั น
มีความสวยงาม ดึงดูดมีความน่าสนใจมากกว่าผลิตภัณฑ์เดิม และยังผ่านกระบวนการ
เพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�้ำมอญแจ้ซ้อน เลขที่ 147 ม.2 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
		 จ.ล�ำปาง 52240 โทร. 08 2938 5332
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสุวรรณ บุตรปะสะ
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เครื่องประดับ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกแบบ Fashion set มีทั้งสร้อยคอ และต่างหู และได้เพิ่มวิธี
การถักและปักเข้าไปในตัวชิน้ งาน ท�ำให้เกิดความแปลกใหม่ผลิตภัณฑ์มคี วามหรูหราจากวัสดุ
ทีน่ ำ� มาใช้ โดยใช้วสั ดุทมี่ ผ
ี วิ สัมผัสแตกต่างกันเพือ่ เพิม่ ความน่าสนใจและมีมติ ขิ องชิน้ งาน และ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยค�ำนึงถึงรูปแบบโดยรวม เป็นเอกลักษณ์

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มเรือนภาวดี นางสาวสุภาวดี แย้มงามเหลือ 7 หมู่ 5 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง
		 จ.ชลบุรี 22000 โทร. 08 9047 4960
ชื่อผู้ประสานงาน
: อาจารย์จิราภา พงศ์ศุภสมิทธิ
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ผ้าคลุมไหล่เส้นใยฟิลาเจน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผูร้ บั ผิดชอบโครงการได้พฒ
ั นาผ้าทีม่ สี มบัตพ
ิ เิ ศษโดยการ
ผสมเส้นใยฟิลาเจนซึง่ เป็นเส้นใยทีไ่ ด้จาก cellulose และมีลกั ษณะเป็นเส้นใยทีเ่ กิดจากนวัตกรรม
ที่ใช้เส้นใยเรยอนผสมกับคอลลาเจน อนุภาคในระดับนาโนเมตรทีซ่ มึ ลงลึกถึงเส้นใยท�ำให้ผา้ ที่
ได้จากการทอด้วยเส้นใยฟิลาเจนมีความนุม่ และช่วยให้ผวิ หนังของคนทีส่ วมใส่ชมุ่ ชืน่ มากขึน้
เมื่อสวมใส่เป็นระยะเวลามากกว่า 3 ชั่วโมง

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มสตรีทอผ้าต�ำบลอุ่มเม่า 5 ม.4 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
		 โทร. 09 2776 2792
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวพวงเพ็ชร ฉ�่ำมณี
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ผ้าไทยตระไคร้หอม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
เพิ่มมูลค่าของผ้าฝ้ายเส้นใยธรรมชาติโดยการเพิ่มนวัตกรรมการเคลือบกลิ่นตระไคร้หอม
ให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อใช้ และอาจจะสามารถป้องกันยุงได้ และผู้รับผิดชอบโครงการได้
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษาและการจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการท�ำให้ผลิตภัณฑ์
มีความดึงดูดน่าสนใจจากกลุ่มที่ต้องการซื้อมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : ศรีบุ่งเลิศฝ้าย ชื่อ นายชัยศักดิ์ สุวรรณไตร เลขที่ 68 ม.1 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี
		 จ.ร้อยเอ็ด 45250 โทร. 08 6666 6780
ชื่อผู้ประสานงาน
: นายชัยศักดิ์ สุวรรณไตร
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กระเป๋า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงไปถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนา
กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์น�ำมาดัดแปลงตกแต่ง
ลวดลายให้ดูโดดเด่น มีการสอนการจับคู่สีของผ้าให้เหมาะสมทันสมัยและใช้เทคโนโลยีสิ่งทอ
นาโนร่วมด้วย

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มโฉมนภา เลขที่ 20 ม. 2 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
		 โทร. 09 3232 4388
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางสาวโฉมนภา นงค์ยา
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ผ้าคลุมไหล่เส้นใยธรรมชาติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

STI for
OTOP

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกีย่ วกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายโดยให้ความรูใ้ นด้านการจัดกลุม่ เส้นด้ายลายทอ
ให้มีเอกลักษณ์ที่สวยงามเพื่อใช้เส้นด้ายธรรมชาติให้เป็นประโยชน์

รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านบุ่งเลิศ ชื่อ นางศรีสงัด สุวรรณไตร หมู่บ้านบุ่งเลิศ 68 ม.1
		 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
ชื่อผู้ประสานงาน
: นางศรีสงัด สุวรรณไตร
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ชาบัว-ชาใบบัวกว๊านพะเยา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บัวกว๊านพะเยา เป็นผู้ปลูกและผลิตบัวในจังหวัดพะเยา
จึ ง มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะเพิ่ ม มู ล ค่ า ของบั ว ในส่ ว นต่ า งๆ ทางสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงด�ำเนินการการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ชาบัว
และชาใบบัวกว๊านพะเยา พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้าง
ความพร้อมในการจัดจ�ำหน่ายในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบการของโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

:
:
:
:

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167 ม.4 ต.ท่าจ�ำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทร. 08 9997 3634
อาภาพร พงศ์ปลื้มปิติชัย (วว.ภาคเหนือ)

น�้ำมังคุด น�้ำลองกอง

STI for
OTOP

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการ คุณราเชนทร์ ผูผ
้ อ่ ง จังหวัดจันทบุรี เป็นผูป้ ลูกมังคุดและลองกองจ�ำนวนมากในพืน้ ที่
และมักมีปญ
ั หาผลผลิตของมังคุดและลองกองล้นตลาดและมูลค่าตกต�ำ่ จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพือ่ โอทอป โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ได้ดำ� เนินการการพัฒนาสูตร น�ำ้ มังคุด
น�ำ้ ลองกอง การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต
การพัฒนาเทคโนโลยีการคัน้ น�ำ้ ผลไม้ เพือ่ สนับสนุนและแก้ปญ
ั หาให้กบั ผูป้ ระกอบการอย่างครบวงจรในการ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดในระยะยาว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน
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:
:
:
:

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 ม.10 ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี 22000 โทร. 08 1736 6030
คุณมนัสนันท์ ไทยกมล (วว.ภาคกลาง / ตะวันออก)

น�ำ้ ตะลิงปลิงพร้อมดื่ม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ เพลินตา ออร์แกนิค ฟาร์ม เป็นเกษตรกรผู้ปลูกตะลิงปลิงและจ�ำหน่ายส่งผลสด
จึงมีความต้องการที่เพิ่มมูลค่าของตะลิงปลิง จึงได้ร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอปกับทางสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อท�ำการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยผุ้รับผิดชอบโครงการได้ด�ำเนินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต เพื่อให้ออกมาเป็นน�้ำตะลิงปลิงพร้อมดื่ม ในการ
จัดจ�ำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

:
:
:
:

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
268 ม.4 ซ.เนินตะแคง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทร. 08 14511586
คุณมนัสนันท์ ไทยกมล (วว.ภาคกลาง / ตะวันออก)

น�้ำมะขามป้อม

ผูป้ ระกอบการ วิสาหกิจชุมชนน�ำ้ สมุนไพรตรีผลา จังหวัดตราด เป็นผูป้ ลูกมะขามป้อมและจ�ำหน่ายผลสด
อีกทัง้ ในพืน้ ทีย่ งั มีมะขามป้อมจ�ำนวน และมักมีปญ
ั หามะขามป้อมสดล้นตลาด เมือ่ ถึงฤดูกาลและท�ำให้มลู ค่าตกต�ำ่
จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้
ด�ำเนินการการพัฒนาสูตรน�้ำมะขามป้อมพร้อมดื่ม การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาด้าน
กระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพื่อสนับสนุนและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: 88 ม.5 ต.ห่วงน�้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด โทร. 08 5095 6652
: คุณมนัสนันท์ ไทยกมล (วว.ภาคกลาง/ตะวันออก)
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงาะอบแห้ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการ Nasan Food Products Co., Ltd จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผูป้ ลูกเงาะโรงเรียนจ�ำนวนมาก
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี เมือ่ ถึงฤดูกาลจะมีเงาะในพืน้ ทีอ่ อกผลผลิตจ�ำนวนมากพร้อมๆ กับเงาะของพืน้ ที่
จังหวัดอืน่ ๆ ในประเทศ จึงท�ำให้ประสบกับปัญหาเงาะล้นตลาดและมูลค่าตกต�ำ่ จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบัน
วิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าว
โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด�ำเนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นเงาะอบแห้ง กระบวนการการยืดอายุ การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ หมาะสมและสวยงามเพือ่ สามารถ
จัดส่งจ�ำหน่ายต่างประเทศ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตตกต�่ำให้กับผู้ประกอบการ
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : 191 ถ.พูนศิริ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
			 โทร. 09 4564 0459, 08 4564 6459, 0 7734 1406
ชื่อผู้ประสานงาน
: ดร.บุณณนิดา โสดา (วว.ภาคใต้)

ทุเรียนกวนแท่ง

STI for
OTOP

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ จ๊าบผลไม้แปรรูป จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ทุเรียนจ�ำนวนมากในพื้นที่พร้อมจัดจ�ำหน่าย
ผลสด และมักมีปัญหาผลผลิตของทุเรียนล้นตลาดและมูลค่าตกต�่ำ จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด�ำเนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นทุเรียนกวน กระบวนการยืดอายุ การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สอดคล้องกับการเก็บรักษาและกลุม่
เป้าหมายลูกค้า เพื่อจัดจ�ำหน่ายส่งออกไปยังต่างประเทศ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานใน
การผลิต พัฒนาเทคโนโลยีสำ� หรับการขึน้ รูปทุเรียนแท่ง เพือ่ ท�ำการสนับสนุนและแก้ปญ
ั หาให้กบั ผูป้ ระกอบการ
อย่างครบวงจรในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดในระยะยาว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน
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: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: 52/1 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 08 1982 9313, 08 9251 9092
: คุณมนัสนันท์ ไทยกมล (วว.ภาคกลาง / ตะวันออก)

ข้าวแต๋นบาร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ ข้าวแต๋นอ�ำพัน จังหวัดล�ำปาง เป็นผู้ผลิตข้าวแต๋นจ�ำหน่ายปลีกและส่งจ�ำนวนมาก
โดยประสบกับปัญหาระหว่างขัน้ ตอนการผลิต โดยจะมีเศษของข้าวแต๋นทีร่ ว่ งจ�ำนวนมาก จึงเกิดการสูญเสีย
ของวัตถุดิบและมีต้นทุนในการผลิตที่สูง จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและท�ำการเข้าร่วมโครงการ
คูปองวิทย์เพือ่ โอทอป โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ได้ดำ� เนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นข้าวแต๋นบาร์ โดยการ
เพิม่ มูลค่าในการใส่ผลไม้อบแห้ง และเคลือบช็อคโกแลต การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ กระบวนการยืดอายุ
การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพื่อสนับสนุนและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ
ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และการแก้ปัญหาการสูญเสียวัตถุดิบและการลดต้นทุนในระยะยาว
เจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : 100 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ล�ำปาง
			 โทร. 08 1378 1409, 0 5436 0272
ชื่อผู้ประสานงาน
: อาภาพร พงศ์ปลื้มปิติชัย (วว.ภาคเหนือ)

ข้าวไรซ์เบอรีและธัญพืชอบกรอบผสมกล้วยไข่

ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ จังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นกลุ่ม
เกษตรกรปลูกและจ�ำหน่ายข้าว มีความประสงค์ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาข้าว
ราคาตกต�่ำ จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพือ่ โอทอป โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ได้ดำ� เนินการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรีและธัญพืชอบกรอบผสมกล้วยไข่ กระบวนการยืดอายุ การพัฒนาและ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพือ่ สนับสนุนและแก้ปญ
ั หา
ให้กับผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และการแก้ปัญหาผลผลิตข้าวที่ล้นตลาดในระยะยาว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: 341 หมุ่ที่ 22 ต.นาบ่อค�ำ อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000 โทร. 08 1962 8226, 09 7965 2566
: อาภาพร พงศ์ปลื้มปิติชัย (วว.ภาคเหนือ)
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าวผงชงพร้อมดื่ม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรจมูกข้าว ข้าว ยา ตราใบเงิน จังหวัดสุรินทร์ เป็น
ผู้ประกอบการที่ปลูกและจ�ำหน่ายข้าวสายพันธ์ต่างๆ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มมุลค่าของสินค้าที่มี
น�ำ้ หนักมากให้มีน�้ำหนักเบาและสาใรถสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเข้าร่วมโครงการคูปอง
วิทย์เพื่อโอทอป โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด�ำเนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นข้าวผงชงพร้อมดื่ม
สูตรข้าวสมุนไพร สูตรข้าวน�ำ้ นม สูตรข้าวกาบา พร้อมกับการพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ กระบวนการ
ยืดอายุ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพือ่ สนับสนุนและแก้ปญ
ั หาให้กบั ผูป้ ระกอบ
การในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: 150 ม.1 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 09 8585 1567
: ดร.เศกศักดิ์ เชยชม (วว.ภาคอีสาน)

น�ำ้ พริกสับปะรด

STI for
OTOP

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการ สหกรณ์ผปู้ ลูกสับปะรดล�ำปาง จ�ำกัด จังหวัดล�ำปาง เป็นผูป้ ลูกสับปะรดจ�ำนวนมาก
ในพืน้ ที่ โดยการจ�ำหน่ายปลีกและส่งในยังลูกค้าภายในประเทศ และมักมีปญ
ั หาผลผลิตล้นตลาดและมูลค่าตกต�่ำ
จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ได้
ด�ำเนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นน�ำ้ พริกสับปะรด กระบวนการยืดอายุ การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพื่อสนับสนุนและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ
ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากสับปะรด และการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดในระยะยาว
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน
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: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: 689 ม.3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
: อาภาพร พงศ์ปลื้มปิติชัย (วว.ภาคเหนือ)

น�้ำพริกลาบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการ คุณราเชนทร์ ผูผ้ อ่ ง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ พริก แต่ประสบปัญหา
ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน มีความประสงค์ที่จะต้องการท�ำน�้ำพริกส�ำเร็จรูปที่พกพาได้ง่าย และเก็บไว้ได้นาน
ส�ำหรับผุบ้ ริโภค จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพือ่ โอทอป โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ได้ดำ� เนินการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสูตรน�้ำพริกลาบ การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการยืดอายุและ
การเก็บรักษา การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพือ่ สนับสนุนในการเพิม่ มูลค่าของ
ผู้ประกอบการและสะดวกในการพกพาและปรุงอาหารส�ำหรับผู้บริโภค
เจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : 39/4 หมูที่ 9 บ้าเนินซ่าน ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
			 โทร. 0 5581 6725, 08 6204 8809
ชื่อผู้ประสานงาน
: อาภาพร พงศ์ปลื้มปิติชัย (วว.ภาคเหนือ)

น�้ำพริกปลาร้าบองก้อนอบแห้ง

ผู้ประกอบการ กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก จังหวัดยโสธร เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำปลาร้า
แต่ประสบปัญหาเรื่องของน�้ำหนักในการพกพาส�ำหรับลูกค้าในประเทศ และลูกค้าที่จะซื้อไปต่างประเทศ
มีความประสงค์ที่จะต้องการท�ำน�้ำพริกส�ำเร็จรูปที่พกพาได้ง่าย และเก็บไว้ได้นาน จึงท�ำการปรึกษากับทาง
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการเข้าร่วม
โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด� ำเนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
น�ำ้ พริกปลาร้าบองก้อนอบแห้ง สามารถใส่นำ�้ ร้อนละลายพร้อมรับประทาน การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
เป็นรูปถ้วยพร้อมใช้ กระบวนการยืดอายุและการเก็บรักษา การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐาน
ในการผลิต เพื่อสนับสนุนในการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบการและสะดวกในการพกพาง่าย น�้ำหนักเบา และ
พร้อมปรุงได้เลย
เจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: 40/14 ม.4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทร. 08 7241 4761
: ดร.เศกศักดิ์ เชยชม (วว.ภาคอีสาน)
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เห็ดแผ่นอบกรอบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการ บริษทั ลมแอนด์ฝน ออกานิคฟาร์ม จ�ำกัด จังหวัดอุดรธานี เป็นผูป้ ลูกเห็ดชนิดต่างๆ
จ�ำหน่ายปลีกและส่งในพืน้ ทีข่ องจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ทจี่ ะต้องการเพิม่ มูลค่าของสินค้า จึงท�ำการ
ปรึกษากับทางสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มจุดเด่นให้เกิดขึ้นกับเห็ด โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้ดำ� เนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเห็ดแผ่นอบกรอบ การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการ
ยืดอายุและการเก็บรักษา การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพื่อสนับสนุนในการ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และขยายฐานของลูกค้าประเภทของกินแบบขบเคี้ยวเพิ่มขึ้น
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: 172 ม.6 ถ.อุดร-หนองคาย ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 09 4020 4831, 09 5652 2849
: ดร.เศกศักดิ์ เชยชม (วว.ภาคอีสาน)

มะพร้าวอ่อนแก้ว

STI for
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการ กลุม่ สตรีและเยาวชนสหกรณ์ผใู้ ช้น�้ำบ้านน้อย จังหวัดเลย เป็นผูป้ ลูกจ�ำหน่ายมะพร้าว
ทั้งแบบปลีกและส่ง พร้อมกับมีมะพร้าวในพื้นที่จำ� นวนมาก โดยมีการแปรรูปเป็นมะพร้าวอ่อนแก้ว แต่ประสบ
ปัญหาของสูตรที่ไม่ลงตัวและสินค้าเกิดการเสียหายง่ายจากการบูดเน่า จึงมีความประสงค์ที่จะต้องการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่งประเทศไทย
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพือ่ โอทอป โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ได้ด�ำเนินการการพัฒนาสูตรมะพร้าวอ่อนแก้วเคียงเลย การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการ
ยืดอายุและการเก็บรักษา การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพื่อสนับสนุนในการ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้ถูกใจผู้บริโภค เป็นของฝากที่สามารถเก็บได้นานขึ้นกว่าเดิม
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน
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: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: 40/14 ม.4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทร. 08 1871 2054, 0 4282 1228
: ดร.เศกศักดิ์ เชยชม (วว.ภาคอีสาน)

ขนมปังขาไก่จากกล้วยน�ำ้ ว้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการ กลุม่ ชวนน้องออมถวายพ่อหลวง จังหวัดเลย เป็นผูป้ ลูกจ�ำหน่ายกล้วยน�ำ้ ว้า แต่ประสบ
ปัญหาไม่สามารถเก็บรักษากล้วยน�้ำว้าไว้ได้นาน จึงเกิดการเน่าเสียจ�ำนวนมาก และประสบการณ์ที่เด็กๆและ
กลุ่มวัยรุ่นไม่ชอบทายกล้วยน�้ำว้า จึงอยากน�ำอุปสรรคดังกล่าวมาท�ำเป็นโจทย์เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่า
ของกล้วยน�ำ้ ว้า จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพือ่ โอทอป โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ได้ดำ� เนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นBanana Stick ขนมปังขาไก่จากกล้วยน�้ำว้า การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
กระบวนการยืดอายุและการเก็บรักษา การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพือ่ สนับสนุน
ในการเพิม่ มูลค่าและแก้ไขโจทย์ของกลุม่ ทีไ่ ม่นยิ มรับประทานกล้วย จนปัจจุบนั ได้กลายมาเป็นของฝากทีต่ อ้ งซือ้
และเป็นขนมขบเคี้ยวที่กลุ่มลูกค้าวัยต่างๆ ให้การตอบรับและสนใจเป็นอย่างมาก
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: 99 ม.1 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 โทร. 08 7228 0676
: ดร.เศกศักดิ์ เชยชม (วว.ภาคอีสาน)

เครื่องแกงชนิดแห้งพร้อมปรุง

ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ให้การสนับสนุนผูป้ ระกอบการ บริษทั ดีปลี จ�ำกัด จังหวัดตรัง โดยการสนับสนุนผ่านโครงการคูปองวิทย์
เพือ่ โอทอป ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สตู รเครือ่ งแกงชนิดแห้งพร้อมปรุง การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
กระบวนการยืดอายุและการเก็บรักษา การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพือ่ สนับสนุน
ในการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มระยะอายุการจัดจ�ำหน่ายให้ยาวนานขึ้น และเพิ่มความสะดวกในการซื้อและพกพา
ส�ำหรับลูกค้าที่ซื้อไปใช้และเป็นของฝาก
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: 234 ม.2 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตราขาว จ.ตรัง 92140 โทร. 09 3542 9823
: ดร.บุณณนิดา โสดา (วว.ภาคใต้)
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จิงเยี้ยนเป่ารังนกแท้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด จิงเยีย้ นเป่ารังนก จังหวัดเชียงราย เป็นผูผ
้ ลิตและจ�ำหน่ายรังนกแห้ง
มีความประสงค์ที่จะต้องการเพิ่มมูลค่าของสินค้า จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพือ่ โอทอป
โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ได้ดำ� เนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นรังนกส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทาน การพัฒนา
และออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ กระบวนการยืดอายุและการเก็บรักษา การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐาน
ในการผลิต เพือ่ สนับสนุนในการเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ เพือ่ ขยายฐานของลูกค้าในการจัดจ�ำหน่ายในการ
บริโภคและเป็นของฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: 51/9 อาคารวรรณเลิศ หมู่ที่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร. 08 9879 2727
: อาภาพร พงศ์ปลื้มปิติชัย (วว.ภาคเหนือ)

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางคอลลาเจนสารสกัดจากแมงกะพรุน

STI for
OTOP

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ บริษัท อดิญา มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด ผู้จ�ำหน่ายแมงกะพรุนในประเทศและต่างประเทศ
มีความประสงที่จะเพิ่มมูลค่าของแมงกะพรุน จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ JELLINO
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางคอลลาเจนสารสกัดจากแมงกะพรุน โดยผูร้ บั ผิดชอบได้ดำ� เนินการ การพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์คอลลาเจนจากสารสกัดแมงกะพรุน โดยใช้เทคนิคการสกัดคลอลาเจนจากแมงกะพรุนให้
มีอนุภาคเล็กสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เซรั่ม โลชั่น คลีนซิ่งเจล คลีนซิ่งโฟม เป็นต้น
เพื่อเพิ่มมุลค่าของแมงกะพรุนให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการจัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน :
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
:
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail :
			
ชื่อผู้ประสานงาน
:
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
127/12 ซ.บางจะเกร็ง 3 ถ.ราษฎร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 09 6932 8789, 08 9466 6461
คุณมนัสนันท์ ไทยกมล (วว.ภาคกลาง / ตะวันออก)

ProEngy ธัญพืชและผลไม้อัดแท่งให้พลังงานสูง
ส�ำหรับนักออกก�ำลังกาย นักกีฬา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการ บริษทั จูแอมเฮิรบ์ แอนเฮ้ลท์ จ�ำกัด จังหวัดสกลนคร เป็นผูป้ ระกอบการทีป่ ลูกและจ�ำหน่าย
ข้าวสายพันธ์ตา่ งๆ จึงมีความประสงค์ทจี่ ะเพิม่ มูลค่าของสินค้าโดยมุง่ กลุม่ เป้าหมายส�ำหรับนักออกก�ำลังกาย
และนักกีฬา จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพือ่ โอทอป โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ได้ดำ� เนินการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น ProEngy ธัญพืชและผลไม้อดั แท่งให้พลังงานสูง พร้อมกับการพัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ กระบวนการยืดอายุ การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและ
มาตรฐานในการผลิต เพื่อสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: 1/1 ม.7 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 08 3905 9877
: ดร.เศกศักดิ์ เชยชม (วว.ภาคอีสาน)

สบู่ใสท�ำความสะอาดผิวหน้าจากน�้ำมันถั่วดาวอินคา

ผู้ประกอบการ คุณตฤณนฤตย์ โคตรราช จังหวัดสกลนคร จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าของ
น�้ำมันจากถั่วดาวอินคา ซึ่งได้ท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายอยู่แล้วแต่มีความต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าและต่อยอด
จากเดิม จึงเข้ารับการปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์ โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการได้ดำ� เนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นสบู่ใสท�ำความสะอาดผิวหน้าจากน�้ำมันถั่วดาวอินคา การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดจ�ำหน่ายและ
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน :
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
:
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail :
			
ชื่อผู้ประสานงาน
:

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 หมุ่ที่ 9 ม.ประชาสุขสันติ์ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร 47220
โทร. 08 8220 2495, 08 8537 3946, 09 6606 3656
ดร.เศกศักดิ์ เชยชม (วว.ภาคอีสาน)
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากนมแพะ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ มณีรัตน์ฟาร์ม จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ประกอบการเลี้ยงแพะและจ� ำหน่ายนมแพะ
จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้า จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ได้ดำ� เนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวจากนมแพะ เช่น โลชัน่ สบู่
แชมพู เป้นต้น พร้อมกับการพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐาน
ในการผลิต เพื่อสนับสนุนและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

:
:
:
:

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68/9 ม.3 ต.ปากคลอก อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83110 โทร. 09 3952 3922, 09 5215 7415
ดร.บุณณนิดา โสดา (วว.ภาคใต้)

ผงพอกหน้าข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้

STI for
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนต�ำบลหนองแคน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ปลูกและจ�ำหน่าย
ข้าวหอมมะลิ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าข้าวแบบเดิมๆ จึงเข้ารับการปรึกษากับทางสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเข้าร่วมโครงการ
คูปองวิทย์ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผงพอกหน้าข้าวหอมมะลิ
ทุง่ กุลาร้องไห้ การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต
เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดจ�ำหน่ายและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน
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:
:
:
:

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73 ม.5 ถนน ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 โทร. 08 4027 3039
ดร.เศกศักดิ์ เชยชม (วว.ภาคอีสาน)

สบู่สครับผิวจากสารสกัดเมล็ดกาแฟ
(Coffee Soap)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่าศาลา จังหวัดเลย เป็นผูป้ ลูกกาแฟและจ�ำหน่าย
กาแฟสดพร้อมดื่ม จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเมล็ดกาแฟที่ ใช้งานแล้วและที่ยังไม่ได้ใช้งาน
ส�ำหรับเป้นผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงเข้าปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่งประเทศไทย
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์ โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการได้ดำ� เนิน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสบู่สครับผิวจากสารสกัดเมล็ดกาแฟ การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดจ�ำหน่ายและการ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการในการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อใช้และซื้อฝากของจังหวัดเลย
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: 99 หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จังหวัดเลย 42160 โทร. 08 4404 8018
: ดร.เศกศักดิ์ เชยชม (วว.ภาคอีสาน)

ครีมกันแดดจากน�ำ้ มันร�ำข้าว

ผูป้ ระกอบการ หจก.ปฏิญาแครีน แอนด์สปา จังหวัดเชียงราย จึงมีความประสงค์ทจี่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอาประเภทกันแดด จึงเข้าปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ด�ำเนิน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นครีมกันแดดจากน�้ำมันร�ำข้าว สูตรผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสาร
ออกฤทธิจ์ ากข้าวและสมุนไพร การวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การต้านรังสี UVA และ UVB
โดยการวัดค่าSPF และ PA ความคงตัวของผลิตภัณฑ์และการปนเปือ้ นของเชือ้ การพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดจ�ำหน่าย
และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการในการน�ำเสนอจ�ำหน่ายที่เพิ่มขึ้น
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

:
:
:
:

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
303/114 ม.5 หมู่บ้านเอื้ออาทร 1 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร. 08 7301 3143
อาภาพร พงศ์ปลื้มปิติชัย (วว.ภาคเหนือ)
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STI for
OTOP

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สบู่เหลวถั่วเขียว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ ร้านลีฟปิเนส จังหวัดกรุงเทพฯ มีความประสงค์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
ประเภทสบูเหลว จึงเข้าปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์ โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการได้ดำ� เนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นสบู่เหลวถั่วเขียว โดยใช้เทคนิคการ Formulation และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ
ที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและ
มาตรฐานในการผลิต เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดจ�ำหน่ายและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับ
ผู้ประกอบการภายใต้แบรนด์ Leafpiness
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

:
:
:
:

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26/27 หมู่ 8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 09 9632 3928
คุณมนัสนันท์ ไทยกมล (วว.ภาคกลาง / ตะวันออก)

สบู่ถั่วเขียว
(Green bean Soap)

STI for
OTOP

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ คุณชนากานต์ เสนาค�ำ จังหวัดกรุงเทพฯ มีความประสงค์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอางล้างหน้าแบบสบู่ จึงเข้าปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้ด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสบู่ถั่วเขียว การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาด้าน
กระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดจ�ำหน่ายและการเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการภายใต้แบรนด์ Onzonskin
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail : 41/393 แฟมมิลี่ทาวน์คอนโด อินทามระ 29 แยก 1 แขวงสามเสนใน
			 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร. 09 2269 9779
ชื่อผู้ประสานงาน
: คุณมนัสนันท์ ไทยกมล (วว.ภาคกลาง / ตะวันออก)
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ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางจากถั่วดาวอินคา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ บริษัท เชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า จ�ำกัด เป็นผู้ปลูกและผลิตถั่วดาวอินคา
ในจังหวัดเชียงราย จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าของถั่วดาวอินคา โดยท�ำการปรึกษากับทางสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ดำ� เนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางจากถัว่ ดาวอินคา เช่น โฟมล้างหน้า แชมพู
สูตรผสมครีมนวด สบู่เหลวอาบน�้ำ เป็นต้น การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาด้านกระบวน
การผลิตและมาตรฐานในการผลิต เพือ่ สร้างความพร้อมในการจัดจ�ำหน่ายและการเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้ประกอบการภายใต้แบรนด์ INCHA
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

:
:
:
:

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 ม.7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 08 6185 1391
อาภาพร พงศ์ปลื้มปิติชัย (วว.ภาคเหนือ)

ครีมนมล้างหน้า

ผูป้ ระกอบการ กลุม่ อาชีพครีมน�้ำนมเซรัม่ บัวหิมะ จ.ราชบุรี มีความประสงค์ทจี่ ะเพิม่ มูลค่าของบัวหิมะ
และน�้ำนมจากธรรมชาติ โดยท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ครีมนมล้างหน้า การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐาน
ในการผลิต เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดจ�ำหน่ายและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ
ภายใต้แบรนด์ KEFIR
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน

:
:
:
:

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 ม.2 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร. 09 6156 2994
คุณมนัสนันท์ ไทยกมล (วว.ภาคกลาง / ตะวันออก)
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STI for
OTOP

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวนจังหวัดจันทบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นผูป้ ลูก
ยางพาราและผลิตน�ำ้ ยางพาราจ�ำนวนมากในพืน้ ที่ และมักประสบปัญหาราคาตกต�ำ่ จึงท�ำการปรึกษากับทาง
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ดังกล่าว โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด�ำเนินการการพัฒนา
สูตรน�้ำยางพาราส�ำหรับเคลือบถุงมือให้มีความนุ่มและความคงทนต่อการใช้งาน การพัฒนาและออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีเครือ่ งชุบถุงมือ
เพื่อสนับสนุนและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการอย่างครบวงจรในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และการ
แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต�่ำในระยะยาวภายใต้แบรนด์บ้านในสวน
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
:
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail :
			
ชื่อผู้ประสานงาน
:

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
318 ม.17 (บ้านเหนือคลอง) ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 09 7235 6431, 09 4481 0343
ดร.บุณณนิดา โสดา (วว.ภาคใต้)

ฉี่ไส้เดือนเสริมธาตุอาหารพืช

STI for
OTOP

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการ ฟาร์มไส้เดือนบ้านครูไต่ จังหวัดล�ำปาง เป็นผูเ้ ลีย้ งและจ�ำหน่ายไส้เดือน จึงมีความต้องการ
เพิ่มมูลค่า จึงท�ำการปรึกษากับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพือ่ โอทอป โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ได้ดำ� เนินการ
การพัฒนาเป็นสูตรปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน�้ำจากสิ่งขับถ่ายไส้เดือน โดยการวิเคราะห์และทดสอบปรับแต่ง
ธาตุอาหารพืชแต่ละชนิด การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐาน
ในการผลิต โดยจัดจ�ำหน่ายในรูปแบบขวด ภายใต้แบรนด์ APT BIO MIX ฉี่ไส้เดือนบ้านครูไต่
รายละเอียดเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของผลงาน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน
ที่อยู่ติดต่อ/เบอร์โทร/E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน
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:
:
:
:

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
327/1 ซ.14 ถ.สุขสวัสดิ์1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000 โทร. 08 9632 4613
อาภาพร พงศ์ปลื้มปิติชัย (วว.ภาคเหนือ)

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
จากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
ล�ำดับ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ชุมพรเขตร

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ

ผลิตภัณฑ์
1. กลุ่มบ้านนาค�ำใหญ่
• เสื้อ กางเกง ส�ำเร็จรูป
2. กลุ่มแจกันไม้ไผ่ จ.อุบลราชธานี
3. กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
งานเศษผ้าชุมชน บ้านอ้อมโรงหีบ
• กระเป๋าเคลือบนาโน
1. ศูนย์ศิลปินโอทอปผ้ามัดหมี่

2. กลุ่มสตรีสัมพันธ์ นางจริยา สาลี
• หมอนอิง
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้า
และตัดเย็บชุมชนหมู่ 13
จ.อุบลราชธานี
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากาบบัว
บ้านครามขวาง จ.อุบลราชธานี
3. บริษัท ศิริวรรณ จ�ำกัด
• แปรรูปเส้นพาสต้า จากข้าว

ผู้ประสานงาน
อ.ดร.กาญจนา ลือพงษ์
โทร. 08 9994 5959
น.ส.รัตนา ค�ำแฝง จ.อุบลราชธานี
นางภาพร ศรีอารักษ์
นางวรรณา วิมานจันทร์
212/4 ม.7 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร โทร. 08 3346 8741  
น.ส.อัจฉรา จินดาจ�ำนง
โทร. 08 9689 6658
นายวินัย ปัจฉิม 22 หมู่ 4
ต�ำบลโคกเจริญ อ�ำเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี 15250
โทร. 08 9905 9332
84 ก�ำพวน ม.3
ต.ก�ำพวน กิ่งอ�ำเภอสุขส�ำราญ
จ.ระนอง กลุ่มสตรีสัมพันธ์
โทร. 08 5880 5996
น.ส.ศิริญญา ทองพูล
โทร. 06 3459 4429
นางเพียรแพง ปัสสุวรรณ

OTOP
Shopping

น.ส.สุทธาทิพย์ ศรีวันนา
โทร. 09 4498 0214
นางสาวศิริวรรณ งามเหมาะ 285
ม.18 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 09 4514 2694
4. กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผัดหมี่เมืองปัก 546/9 ม.10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย
• หมี่โคราช ตรา 5 ดาว
จ.นครราชสีมา 099-1695511
5. กลุ่มโอทอปปลาเค็มบ้านสวนเพิ่มสุข 46/21 ม.5 ซ.สวนเพิ่มสุข
• เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
ถ.เลียบคลองสิบ ต.บึงบา
ปลาเค็ม
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
โทร. 08 4547 2189
6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
นางวนิดา โครตศาลา
เกษตรกรบ้านท่าตูม
162/1 ม.5 ต.หมูม่น อ.เมือง
• ปลาร้าบอง
จ.อุดรธานี โทร. 08 1260 9633
7. บุญยะสิทธิ์ฟาร์มผึ้ง
นางสุจินดา กอศักดิ์ศิริ
• เยลลี่น�้ำผึ้งมะนาว
99 ม.10 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง
จ.อุดรธานี โทร. 08 8312 6997
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ล�ำดับ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�้ำมอญ
แจ้ซ้อน ผู้ประกอบการ

2. ร้านต้นครามหม้อฮ้อม
ย้อมธรรมชาติ จ.แพร่
3. กลุ่มสตรีตำ� บลแม่ปั๋ง ต�ำบลแม่ปั๋ง
• ล�ำไยสีทอง
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม

7. มหาวิทยาเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

1. กลุ่มพิชยาน�้ำมันมะพร้าว

2. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชน
ชมรมผู้เลี้ยงแพะกรุงเทพมหานคร
ฟาร์ม “ฟาอิซ ฟาร์ม แพะ”
• ผลิตภัณฑ์นมแพะ
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกกขนากพลัส
• น�ำผลไม้พร้อมดื่ม

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจ  
• ผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อม
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ต�ำบลบางนางร้า ชุมชนบ้านใหม่   
• ผลิตภัณฑ์จากมันเทศ

ผู้ประสานงาน
น.ส.วัลภา กันทะวงศ์
โทร. 08 2938 5332
นางสุวรรณ บุตรปะสะ STI-0485
147 หมู่ 2 ต�ำบลแจ้ซ้อน
อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง
52240 โทร. 08 9852 2592
นางยุพิน สายส�ำเภา
ที่อยู่ : 147/2 ม.5 ซอย 28
ถนนเทศบาล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000 โทร. 08 4741 5338
น.ส.หนึ่งฤทัย
โทร. 053 266516-8
08 9429 9275
นางสาวพิชยา ตุมตอง 164/3 ม.13
ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร. 08 9705 0466
น.ส.เอมอร สารเถื่อนแก้ว
โทร. 08 2168 1372
นางสาววรัญญา หอมธูป
104 ม.1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก โทร. 08 6929 1745
ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
โทร. 08 1304 0500
459 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
อ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส
โทร. 08 5900 6169
ที่ตั้ง 90 หมู่ 6 ต.หนองขนาก
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 08 6985 7689
อ.ณัฎฐ์ สิริวรรธนานนท์
โทร. 035 709 080, 08 1916 2081
1/1 หมู่ 4 ต�ำบลท่าเสา อ�ำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม
โทร. 08 1349 3521 หมู่ที่ 2
ต�ำบลบางนางร้า อ�ำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 08 1642 4966
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โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
จากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

ข้อมูลผู้ประกอบการ
Thai Tech Expo 2017
ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2560
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค บางนา กทม.
ล�ำดับ

ผลิตภัณฑ์

ผู้ประสานงาน

1

ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ : Patiya SUN Screen ครีมกันแดดจากน�้ำมันร�ำข้าว
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดทีม่ สี ว่ นผสมของสารออก
ฤทธิ์จากข้าวและสมุนไพร
• การวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การต้านรังสี
UVA และ UVB โดยการวัดค่าSPF และ PA ความคงตัวของผลิตภัณฑ์
และการปนเปื้อนของเชื้อ
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : APT BIO MIX ฉี่ไส้เดือนเสริมธาตุอาหารพืช
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ปย
ุ๋ อินทรียเ์ คมีชนิดน�ำ้ จากสิง่ ขับถ่ายไส้เดือน
โดยการวิเคราะห์และทดสอบปรับแต่งธาตุอาหารพืชแต่ละชนิด
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชาบัว-ชาใบบัวกว๊านพะเยา
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ชาจากใบบัวพร้อมชง
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวตังไข่ขวัญ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์

หจก.ปฏิญาแครีน แอนด์สปา
คุณปฏิญา ทองยู 303/114 ม.5 หมู่บ้านเอื้ออาทร 1 ต.โป่งผา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130  
โทร. 08 7301 3143
สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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8

9

ฟาร์มไส้เดือนครูไต๋
คุณอ�ำไพ พิกุลหอม
327/1 ซ.14 ถ.สุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
โทร. 08 9632 4613
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บัวกว๊านพะเยา
คุณศิริลักษณ์ ดวงพันธ์
167 ม.4 ต.ท่าจ�ำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  โทร. 08 9997 3634
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ข้าวตังไข่ขวัญ แม่ฮ่องสอน
คุณสัมพันธ์ ด่านนาถพงศ์ 129/3 บ้านปางหมู ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 08 1022 8003
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชาล�ำไยสวนในเวียง
บริษัท ไฮเทคไบโอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
คุณประสิทธิ์ คงรักเกียรติยศ 186/1 ม.5 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า
• การพัฒนาปรับปรุงดิน และสภาพพื้นที่ปลูกเพื่อความเหมาะสม จ.เชียงราย 57170 โทร. 08 1104 1117
ในการเพิ่มผลผลิตล�ำไยอินทรีย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : INCHA ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางจากถั่วดาวอินคา บริษัท เชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า จ�ำกัด
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
นางมารียา วิศิษฐฎากุล
• การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางจากถั่วดาวอินคา
42 ม.7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  โทร. 08 6185 1391
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : Leafpiness สบู่เหลวถั่วเขียว
ร้านลีฟปิเนส
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
คุณภาวิกา ฉายสกุลวงศ์
• การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สบู่เหลวถั่วเขียว โดยใช้เทคนิค 26/27 หมู่ 8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
การ Formulation และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อที่เป็น 10170 โทร. 09 9632 3928
สาเหตุของการเกิดสิว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : JELLINO ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางคอลลาเจน
บริษัท อดิญา มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
สารสกัดจากแมงกะพรุน
คุณกฤษฎ์ธพัฐ พันธุ์ธนชาติ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
127/12 ซ.บางจะเกร็ง 3 ถ.ราษฎร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมือง
• การพั ฒ นานวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อลลาเจนจากสารสกั ด จ.สมุทรสงคราม 75000
แมงกะพรุน โดยใช้เทคนิคการสกัดคลอลาเจนจากแมงกะพรุนให้มี โทร. 08 9466 6461, 09 6932 8789
อนุภาคเล็กสามารถซึ่มเข้าสู่ผิวหนังได้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เพลินตา น�้ำตะลิงปลิงพร้อมดื่ม
เพลินตา ออร์แกนิค ฟาร์ม
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
คุณพเยาว์ เหลืองศรีอ�ำพร 268 ม.4 ซ.เนินตะแคง ต.วังกระแจะ
• การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทร. 08 1451 1586  
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ผลิตภัณฑ์

ผู้ประสานงาน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลาทิพย์ น�้ำสมุนไพรตรีผลา น�้ำมะขามป้อม
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : KEFIR ครีมนมล้างหน้า
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนาสูตรครีมนมล้างหน้า
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : Monkey Smile Juice น�้ำผักผลไม้แท้ 100%
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
• การทดสอบการยืดอายุผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากนมแพะ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากนมแพะ
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ดีปลี เครื่องแกงชนิดแห้งพร้อมปรุง
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนาสูตรเครื่องแกงชนิดแห้งพร้อมปรุง

วิสาหกิจชุมชนน�้ำสมุนไพรตรีผลา
คุณเจตนา บุญวาที
88 ม.5 ต.ห่วงน�้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด โทร. 08 5095 6652
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กลุ่มอาชีพครีมน�้ำนมเซรั่มบัวหิมะ จ.ราชบุรี
คุณณัฐติกาญจน์ รุ่งวิไลเจริญ 77 ม.2 ต.หนองปลาหมอ
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 09 6156 2994
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
บ้านพลังธรรมชาติ
คุณพันธพิชา การะยะ 44 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  โทร. 09 7289 4246
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
มณีรัตน์ฟาร์ม
คุณมณีรตั น์ บัวศรี  68/9 ม.3 ต.ปากคลอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 09 3952 3922, 09 5215 7415
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
บริษัท ดีปลี จ�ำกัด
คุณอินทุธญา เซียมกั้ง
ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตราขาว จ.ตรัง 92140  โทร. 09 3542 9823
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : IYha เงาะแช่อิ่มอบแห้ง ชาผลไม้
Nasan Food Products Co., Ltd
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
คุณรัตนาพร บันเทิงจิตร
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้ง
191 ถ.พูนศิริ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
โทร. 09 4564 0459, 08 4564 6459, 07 7341 406
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : บ้านในสวน ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ
วิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
คุณสมเกียรติ จ�ำปาดง
• การพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีเคลือบน�ำ้ ยางพารากับถุงมือ 318 ม.17 (บ้านเหนือคลอง) ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
• การพัฒนาสูตรน�้ำยางเข้มข้น และวิธีการเคลือบที่ได้มาตรฐาน 84190  โทร. 09 7235 6431, 09 4481 0343
สามารถติดกับผ้าได้ดีและมีความยืดหยุ่นสูง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ProEngy ธัญพืชและผลไม้อัดแท่งให้พลังงานสูง บริษัท จูแอมเฮิร์บแอนเฮ้ลท์ จ�ำกัด
ส�ำหรับนักออกก�ำลังกาย นักกีฬา
คุณไกรยุทธ แสวงสุข  
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
คุณกัณฑ์ สง่าแสง
• พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวเป็นอาหารรูปแท่ง
1/1 ม.7 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
ส�ำหรับนักกีฬา
โทร. 08 3905 9877
• กระบวนการผลิตและการจับตัวของผลิตภัณฑ์   
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลคุณค่าโภชนาการทีเ่ หมาะสมกับนักกีฬา
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผงพอกหน้าข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้
วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนต�ำบลหนองแคน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
คุณสว่าง สุขแสง (ยกเลิก)
• การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผงพอกหน้าจากข้าวหอมมะลิ 73 ม.5 ถนน ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
โทร. 08 4027 3039
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ผลิตภัณฑ์
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ชื่อผลิตภัณฑ์ : Banana Stick ขนมปังขาไก่จากกล้วยน�ำ้ ว้า
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยน�ำ้ ว้าเป็น Banana Stick รสชาดต่างๆ
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : Coffee Bun สบู่สครับผิวจากสารสกัดเมล็ดกาแฟ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเป็นสบู่สครับผิวจากสารสกัด
เมล็ดกาแฟ
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชือ่ ผลิตภัณฑ์ : ข้าวเพชรไพศาล จมูกข้าวชงพร้อมดืม่ ผสมธัญพืช
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเป็นจมูกข้าวชงพร้อมดื่มผสมธัญพืช
• วิเคราะห์ผลคุณค่าโภชนาการ
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวทิพมนต์ จมูกข้าวไรซ์เบอร์รีบด
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
• พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
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ผู้ประสานงาน

กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง
คุณลักขณา แสนบุ่งค้อ 99 ม.1 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โทร. 08 7228 0676
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่าศาลา
คุณธัญญ์นิธิ ศรีบุรินทร์ธนาภรณ์
99 หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทร. 08 440 48018
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านห้วยไห
คุณนิ่มอนงค์ แก้วไพศาล
280 ม.4 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โทร. 08 1482 0809
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทิพมนต์
คุณธีระ ด้วงอ�ำพันธ์
41 หมู่ที่ 4 บ้านต้อง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 09 544 04661
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่ถั่วเขียว
Onzonskin
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
คุณชนากานต์ เสนาค�ำ
• กรพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สบู่ถั่วเขียว
41/393 แฟมมิลี่ทาวน์คอนโด อินทามระ 29 แยก 1 แขวงสามเสนใน
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  โทร. 09 2269 9779
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลาผลน�้ำมังคุด น�้ำลองกอง น�ำ้ ลูกหม่อน
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
คุณวัฒนา ผลาผล
• การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ น�้ำมังคุด น�้ำลองกอง น�้ำลูกหม่อน 3 ม.10 ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี 22000
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
โทร. 08 1736 6030
• การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• การพัฒนาเทคโนโลยีการคั้นน�ำ้ ผลไม้
ชือ่ ผลิตภัณฑ์ : ปลาร้าบองก้อนอบแห้ง น�ำ้ ปลาร้าปรุงรสสมุนไพร ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด น�้ำพริกครูอรุณี
ปลาร้าผงสมุนไพร
คุณอรุณี พรหมสุข
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
158 ม.4 บ้านหนองแฝก ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
• การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
โทร. 08 7241 4761
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานในการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มะพร้าวอ่อนแก้ว เคียงเลย
กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น�้ำบ้านน้อย
• เทคโนโลยีการยืดอายุและการเก็บรักษาของมะพร้าวอ่อนแก้ว
คุณอภิสรา ธรรมมาพา 40/14 ม.4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
• การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
42110 โทร. 08 1871 2054, 042 821 228
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : Baingern ข้าวผงชงพร้อมดื่ม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรจมูกข้าว ข้าว ยา ตราใบเงิน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
คุณเกวลิน ใบเงิน
• การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวผงชงพร้อมดื่ม รสกาบา 150 ม.1 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
รสสมุนไพร และรสน�้ำนม
โทร. 08 7451 7428
• พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ชื่อผลิตภัณฑ์ : ซิงโซ-เท็กซ์สิ่งทอเส้นใยธรรมชาติที่มีความเงาและ
ความนุ่มแบบพิเศษ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนากระบวนการตกแต่งส�ำเร็จให้กบ
ั ผ้าทอเส้นใยธรรมชาติ
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ใช้สารเพิ่มความเงาและความนุ่มแบบ
พิเศษของสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติ
• การพั ฒ นาระบบการรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของสิ่ ง ทอเส้ น ใย
ธรรมชาติที่มีความเงาและความนุ่มแบบพิเศษ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชมนาด สะตออบแห้งชนิดคืนรูปได้
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนากระบวนการอบแห้งสะตอด้วยอากาศแห้งทีอ
่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สะตออบแห้งชนิดคืนรูปได้
ชื่อผลิตภัณฑ์ : อุดรนาคิน ผงสีจากสีย้อมธรรมชาติดูดซับ
ด้วยดินนาคาส�ำหรับตกแต่งสิ่งทอ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนากระบวนการการผลิตผงสีจากสียอ
้ มธรรมชาติดดู ซับ
ด้วยดินนาคา
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สีผงธรรมชาติที่ใช้วิธีการย้อมเย็น
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น�้ำอ้อยไร่ไม่จน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• พัฒนาเครือ
่ งจักร เครือ่ งปอกเปลือกและคัน้ น�ำ้ อ้อยแบบอัตโนมัติ

29

30

31

32

33

34

35

36

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยเล็บมือนางอบศรีภา
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยชะลอการเกิดการเปลี่ยนเป็น
สีนำ�้ ตาลและยืดอายุการเก็บ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น�้ำพริกส�ำเร็จรูป น�้ำจิ้มสุกี้
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ การให้ ค วามร้ อ นเพื่ อ ฆ่ า เชื้ อ
จุลินทรีย์ ยืดอายุการเก็บ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเส้นใยธรรมชาติ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนาคุณภาพเสน
้ ใยธรรมชาติโดยใช้การป้องกันการเกิดเชือ้ รา
การย้อมสีธรรมชาติ และการท�ำให้เส้นใยธรรมชาติมีความอ่อนนุ่ม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์คำ�้
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• เทคโนโลยี ECO Friendly โดยใช้กระบวนการฟอกย้อมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการฟอกกาวไหมจะใช้น�้ำด่างจาก
ธรรมชาติ ส่วนกระบวนการย้อมจะใช้สีย้อมที่ปราศจากสาร azo
ที่สามารถแตกตัวให้สารก่อมะเร็ง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : Chan สบู่ผสมสมุนไพร
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาในแต่ละด้าน
• การพัฒนาคุณภาพสบู่ให้ได้มาตรฐานตาม มผช. สบู่มีสมบัติ
ท�ำความสะอาดได้ดี ไม่มีด่างตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

ผู้ประสานงาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านภูจวง
คุณนิทัศน์ จันทร
75/1 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โทร. 08 9959 9460
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมิสเตอร์สะตอ
คุณชมนาด ศรีเปารยะ 152 ม.7 ต.เขาพระ อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช 80270 โทร. 08 7451 7428
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีครามธรรมชาติ
คุณล�ำไย บูชาศรีวงศ์
273 ม.16 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โทร. 08 6222 2658
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
บริษัท น�้ำอ้อยไร่ไม่จน จ�ำกัด
คุณปภัสราภรณ์ เหรียญทอง
203 ม.6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190
โทร. 08 7998 9982
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
บริษัท เอส. ที มาร์เก็ตติ้ง (1995) จ�ำกัด
คุณศรีภา แสงฟ้าสุวรรณ
13 ม.13 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โทร. 08 6511 9577, 0 2889 3747-8  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
บริษัท สุขสวัสดิ์ธ�ำรง จ�ำกัด
คุณปภาดา พงษ์สุขถาวร
225 ม.4 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โทร. 09 2991 5966  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
บริษัท พี.เอ.เอส ฟู้ดส์ จ�ำกัด
คุณเนาวรัตน์ วรรณประเสริฐ
73 ถ.อ่างทอง – สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ  อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 09 5114 5891 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
กลุ่มอาชีพสตรีท�ำเครื่องประดับเทศบาลเมืองอ่างทอง
คุณวนิดา นันทะสุธา
231 ม.2 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล�ำภู
โทร. 09 5776 4639
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค�้ำกลุ่มอาชีพบ้านสบู่
คุณวชิระ จันทรวิทุร
76 ถ.ประเสริฐมนูญกิจ14 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
10230 โทร. 08 6524 2552 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
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ล�ำดับ

เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่จัดแสดง
ในงาน Thai Tech Expo2017
วันที่ 20-24 กันยายน 2560
4 เครื่องจักร และ 4 เทคโนโลยี
ล�ำดับ
1

เครื่องจักร/เทคโนโลยี
1. เครื่องสาวไหม
2. เครื่องตีเกลียว
2. เครื่องควบเกลียว

2

เครื่องสาวไหม

3

1. เทคโนโลยีการใช้สารมอร์แดนท์
ธรรมชาติ
2. การออกแบบลวดลายผ้าจากเส้นใย
ธรรมชาติ
1. เทคโนโลยีการย้อมสีผ้า
2. การผลิตสบู่รังไหม

OTOP
Shopping

4
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ผู้รับผิดชอบ
ผศ.มาโนช ริทินโย
มทร.อีสาน นครราชสีมา
โทร. 08 4887 9442
Email: manote@rmuti.ac.th
อ.วุฒินันท์ โนนล�ำดวน
มทร.อีสาน สุรินทร์
โทร. 08 4887 9442
Email: tiger-muyong@hotmail.com
อ.กิตธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์
ม.กาฬสินธุ์
โทร. 08 7639 0601
Email: ykittanut@gmail.com
อ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
มรภ.ร้อยเอ็ด
โทร. 08 7511 1120
Email: kanokks@hotmail.com

หนา
หลัก

ขอรับถายทอด
เทคโนโลยี

หิ้งสู่ห้าง

กิจกรรม

อัลบั้ม
ภาพ

โครงการ

เกี่ยวกับ
เรา

เขาสูระบบ
|

สมัคร
สมาชิก

ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

� พบผู ้ขาย ส่งเสริมการใช ้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ เป็ นโครงการทีเ� ชือ
� มโยงภาค
โครงการนีจ
� ัดทําขึน
� เพือ
� เป็ นตลาดเทคโนโลยีทเี� ข ้าถึงได ้ง่าย ผู ้ซือ
่ ารใช ้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได ้อย่างเป็ นรูป
เอกชนให ้สามารถเข ้าถึงและนํ าผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีพ
� ัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสูก
ธรรม หน่วยงานของรัฐทีท
� ําหน ้าทีส
� ร ้างคุณค่าให ้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นฐาน ได ้ตระหนักถึงความสําคัญในการใช ้
ประโยชน์ผลงานวิจัยออกสูเ่ ชิงพาณิชย์เสริมศักยภาพและยกระดับผู ้ประกอบการ เพือ
� ก่อให ้เกิดผลประโยชน์ตอ
่ เศรษฐกิจและสังคมไทย จึงจัดทํา “โครงการข ับ
เคลือนผลงานวิจ ัยสูเ่ ชิงพาณิชย์” ขึน
�

รูปแบบของโครงการ
เป็ นการถ่ายทอดเทคโนโลยีของหน่วยงานร่วม ให ้แก่ภาคเอกชนเพือ
� ให ้เกิดการนํ าไปใช ้ในการผลิต จําหน่าย และ/
หรือ การประกอบธุรกิจ แบบไม่สงวนสิทธ์ (Non-exclusive)

ระยะเวลาของโครงการ
20 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2561 (3 ปี )

วัตถุประสงค
1. เพือ
� กระตุ ้นให ้เกิดการใช ้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในภาคเอกชน
2. เพือ
� ส่งเสริมให ้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในภาคเอกชน
3. เพือ
� ยกระดับผู ้ประกอบการให ้เข ้าถึงแหล่งรวมงานวิจัยและพัฒนา เพือ
� ให ้เกิดการขับเคลือ
� นผลงานวิจัยสูเ่ ชิงพาณิชย์
่ ารพัฒนาผลงานวิจัยให ้ตอบโจทย์อต
4. เพือ
� รับทราบข ้อมูล ปั ญหา อุปสรรค และข ้อจํากัดของเทคโนโลยี เพือ
� นํ าไปสูก
ุ สาหกรรม

ประโยชนของโครงการ
• เกิดตลาดของเทคโนโลยีทเี� ข ้าถึงได ้
• เกิดผู ้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่
• ผู ้ประกอบการได ้ใช ้เทคโนโลยี เกิดรายได ้และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
• มีการทํางานร่วมกันระหว่างผู ้ประกอบการและนักวิจัย มีความร่วมมืออืน
� ๆ ต่อไปในอนาคต
• ผู ้ประกอบการได ้ใช ้สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ทีห
� น่วยงานรัฐพัฒนาขึน
�

เทคโนโลยีที่เขารวมโครงการ
• เทคโนโลยีทน
ี� ํ าเสนอเข ้าโครงการมีอายุการเปิ ดรับสมัครผู ้สนใจเป็ นเวลา 2 ปี
• เทคโนโลยีใหม่ทจ
ี� ะประกาศให ้ทราบทุก 1 ปี

หน ้าหลัก

ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

ติดต่อเรา

เกีย
� วกับเรา

เงือ
� นไขการเข ้าร่วมโครงการ

สมัครสมาชิก

กิจกรรม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่าย

เข ้าสูร่ ะบบ

กรอกอีเมลเพื่อสมัครรับขาวสาร

สมัคร

สอบถามข้อมูล
NSTDA Call Center : 0 2564 8000
อีเมล : contact@thailandtechshow.com

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
Maintenance by Digital Mind Co., Ltd.

Thailand
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https://www.thailandtechshow.com/aboutus.php
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5

ขั้นตอน

การใช้สิทธิง่ายๆ

เพื่อขอรับการถายทอดเทคโนโลยี เหมาะสําหรับผูสนใจ, นักลงทุน, ผูประกอบการเพื่อการผลิตและจําหนาย

เพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เหมาะส�ำหรับผู้ ในใจ, นักลงทุน, ผู้ประกอบการเพื่อการผลิตและจ�ำหน่าย
เงื่อนไขการเขารวมโครงการ

เทคโนโลยีราคาเดียว

1. แสดงความสนใจผาน

คาธรรมเนียมและคาใชจาย

เทคโนโลยีตอรองราคา

1. แสดงความสนใจผาน

www.thailandtechshow.com

www.thailandtechshow.com

2. รอพิจารณาจากหนวยงานเจาของ

2. หารือและเจรจาในรายละเอียด

ทรัพยสินทางปญญา

3. ลงนามในสัญญาพรอมชําระคา

ธรรมเนียม 30,000 บาท

ตลอดจนเงื่อนไขและคาตอบแทน

3. ลงนามในสัญญาพรอมชําระคา

ตอบแทนเบื้องตน หรือ คาเปดเผย
เทคโนโลยีตามที่ตกลง

4. ผลิตและจําหนายสินคา (สง

4. ผลิตและจําหนายสินคา (สง

5. นําคาธรรมเนียม 30,000 บาท มา

5. ติดตามและประเมินผลตามรอบที่

หักเปนสวนลด Royalty fee

https://www.thailandtechshow.com/techno_process.php

Royalty fee ตามเงื่อนไขที่ตกลง)

ตกลงกัน

1/2
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Royalty fee 2%ตอป)
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1. กลุ่มการแพทย์
1 แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ ทนทาน ท�ำความสะอาดได้
		 (n-Breeze)
2 ชุดตรวจวัดปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินเพื่อ
ติดตามเบาหวาน SugarAL GO-Sensor
3 วัสดุทดแทนกระดูกไฮดรอกซีอาปาไทต์สังเคราะห์
ชนิดมีรูพรุน (M-Bone synthetic bone graft)
4 เส้นใยนาโนโฟโต้คะตะลิสจากอนุภาคนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซด์ ที่มีออกไซด์ของโลหะเป็นกาวอนินทรีย์
5 ยาน�ำ้ มันสมานแผลเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน
6 อุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ
7 ISSARA BOX
8 วิธีการผลิตอุปกรณ์อุดผนังหัวใจห้องบนที่สร้างจาก
9
10
11
12

Thailand
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13
14

สวทช.
สวทช.
สวทช.
สวทช.
สวก.
สวก.
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลวดโลหะผสมจ�ำรูป
ขดลวดค�ำ้ ยันชนิดลากลิ่มเลือดจากโลหะผสมจ�ำรูป
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส�ำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลัน
เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วงแบบอัตโนมัติ
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
วัสดุทดสอบความช�ำนาญประเภทเลือดครบส่วน
ม.นเรศวร
“คิวพร๊อมท์” (Q Prompt Proficiency Testing Material)
หลอดเก็บเลือดเคลือบสารกันเลือดแข็งขนิดพิเศษ (Blood
ม.นเรศวร
Collecting Tube with New Anticoagulation Additive
ชุดตรวจดีเอ็นเอของเชือ้ ก่อโรคทีแ่ สดงผลรวดเร็วด้วยแถบสี
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
การพัฒนาหุ่นจ�ำลองเพื่อฝึกการท�ำหัตถการใส่ท่อในช่อง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
เยื่อหุ้มปอดจากยางธรรมชาติ
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25
26
27
28
29

30
31

LAMP Nano gold
ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม
แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นย�ำ (blueAMP)
ENZboost สารเสริมในอาหารสัตว์
ซอฟต์แวร์วัดขนาดเม็ดอาหารสัตว์ (สายวัด)
นวัตกรรมเม็ดลูกดินส�ำหรับการบ�ำบัดขยะอินทรีย์หรือใช้
เป็นวัสดุปลูก
ชุดทดสอบอิมมูโนวินิจฉัยส�ำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและ
ความแม่นย�ำสูง ส�ำหรับการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
และพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
พอลิเมอร์ดูดซึมน�ำ้ สูง
TILAVAC: วัคซีนป้องกันเชื้อ Tilapia Lake Virus ในปลานิล
และปลานิลแดง

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ขอนแก่น
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.สงขลานครินทร์
สวทช.
สวทช.
สวทช.
สวทช.
สวทช.
สกว.
สกว.

สทน.
ม.เกษตรศาสตร์
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15 Mobile Application ระบบจัดคิวรับยาในโรงพยาบาลด้วย
QR Code
16 ชุดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
17 อุปกรณ์ตรวจหมู่เลือด ABO แบบรายงานผลเป็น
ตัวอักษรบนกระดาษ
18 ถุงรองรับเลือดในระยะคลอด
19 ยางยืดพลิกข้อมือ
20 ยางยืดคล้องแขน
21 สารสกัดจากดีบัวเพื่อควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
			
2. กลุ่มเกษตร ประมง
22 อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า (Fish X-Change)
23 สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารส�ำหรับพืชไร้ดิน
24 ชุดตรวจโรคกุ้งตายด่วน (EMS) ด้วยเทคนิค

32
33
34
35

41

การจัดการการเลี้ยงปลานิลบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์
ม.เกษตรศาสตร์
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสแบบง่าย
ม.เกษตรศาสตร์
กระบวนการแปรรูปผลไม้ครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เครื่องบ�ำบัดน�้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงาน
ม.มหาสารคาม
แสงอาทิตย์
สูตรอาหารส�ำหรับปลาหนัง
ม.แม่โจ้
ชุดตรวจแบบแถบสีสำ� หรับตรวจเชื้ออหิวาตกโรค  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
Vibrio cholerae VCO1  VCO139 และ VCG
ปุ๋ยไบโอกรีน (Bio Green Fetilizer)
ม.สวนดุสิต
ปุ๋ยนาโนซิลิคอน (Nano Silicon Fertilizer)
ม.สวนดุสติ
ปุ๋ยเจลบีดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร
ม.สวนดุสติ
(Gel Beads Control Release Fertilizer)
ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม (Potassic Biofertilizer)
ม.สวนดุสติ

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ปุ๋ยเม็ดดินเผาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปุ๋ยเม็ดดินเผาจากอุตสาหกรรมอาหาร
กระถางมวลเบาจากแกลบ
กระถางมวลเบาจากเถ้าชานอ้อย
แผ่นไฮโดรเจลส�ำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน
กรรมวิธีการย้อมผ้าสีม่วงจากว่านยาอูเนะ
สูตรผสมของวัสดุผสมจากมูลช้าง
กรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน
กรรมวิธีการเก็บรักษาน�ำ้ เชื้อของปลาด้วยวิธีการแช่แข็ง
สูตรอาหารส�ำหรับปลากินพืช
กล่องห่อป้องกันแมลงส�ำหรับมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ส่งออก

36
37
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39
40
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ม.สวนดุสิต
ม.สวนดุสิต
ม.สวนดุสิต
ม.สวนดุสิต
สทน.
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.แม่โจ้
ม.อุบลราชธานี

			
3. กลุ่มเครื่องมือ เครื่องจักร
53 ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(Dr. Pulse Pro)
54 อิฐมวลเบาคอมโพสิทจากจึโอโพลิเมอร์และวัสดุมวลเบา
สวทช.
จากเศษแก้ว
55 จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภาพกลิ่นในอากาศ
สวทช.
56 เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์พริกต้นทุนต�ำ่ โดยการใช้เทคนิค
สวก.
การประมวลผลภาพ
57 อิฐประดับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58 ส่วนผสมมอร์ตาร์สำ� หรับฉาบจากเปลือกไข่ไก่
ม.เกษตรศาสตร์
59 สูตรผสมโครงจักรยานที่ประกอบด้วยไหมผสมเรซิ่น
ม.ขอนแก่น
60 ไม้เทียมจากเศษขี้เลื่อยและเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์
ม.ขอนแก่น
61 พื้นรองเท้าแป้งมันส�ำปะหลังผสมยางพาราป้องกันเท้าเหม็น
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.ธรรมศาสตร์
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62 ถ้วยพลาสติกจากแป้งมันส�ำปะหลัง
63 โรงงานต้นแบบก�ำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยี
คลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Pilot Plant)
64 สารเคลือบผิวเพื่อบ�ำบัดอากาศในอาคาร
65 Smart Building Materials for indoor air purification
66 สูตรผสมของแผ่นวัสดุผสมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
67 เครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าแบบใบกวนแนวนอน
68 เฮมพ์คอนกรีต (Hemp Concrete)
69 เฮมพ์กรีต (Hempcrete)
70 ตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอย
ส�ำหรับการผลิตไบโอดีเซล
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71 บล็อกซีเมนต์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร
และอุตสาหกรรมโดยใช้น�้ำยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม
72 วัสดุเลียนแบบเซรามิกจากส่วนผสมของดินผสมน�้ำยาง
ส�ำหรับการขึ้นรูปด้วยการกดปาด
73 บล็อกซีเมนต์ปอซโซลานน�ำแสงส�ำหรังานโครงสร้างและ
กรรมวิธีการผลิต
74 เตาอบไม้สักแบบผสมผสานระหว่างความร้อนร่วมจาก
พลังงานแสงอาทิตย์กับปั้มความร้อน
75 การอบแห้งข้าวแต๋นโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อน
แบบผสมผสาน
76 เครื่องยิงลูกเทนนิส
77 จึโอโพลิเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม
78 กระเบื้องปูพื้นจึโอโพลิเมอร์ลายหินจากเศษแก้ว
79 วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite) ที่สามารถทน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
80 เครื่องแยกเนื้อมะม่วงสุกขนาดเล็ก
81 เครื่องตัด-สับบด ต้นข้าวโพด แบบติดรถไถเดินตาม
82 ยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์
83 อุปกรณ์ช่วยมัดถุงขยะ
84 อุปกรณ์เสริมการหลับสบายส�ำหรับเดินทาง
85 เครื่องอุ่นอากาศแบบเทอร์โมไซฟอนสองชั้นที่ใช้น�้ำมันเก่า
เป็นเชื้อเพลิง
86 อุปกรณ์ปลูกข้าวแบบมือหมุน
87 อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการต�ำ
88 กระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม
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ม.แม่โจ้
ม.แม่โจ้
ม.แม่โจ้
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ม.วลัยลักษณ์
สวทช.
สวทช.
สวทช.
สวทช.
สวทช.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ม.บูรพา
ม.แม่โจ้

89 เครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต�่ำ
90 ระบบการจัดการน�้ำบนทางเท้าในเขตชุมชนเมืองเพื่อลด
ภาวะโลกร้อน (Eco-Footpath)
			
4. กลุ่มเวชส�ำอาง เวชภัณฑ์
91 แผ่นแปะส�ำหรับออกฤทธิ์ไล่ยุงจากนาโนอิมัลชั่นที่มี
ส่วนผสมของน�้ำมันยูคาลิปตัส
92 สูตรส�ำหรับเตรียมผลิตภัณฑ์ผงแป้งกันยุงจาก
แป้งข้าวเจ้าดัดแปรและน�้ำมันหอมระเหย
93 สูตรนาโนอิมัลชันจากน�้ำมันมะรุม
94 ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นบ�ำรุงผิวผสมสารสกัดมะหาด
95 ยาสมุนไพร ต�ำรับประสะไพล
96 เขากวางอ่อนพลัส
97 ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางเฟปไทต์จากถั่วมะแฮะ

ม.วลัยลักษณ์
ม.อุบลราชธานี

98 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคลายเครียดจากสารสกัด
เก็กฮวย Sirelax
99 ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางกระชับผิวจากสมุนไพรตังกุย
100 ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสัน
ในผู้สูงอายุ “PakinPas”
101 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลจากข้าวไทย
102 รวงข้าวเพี่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์
เสริมสุขภาพ
103 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดจากการ
เพาะเลี้ยงจมูกข้าว
104 ผลิตภัณฑ์รักษาสิวรูปแบบเม็ดบีดและเจลบรรจุเม็ดบีด
จากสารสกัดมังคุด

วว.

สวทช.
สวทช.
สวทช.
BEDO
BEDO
BEDO
วว.

วว.
วว.
สวก.
สวก.

สวก.

295 THAI TECH EXPO 2017

Thailand
Tech Show

สวก.

105 การพัฒนาตังถั่งเช่าจากหนอนเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้
ทางการแพทย์
106 ผงขัดผิวสมุนไพรจากสารสกัดฟักข้าวและมะขาม
107 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและ
น�้ำมันดักแด้ไหม
108 มาสก์ไบโอเซลลูโลสจากน�้ำมะพร้าวเพื่อใช้ป้องกันการเกิด
สีผิวเข้มผิดปกติหลังการรักษาผิวหน้าด้วยแสงเลเซอร์
109 เจลทาผิวที่มีส่วนผสมของเซซามอล
110 ผลิตภัณฑ์ครีมบ�ำรุงผิวมือสมุนไพรไทย “ว่านสาวหลง”
111 ผลิตภัณฑ์ยาสระผมสมุนไพรไทย “ว่านสาวหลง”
112 ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสมุนไพรไทย “ว่านสาวหลง”
113 เจล สเปรย์เซรั่มส�ำหรับบ�ำรุงเส้นผมจากสารสกัดบัวผัน
114 เม็ดสอดช่องคลอดจากสารสกัดกระเทียมและข่า
เพื่อบรรเทาอาการติดเชื้อแคนดิดา
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115
116
117
118
119

สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
ม.ขอนแก่น
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แว๊กน�้ำมันอะโรม่าส�ำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สารต้านอนุมูลอิสระจากปลีกล้วยหอมทอง
ม.ธรรมศาสตร์
สารต้านอนุมูลอิสระจากดอกหางนกยูงฝรั่งเพื่อเวชส�ำอาง
ม.ธรรมศาสตร์
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดอะโวคาโด
ม.แม่โจ้
วัสดุปิดแผลที่ได้จากเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรียผสม
ม.สงขลานครินทร์
สารชีวภาพ
120 สบู่เหลวที่มีส่วนประกอบสารสกัดทองพันชั่ง
ม.สวนดุสิต
121 แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากสารสกัดใบพญายอ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อรักษาแผลในช่องปาก
122 แผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดใบพญายอเพื่อรักษาอาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทางระบบผิวหนัง
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123 ผลิตภัณฑ์เจลฟ้าทะลายโจรส�ำหรับท�ำความสะอาด
ม.บูรพา
124 แกรนูลปูนแดงเคลือบมะแขว่น
ม.พะเยา
125 เจลที่มีสว่ นผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ใน
ม.แม่ฟ้าหลวง
การต้านเชื้อราที่ผิวหนัง
126 สูตรผลิตภัณฑ์ครีมเนื้อพุดดิ้งคืนรูปที่มีส่วนผสมน�ำ้ มัน
ม.แม่ฟ้าหลวง
จากธรรมชาติและสารสกัดชา
127 ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส�ำอางจากน�้ำมันเมล็ดชา
ม.แม่ฟ้าหลวง
128 กรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์มแบคทีริโอซินรักษาสิว
ม.วลัยลักษณ์
		
5. กลุ่มสื่อการเรียน
129 หุน่ ยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กออทิสติก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
130 ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรีโดยใช้
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
คอมพิวเตอร์ควบคุม
131 ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของมวลติดสปริงโดยใช้
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
คอมพิวเตอร์ควบคุม
132 หุ่นทางการแพทย์ ส�ำหรับจ�ำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ม.สงขลานครินทร์
133 แปรงลบกระดานดูดฝุ่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
134 ชุดอุปกรณ์โฮโลแกรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
135 ชุดทดลองระยะเลนส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
6. กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม
136 การผลิตโยเกิร์ตผงโดยเทคนิคอบแห้งแช่เยือกแข็ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
137 ผลไม้ในน�้ำเชื่อมบรรจุถุงรีทอร์ต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
138 เครื่องดื่มชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม
วว.
139 ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส
วว.
140 ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ
วว.
ส�ำหรับผู้ออกก�ำลังกาย power plus
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141 ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการไมเกรนจากสารสกัดเก๊กฮวย
4grain
142 ผลิตภัณฑ์เจลบีดสารสกัดเมล็ดมะขาม
“IONTAM Encapsule” เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
143 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล“รัสซูล่า (RUSSULA)”
จากเห็ดพื้นเมืองอีสาน เสริมการท�ำงานระบบภูมิคุ้มกัน
และลดภาวะเสี่ยงมะเร็ง
144 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคนจากเห็ด ลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคเกาต์
145 เครื่องดื่มเพปไทด์สกัดจากเห็ดลมที่มีฤทธิ์ลดความดัน
โลหิตสูง ต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
146 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส�ำหรับทารกจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก
ผลไม้ และเนื้อสัตว์

วว.
วว.
วว.

วว.
สกว.
สวก.

147 การพัฒนาน�ำ้ นมข้าวเพื่อเอนแคปซูเลตเป็นผลิตภัณฑ์
สวก.
น�ำ้ นมข้าวผง
148 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเสริมสุขภาพจากงาม้อน
สวก.
149 การพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปงาขี้ม่อน
สวก.
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
150 ผลิตภัณฑ์ลำ� ไยทอดกรอบอบแห้งด้วยเทคนิคการทอด
สวก.
สุญญากาศ
151 กระบวนการผลิตน�ำ้ นมแพะพาสเจอร์ไรซ์
ม.เกษตรศาสตร์
152 แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ หืนช้าและไขมันต�ำ 
่
ม.เชียงใหม่
ด้วยการทอดแบบสุญญากาศ
153 Beesanc
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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165 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
โรคหัวใจ และหลอดเลือด เครื่องดื่ม: ข้าวกล้องและ
ธัญพืชบดผง เสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก)
166 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
โรคหัวใจและ หลอดเลือด อาหารมื้อหลัก : ข้าวปลากะพง
เปรี้ยวหวานซอสกระเจี๊ยบ (Sweet and Sour Snapper
with Rosella Sauce)
167 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
โรคหัวใจและหลอดเลือด อาหารว่าง : ขนมกุยช่ายไส้ขิง
เห็ดหอม (Steamed Garlic Chives cakes with Ginger
and Mushroom)
168 การผลิตซอสฟักข้าว

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ม.แม่โจ้
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สวนดุสิต
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วว.
วว.

วว.

วว.

วว.
299 THAI TECH EXPO 2017

Thailand
Tech Show

154 ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ผักเชียงดาน�ำ้ ผึ้งน�ำ้ ตาลน้อย
(Low sugar Gymnema jelly gummy)
155 กรรมวิธีการผลิตของผสมล่วงหน้า
ส�ำหรับเป็นส่วนประกอบของอาหาร
156 กระบวนการท�ำผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์
157 ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา
158 ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร
159 ผลิตภัณฑ์นำ�้ ซอสอาหารไทยส�ำเร็จรูปพร้อมปรุง
160 Taiwan ‘N Roll
161 เครื่องดื่มธัญชาติที่มี GABA สูง
162 การผลิตมะนาวผง
163 การผลิตทุเรียนสุกผง
164 ผลิตภัณฑ์เนื้อเงาะแผ่นกรอบ
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169 ผลิตภัณฑ์ไก่กอและในรีทอร์ท เพาช์
สกว.
170 กล่องบรรจุอาหารทอด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
171 ชุดตรวจโรคอาหารเป็นพิษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
172 กรรมวิธีการผลิตเห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูป
ม.บูรพา
173 สูตรและกรรมวิธีผลิตขนมปังจากแป้งข้าวหอมนิล
ม.บูรพา
174 ผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบเพื่อสุขภาพจากแป้งเมล็ดขนุน
ม.บูรพา
175 ไอศกรีมมะตูมโลว์ชูการ์
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
176 แยมมะตูมพลัส
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
177 ขนมเปี๊ยะไส้ธัญพืชเสริมงาขี้ม้อน
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
			
7. กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
178 เทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์ตน้ ทุนต�ำ่ และประหยัดพลังงาน (GASSET)
สวทช.
179 ระบบระบุต�ำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ
สวทช.
พลังงานต�ำ 
่ (UNAI)
180 วิธีการแบ่งส่วนภาพของจุดรอยนูนบนเอกสารอักษร
เบรลล์
181 เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง
182 เครื่องตรวจสุขภาพส่วนบุคคล
(personal healthcare monitoring system)
183 เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบ IOT
184 ระบบการฝึกฝนและทดสอบความยืดหยุ่นการเรียนรู้ของ
สมองขั้นสูง
185 กระดานอินเตอร์แอคทีฟแบบวีโมตที่เขียนด้วยปากกา
อินฟราเรด
186 การสื่อสารระหว่างคนและคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์
ใช้งานในห้องผ่าตัดด้วยกล้อง 3 มิติ
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ม.เกษตรศาสตร์
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.ธรรมศาสตร์
ม.มหาสารคาม
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

187 เครื่องระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับ
อากาศ
188 มิเตอร์น�้ำแบบดิจิทัล
189 ระบบแจ้งเตือนและการค้นหารถจักรยานยนต์แบบเวลาจริง
เมื่อถูกโจรกรรม
190 เครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก
191 อุปกรณ์สื่อสารไร้สายแบบลอร่าเพื่อเทคโนโลยีไอโอที
ส�ำหรับอุตสาหกรรม 4.0
192 อุปกรณ์ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถยนต์เพื่อความ
ปลอดภัย
193 อุปกรณ์บอกหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล
ส�ำหรับคนตาบอด

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สวทช.
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ม.นเรศวร
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สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
WWW.NSTDA.OR.TH/THAILANDTECHSHOW
HTTP://WWW.THAILANDTECHSHOW.COM
NSTDATHAILAND
0 2564 8000
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Shopping Innovation Product
บริษัท
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น
บริษัท น�้ำอ้อยไร่ไม่จน จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด วานิไทย
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด วานิไทย
บริษัท ศรีราชา โมด้า จ�ำกัด
บริษัท โฮล่า โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ปกธนพัฒน์ จ�ำกัด
บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จ�ำกัด
บริษัท ไพรด์ ฟรุ๊ท จ�ำกัด
ร้านฟ้าใส ภายใต้การด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดส์ อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
Everrich Co.,Ltd
บริษัท ไพศาล ฟู้ด จ�ำกัด
บริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด กาญจน์วารินทร์
สถานประกอบการน�ำ้ มันงาตาเลิศ
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จ�ำกัด
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จ�ำกัด
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จ�ำกัด
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จ�ำกัด
บริษัท ไมโครอินโนเวต จ�ำกัด
บริษัท ไมโครอินโนเวต จ�ำกัด
บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษัท ป.เกรียบกุ้ง อุตสาหกรรม จ�ำกัด
หจก. ประจวบอินเตอร์ฟูดส์
บริษัท เอ.ไอ.ดีไซด์ แอนด์อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
บริษัท มาตา คอสเมติค จ�ำกัด
บริษัท เอส.เค.มะลิวรรณ จ�ำกัด
บริษัท บ้านพุทธรักษา จ�ำกัด
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ�ำกัด
303 THAI TECH EXPO 2017

Shopping
Innovative
Product

ผลิตภัณฑ์
1. สังขยาแผ่น (อิมพีรียล สังขยาใบเตย ชนิดแผ่น)
2. น�้ำอ้อนพาสเจอร์ไรซ์		
3.เลือดจรเข้แคปซูล		
4. WANI-SR เลือดจระเข้แคปซูล (SERUM)
5. แคปซูลเลือดจระเข้ ตรา โมด้าพลาส
6. เมล็ดเจีย ควินัว คีนัวเทฟฟ์
7. KuuNe คูเน่		
8. ถังเช่าสกัดคอร์ดี้ไทย เสริมอาหารและสกินแคร์
9. น�้ำกล้วยหอมพร้อมดื่ม บานาซซ
10. ประเภทเครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มช�ำระล้าง ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว
11. น�้ำมะนาว Lemonic		
12. เครื่องดื่มรังนกแท้ ORIE		
13. บราวนี่ และ บราวนี่กรอบ
14. Honey Vinegar 		
เครื่องดื่มน�้ำส้มสายชูหมักจากน�้ำผึ้งเข้มข้น
15. เครื่องดื่มปลีกล้วยสกัดบ�ำรุงน�้ำนมแม่ พลีพรีม
16. น�้ำมันงาด�ำแคปซูล		
17. Wel-B baby Freeze-dried Yourt 42 g.
18. Wel-B baby Freeze-dried Yourt 25-30 g.
19. Wel-B Freeze-dried 22 g.
20. Golden Fruit Freeze-dried Durian Monthong
Yuan Bao 75 g.
21. เครื่องดื่มทางเลือกใหม่ SPM Coffee
22. อาหารเสริมอาหารหยาบส�ำหรบสัตว์เศรษฐกิจ
Silage Pro
23. แป้งกูลเตนฟรี ยี่ห้อ sava
24. ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ		
25. มะนาวผง สับปะรดผง เครื่องดื่มน�้ำมะนาวผง
เครื่องดื่มสับปะรดผง
26. CORDYLEEN เครื่องส�ำอางจากโปรตีนไหมไทย
ผสมถั่งเช่า
27. ครีมนวดเท้าจากน�ำ้ มันไพล
28. เซรุ่มบ�ำรุงผิวหน้า SEQUINS
29. ยาสีฟัน มะพร้าว		
30. Capsika, Kachan		
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ผลิตภัณฑ์
31. Maydat natural facial soap
Maydat natural day cream
Maydat natural night cream
Whitening body lotion SPF 30
32. บ�ำรุงเส้นผมปละหนังศรีษะ
33. เจลแต้มสิวจากเปลือกมังคุด ยี่ห้อ Sure
34. แผ่นเจลมาร์คหน้าจากสาหร่ายเตา
35. Polvera Alovera star grass sleeping
36. แผ่นปิดแผลคลือบสารสกัดสมุนไพร
SI-HERB DERSSING
37. nano serisilk cream		
38. ยาสีฟัน ดร.ดี		
39. ครีมนวดสารสกัดเมล็ดล�ำไย
40. ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง อาทิเช่น แป้ง ลิปสติก
41. เจลแต้มสิวจากสารสกัดสาบเสือ
42. UMI		
43. น�้ำหอมก้านไม้		
44. โคเฟีย บอดี้ โลชั่น		
(โลชั่นบ�ำรุงผิวผสมสารจากเนื้อผลกาแฟ)
45. เซรั่มสารสกัดข้าวแดงและข้าวก�่ำ	
46. สเปรย์ก�ำจัดไรฝุ่น pumiบริษัท คนดี กรุ๊ป จ�ำกัด
47. KINZ Spray		
48. ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิบริษัท พร้อมเทคแคร์ จ�ำกัด
49. พัดลมไอเย็น
50. สินค้าแลพอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
51. เครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียว
52. ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟน
53. DIGICOIN ตู้รีบแลกเหรียญ
54. เซรามิกบนโต๊ะอาหาร		
55. กระดาษจากฟางข้าว		
56. จอกยางนาโน รุ่น จอกยางลอกได้
57. Doctor N Medigel		
58. ห้องอบข้าวแต๋นระบบลมร้อนประสิทธิภาพสูง
59. เตาอบไม้สักแบบผสมผสานเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
60. รถอีต๊อกระบบไฮดรอลิค
61. แชมพูส�ำหรับสุนัขผิวแพ้ง่าย
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บริษัท

บริษัท สยาม นวัตต จ�ำกัด
บริษัท เอกาสยาม จ�ำกัด
บริษัท เอส.ที.ดี.เมติกส์ จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บางกอก อโล
บริษัท บางกอกโบทานิกา จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เรือนไหม-ใบหม่อน
บริษัท คุณค่าป่าไทย จ�ำกัด
บริษัท พรีม่า เฮิรบ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์โคซี่ จ�ำกัด
บริษัท เฮิร์ รีพับลิค จ�ำกัด
บริษัท คีนน์ จ�ำกัด
บริษัท ภูวารา จ�ำกัด
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดีดีดี
บริษัทคอร์ อินโนเวชั่น จ�ำกัด
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท โคจิ อิจิ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท สมาทร์ติ้งคอนโทล จ�ำกัด
บริษัท อินฟิน จ�ำกัด
โรงงานพุทธสิทธิ์ เซรามิค
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ฟางไทย แฟคทอรี่
บริษัท วอนนาเทค จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ด็อกเตอร์เอ็นเมดิแคร์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวแต๋นทวีพรรณ
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เลิศศิริ วู้ดดรายอิ้ง
บริษัท ศรีสง่าพัฒนา จ�ำกัด
บริษัท บี.โมริ เพ็ท จ�ำกัด

หน่วยงานในสังกัด

ส�ำนักงานรัฐมนตรี (สร.)

ส่วนราชการ

อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 02-333-3701 โทรสาร : 0 2333 3836
อีเมล : office@most.go.th เว็บไซต์ : www.most.go.th/osmweb

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท)

อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0 2333 3700 call center : 1313
โทรสาร : 0 2333 3833 อีเมล : info@most.go.th เว็บไซต์ : www.ops.go.th

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2201 7000-4
อีเมล : webmaster@dss.go.th เว็บไซต์ : www.dss.go.th

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพ 1090
โทรศัพท์ : 0 2579 5230, 0 2596 7600, 0 2562 0123 เว็บไซต์ : www.oaep.go.th

หน่วยงานในก�ำกับ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึง่ อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 0 2564 7000 โทรสาร : 0 2564 7001-5
Call Center : 0 2564 8000 อีเมล : info@nstda.or.th เว็บไซต์ : www.nstda.or.th

สถาบันมาตรวิทยา (มว.)

เทคโนธานี 3/4-5 หมู่ 3 ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 5100 โทรศัพท์ : 0 2577 2877, 0 2577 2859 เว็บไซต์ : www.nimt.or.th

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0 2160 5432 โทรสาร : 0 2160 5438
อีเมล : info@sti.or.th เว็บไซต์ : www.sti.or.th

รัฐวิสาหกิจ
เลขที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 0 2577 9000 โทรสาร : 0 2577 9009
Call Center : 0 2577 9300 อีเมล : tistr@tistr.or.th เว็บไซต์ : http://www.tistr.or.th/
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

หน่วยงานในสังกัด
รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เทคโนธานี ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลอง 5 อ�ำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 9999 โทรสาร : 0 2577 9900 อีเมล : info@nsm.or.th
เว็บไซต์ : www.nsm.or.th

องค์กรมหาชน
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(สทอภ.)

เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0 2141 4444 โทรสาร : 0 2143 9586
อีเมล : info@gistda.or.th เว็บไซต์ : www.gistda.or.th

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)

9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 0 2401 9889 โทรสาร : 037 392 913 เว็บไซต์ : www.tint.or.th

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)

111 อาคารสิรินธรวิชโชทัย หมู่ 6 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000 โทรศัพท์ : 044 217 040 โทรสาร : 044 217 047 เว็บไซต์ : www.slri.or.th

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)

191 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053 225 569 โทรสาร : 053 225 524 อีเมล : info@narit.or.th
เว็บไซต์ www.narit.or.th

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)

เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน�้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ : 0 2642 7132 โทรสาร : 0 2642 7133
เว็บไซต์ : www.haii.or.th

ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2017 5555 โทรสาร : 0 2017 5566 อีเมล : info@nia.or.th
เว็บไซต์ : www.nia.or.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
Shopping
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Product

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี

ชั้น 22 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2644 5499
โทรสาร : 0 2644 9538 อีเมล : hotline@tcels.or.th เว็บไซต์ : www.tcels.or.th
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