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สารจากประธานคณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ

ดร.ด�าร ิสุโขธนัง
ประธานคณะกรรมการบรหิาร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ

 “ผมขอขอบคุณคณะผู้บรหิารและพนักงานของเอ็มเทค ท่ีรว่มกันผลักดัน สรา้งความเข้มแข็ง ส่งมอบผลงาน
คุณภาพท่ีสามารถขยายผลและสรา้งประโยชน์ให้แก่ประเทศ ท�าให้สังคมไทยตระหนักและยอมรบัวา่วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีเป็นปัจจยัส�าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา โดยเฉพาะการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งประเทศไปสู่โครงสรา้ง
เศรษฐกิจและสังคมฐานนวตักรรม”
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	 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเอ็มเทค	 คือ	 การเป็นหน่วยวิจัยด้านโลหะและวัสดุของประเทศ	 เพื่อส่งมอบ 

ผลงานที่สร้างผลกระทบและประโยชน์ให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม	 เอ็มเทคมีจุดแข็งคือ	 มีนักวิจัยจ�านวนมาก	 

มอีงค์ความรู	้ตลอดจนมเีครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศ	จงึถกูคาดหวงัว่านอกจากความสามารถและผลงานในรปูของ

บทความวิชาการ	ต้นแบบ	หรือสิทธิบัตรแล้ว	 	ยังต้องผลักดันผลงานให้มีผู้น�าไปใช้ต่อได้อย่างเป็นระบบ	อันจะท�าให้

องค์กรเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนมากขึ้น	

	 คณะกรรมการบรหิารฯ	ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวนโยบาย	ทศิทางการด�าเนนิการทีต่อบสนองต่อความต้องการ

ของประเทศ	แนวโน้มเทคโนโลยีที่ควรพัฒนา	และอนุมัติแผนงานวิจัยของเอ็มเทค	ให้สอดคล้องกับนโยบายและหลัก

เกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก�าหนด	 โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามารถและ

ศักยภาพในสาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ	ที่ค�านึงถึงมิติต่างๆ	ดังนี้

 Demand side :	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มาจากอุปสงค์	ได้แก่	นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับ

ชาติ	ความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน	รวมถึงการศึกษาข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม

 Supply side :	การสร้างความเชีย่วชาญในเรือ่งทีส่�าคญั	เน้นการพฒันาและการใช้เทคโนโลยแีละการบรหิาร

ทรัพยากรที่เหมาะสม	เพื่อจัดท�าเป็นแผนงานระยะต่างๆ	

 Process management :	การเชื่อมโยงกลไกการท�างาน	การสร้างเสริมขีดความสามารถ	และการสร้าง

เครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยอย่างเป็นระบบ

 Output-Outcome-Impact :	 การท�าให้บรรลุผลส�าเร็จ	 การส่งมอบผลงาน	 การเผยแพร่และสร้าง 

ความตระหนัก	

 

	 ผลการด�าเนินงานที่ผ ่านมา	 เกิดจากแนวทางการด�าเนินงานที่ ชัดเจน	 เชื่อมโยงไปสู ่ เป ้าหมาย	 

และมบีทบาทส�าคญัเพิม่ขึน้ในการถ่ายทอดองค์ความรูต้ามกลุ่มธรุกจิและสถาบนัทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ของประเทศทัง้	11	อตุสาหกรรม	การสร้างพลงัในการขบัเคลือ่นงานวจิยัและโครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศ	 

(National	 Quality	 Infrastructure,	 NQI)	 รวมถึงการสร้างเครือข่ายวัสดุศาสตร์ที่หลากหลาย	 เพื่อตอบโจทย์การ

ท�างานร่วมกัน	มีเป้าหมายเดียวกัน	มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคอุตสาหกรรม	และมหาวิทยาลัย

	 ในนามของคณะกรรมการบริหาร	 ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของเอ็มเทค	 ที่ร่วมกัน 

ผลักดัน	 สร้างความเข้มแข็ง	 ส่งมอบผลงานคุณภาพที่สามารถขยายผลและสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ 

ท�าให้สังคมไทยตระหนักและยอมรับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา	 

โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรม	
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Message from Chairman
of MTEC Executive Board

Dr. Damri Sukhotanang
Chairman of MTEC Executive Board

 “I would like to express my gratitude and thanks to all the executives and employees for their 
unity and commitment to deliver quality works which sharpen competitive edges of the country 
and raise awareness that science and technology is a crucial driving force for progress, especially in 
transforming the country into an innovation-based society.”
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 The mission of MTEC is to be a national research center for materials technology  

that creates positive socio-economic impacts on the country. The strengths of MTEC comes from 

the diversity of its researchers, core technologies, and connections with various organizations 

across the world. With these advantages, MTEC is expected to not only deliver academic papers,  

prototypes and patents, but also promote systematic utilization of the research outcomes which 

will enhance its visibility and acknowledgement in all targeted sectors. 

 The Executive Board gives suggestions on the policies and the roadmap of MTEC according 

to the demands of the country and the emerging technology trends.  Research plans, focusing on 

enhancing capacity in materials technology, are approved in accordance with policies and 

rules set by the National Science and Technology Development Board while taking into account of 

the following aspects: 

 Demand side: Research and Innovation in response to the national strategic plans, and 

demands from government and private sectors. This work is supported by market research.

 Supply side:  Development of expertise on important topics with emphasis on improvement 

and utilization of technology as well as resource management plans at various stages. 

  Process management: Reinforcement of working mechanism, capacity enhancement, and 

systematic development of collaborative network for research and innovation.

 Output-Outcome-Impact:  Achievements, deliverables, and awareness-raising activities.   

 From the past performance, MTEC has developed clear policies to achieve its goals by 

active participation in many roles, i.e, being a technology provider and consultant for business 

groups	and	organizations	related	to	the	11	focused	industries	of	the	country,	being	a	driving	force	

for research and national quality infrastructures (NQI), as well as establishing connections in the 

materials	technology	fields	among	government,	private,	industrial	and	academic	institutions.	

 On behalf of the Executive Board, I would like to express my gratitude and thanks to all the 

executives and employees for their unity and commitment to deliver quality works which sharpen 

competitive edges of the country and raise awareness that science and technology is a crucial driving 

force for progress, especially in transforming the country into an innovation-based society.
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สารจากผู้อ�านวยการ

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ

 “ในฐานะขององค์กรวิจัย การสร้างความเชื่อมโยงในบทบาทของงานต่างๆ ตลอดทั้งวงจรการท�างานเป็น
ส่ิงส�าคัญของการท�างานแบบเชิงรุก การท�างานในลักษณะน้ีจะช่วยให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวย้อนกลับของการ 
เกิดผลผลิตจากการใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีด้ครบทกุมติิ ซึ่งตรวจวดัคณุภาพได้จากการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและ
สังคมโดยท�าให้เกิดความมั่งค่ังและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ



	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 (เอ็มเทค)	 เป็นองค์กรวิจัยที่ด�าเนินงานตามพันธกิจ	 โดยยึดหลักสร้างความเชื่อมโยงของ 
กรอบแนวคิด	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ความเช่ียวชาญ	 (excellence)	 ความสอดคล้อง	 (relevance)	 ผลกระทบ	 (impact)	 และ	 การเป็นที่ยอมรับ	 
(visibility)	โดยใช้การวจิยัและพฒันาเป็นเครือ่งมอื	ทัง้นีเ้พือ่ให้ผลงานทีผ่ลิตขึน้จากความเชีย่วชาญของทมีวจิยัมคุีณภาพ	ตรงความต้องการของ

ผู้ใช้ประโยชน์	สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 อย่างไรก็ดี	 การจะบรรลุผลส�าเร็จที่หวังไว้ได้จะต้องสร้างรูปแบบการท�างานท่ีให้ความส�าคัญต่อกระบวนการท�างานร่วมกัน 
เป็นองคาพยพทั้งทีมวิจัยและทีมสนับสนุน	 เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ	 ตั้งแต่การข้ึนโครงการที่ให้ความส�าคัญท้ังการ 
เลือกโจทย์วิจัย	การหาแหล่งทุน	การวางแผนงบประมาณ	การส่งมอบ	และพันธมิตร	เป้าหมายการใช้ประโยชน์ต้องก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและ
รูปแบบธุรกิจ	และกลไกสนับสนุนต่างๆ	เช่น	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	การหาพื้นที่/เครื่องมือ	การแสดงคุณค่าของผลงาน	เชื่อมโยงไปถึงกลยุทธ์หรือ

มาตรการเชิงนโยบายที่เอื้อให้เกิดการใช้ผลงาน

	 ในปีทีผ่่านมาเอม็เทคได้ก�าหนดกรอบการท�างาน	(S-curve)	เพือ่ต้องการให้เกิดความร้อยเรยีงและมทีศิทางในการท�างานท่ีชดัเจนเพือ่
สร้างการท�างานแบบเชิงรุก	ผลงานวิจัยจึงมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น	ตัวอย่างเช่น	นวัตกรรมด้าน	Human-centric	Design	ส�าหรับผู้สูงอายุ	
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาปริมาณยางล้นตลาด	 และการพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่	

เช่น	การเชื่อมวัสดุต่างชนิดกัน	เป็นต้น

 นวัตกรรมด้าน Human-centric Design ส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นผลงานท่ีเกิดจากทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเช่ียวชาญต่างกันมา 
เตมิเต็มกนัและกนั	เริม่ต้นวจิยัด้วยการศกึษารายละเอยีดเชิงเทคนคิและต้นทนุ	(front-end	study)	โดยต้ังเป้าพฒันานวตักรรมทางเลอืกส�าหรับ
ผู้สูงอายุด้วยการใช้กระบวนการออกแบบที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง	 (Human-centric	Design)	 โดยมีพันธมิตรจากหน่วยงานภายนอก	ทั้งแพทย์	

พยาบาล	และผู้ใช้	ช่วยให้ค�าแนะน�าในแง่มุมที่ทีมวิจัยต้องการ	เพื่อให้ผลงานที่พัฒนาขึ้นตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง

	 นอกจากกระบวนการออกแบบทีค่�านงึถึงผูใ้ช้เป็นหลกัแล้ว	ต้นแบบทีพ่ฒันาขึน้ยงัผนวกองค์ความรู้ด้านวสัดศุาสตร์	เช่น	วสัดนุ�า้หนกัเบา	

หรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ	เข้าไปด้วย	เพื่อเสริมคุณสมบัติและพัฒนากระบวนการผลิตให้ดีขึ้น

	 เมื่อพัฒนาต้นแบบส�าเร็จ	 ทีมสนับสนุนจะหาเวทีน�าเสนอผลงานทั้งในและนอก	 สวทช.	 เพื่อสร้างความตระหนักต่อกลุ่มเป้าหมาย
และสาธารณชนว่าเอม็เทคมคีวามสามารถสร้างผลงานทีก่่อให้เกิดผลกระทบเชงิบวกในมติต่ิางๆ	ตลอดจนแสวงหาผูท้ีม่ศีกัยภาพทีจ่ะน�าผลงาน 

ไปขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

	 ผลงานด้านน้ีถือว่าประสบความส�าเร็จในระดับที่น่าจับตา	 ทีมวิจัยสามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 เตียงตื่นตัว	 (JOEY)	 
อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียง	 (BEN)	 ผ้ากระตุ้นสมอง	 (AKIKO)	 และเกมฝึกสมอง	 (MONIKA)	 โดยมีผลงานวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญารองรับ	 

ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการถ่ายทอดน�าไปขยายผลเชิงพาณิชย์

	 “ความส�าเร็จจากผลงานนี้ไม่ได้ขึ้นกับความเก่งเท่าน้ัน	 แต่เกิดจากกระบวนการคิด	 (mindset)	 และการปฏิบัติอย่างมีหลักการ	 

โดยมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้”

 การสร้างทางเลอืกใหม่ในการแก้ปัญหาปรมิาณยางล้นตลาด	งานวจัิยนีเ้ป็นความร่วมมอืของทมีนกัวทิยาศาสตร์และนกัเศรษฐศาสตร์
ศกึษาสมบตักิารย่อยสลายได้ของยางพารา	เพือ่สร้างโอกาสการน�าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึน้ภายใต้ปัจจยัด้านเศรษฐศาสตร์	กล่าวคอื	การใช้หลกั

เศรษฐศาสตร์ช่วยตัดสินใจว่าในสถานการณ์ใดที่จะน�าผลงานวิจัยนี้มาช่วยแก้ปัญหาปริมาณยางล้นตลาดและมีราคาตกต�่า

 การพฒันาเทคโนโลยฐีานด้านเทคโนโลยสีมยัใหม่	งานวจิยันีเ้ป็นการท�างานร่วมกนัของทกุภาคส่วน	สายวจิยัมกีารท�างานข้ามหน่วย	
สายสนับสนุนช่วยในเรื่องการจัดการความรู้	 การหาข้อมูลเชิงลึก	 การหาความร่วมมือระหว่างประเทศ	 การสร้างบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ	 
และการหาพันธมิตรผู้ผลิตชิ้นส่วนวิศวกรรมยานยนต์ล�าดับต่างๆ	 หรือหน่วยงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ	 การท�าเช่นนี้ได้ประโยชน ์
ทั้งในเรื่องการแบ่งปันข้อมูลของทิศทางในอนาคต	 การสร้างความร่วมมือและของบประมาณ	 ตลอดจนการรู้ความต้องการของอุตสาหกรรม

ส�าหรับน�ามาเป็นโจทย์วิจัยต่อไป

	 “ในฐานะขององค์กรวิจัย	 การสร้างความเชื่อมโยงในบทบาทของงานต่างๆ	 ตลอดทั้งวงจรการท�างานเป็นส่ิงส�าคัญของการท�างาน 
แบบเชิงรุก	 การท�างานในลักษณะน้ีจะช่วยให้สามารถบอกเล่าเร่ืองราวย้อนกลับของการเกิดผลผลิตจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ได้ครบทุกมิติ	ซึ่งตรวจวัดคุณภาพได้จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม	โดยท�าให้เกิดความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”
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Message from Executive Director

Dr. Julathep Kajornchaiyakul
Executive Director, National Metal and Materials Technology Center

 “For a research institute, establishing complete links between every aspect of 
 works is crucial for a proactive operation. This style of work convey a complete story of the  
outputs from science and technology perspective and the quality of the research can be assessed  
with economic and social impacts on wealth and better living.”  

National Metal and Materials Technology Center



 The National Metal and Materials Technology Center (MTEC) is a research institute with missions based on 
four essential aspects of research and development, i.e., Excellence, Relevance, Impact, and Visibility. Expertise of our  
research teams produces quality works that satisfy the demands of users and create positive socio-economic impacts at 

the national and international levels.

 At MTEC, we focus on building a work environment which fosters collaboration between research and support 
teams in all aspects of the required tasks. Starting from developing a project proposal where we focus on identifying 
a	research	topic,	finding	funding,	creating	allies,	and	developing	budget	and	delivery	plan.	Next,	we	set	utilization goal 
by identifying target group and business plan. We also have supporting systems including, procurement, lab space and 
equipment management, and technology promotion, along with strategies and measures that favor utilization of the 

research outputs. 

 In this past year, MTEC started the frameworks (S-curve) to establish clear and proactive research objectives. 
Noted examples include the innovation in human-centric design for elderly people, the alternative solution to rubber 

surplus problem and the novel platform technologies, e.g. dissimilar material joining.

 The innovation in human-centric design for elderly people was initiated by groups of young researchers with 
various	expertise.	The	project	began	with	a	technical	and	financial	review	(front-end	study)	with	a	goal	to	develop	alternative	 
innovations for elderly people using human-centric design. The project was done in collaboration with allies from  
other	fields	including	doctors,	nurses	and	representative	users	who	provided	suggestions	and	feedbacks	so	that	the	final	

products	fits	their	needs. 

 The developed prototypes also incorporates material technologies, e.g., lightweight materials and novel processing 

technologies which enhance properties of the products and improve the manufacturing process. 

 After the prototypes were created, the support teams promoted the products to targeted groups with a goal to 
show	MTEC’s	capability	to	develop	products	that	benefits	our	society	in	many	aspects.	The	other	goal	is	to	find	capable	

investors who can promote the technology to a wider audience.  

 Some successful innovations created from human-centric design by MTEC researchers includes the active bed 
(JOEY),	the	bedside	booster	(BEN),	brain	stimulating	fabric	(AKIKO),	and	brain	developing	game	(MONIKA).	These	products	
are supported by technical papers and IP licensing and are in the process of transferring the technology for commercial 

uses.

	 “The	success	of	these	research	projects	not	only	depends	on	scientific	excellence	but	also	results	from	a right 

mindset	and	a	logical	practice	under	acceptable	level	of	risk.”

 The alternative solution to rubber surplus problem came from a collaboration between teams of scientists 
and economists. The project studies decomposition of natural rubber to create more usage opportunities under different 
economic conditions, that is to understand how economic factors can help decide when to use the innovation to solve 

the surplus of natural rubber and low price problems.

 The development of novel platform technologies is a collaboration among all departments with research 
units working together under the aids from supporting teams who assist with knowledge management, personal training, 
in-depth information, international collaboration, and coordination among MTEC, auto parts manufacturers and various 
national and international research institutes. This process helps with sharing information for future research direction, 

establishing	collaboration,	finding	funding,	and	understanding	industrial	needs	for	future	research	proposals. 

 “For a research institute, establishing complete links between every aspect of works is crucial for a proactive  
operation. This style of work convey a complete story of the outputs from science and technology perspective and the 

quality	of	the	research	can	be	assessed	with	economic	and	social	impacts	on	wealth	and	better	living.”
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	 เอม็เทคก�าหนดกรอบการท�างานวจิยัทีร้่อยเรยีงและมทีศิทางทีชั่ดเจน	เน้นการท�างานเชงิรกุ	และความเชือ่มโยงของผลงาน
วิจัย	ตัวอย่างงานวิจัยที่ส�าคัญ	เช่น
	 •	น�้ายางพาราข้นชนิดแอมโมเนียต�่ามากส�าหรับท�าผลิตภัณฑ์	PARA	AC	ในอุตสาหกรรมก่อสร้างถนน	
	 •	วัสดุก่อสร้างจีโอโพลิเมอร์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งอุตสาหกรรม	
	 •	การใช้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์	การออกแบบและวิศวกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่อุตสาหกรรมพลาสติก
	 •	ชุดแบตเตอรี่ส�าหรับการใช้งานด้านความมั่นคง

ผลผลิตเชิงวิชาการจากการวิจัยในรูปแบบต่างๆ มีดังนี้
	 •	บทความตพีมิพ์ในวารสารนานาชาตทิีม่	ีImpact	Factor	จ�านวน	75 บทความ	(เป็นบทความทีม่	ีImpact	Factor	มากกว่า	
4	จ�านวน	16	บทความ)
	 •	การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา	จ�านวน	82	ค�าขอ	ประกอบด้วย	สิทธิบัตร	57	ค�าขอ	อนุสิทธิบัตร	25	ค�าขอ	
	 •	ต้นแบบเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์	จ�านวน	7	ต้นแบบ

การวจิยัและพัฒนา 

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)	เป็นองค์กรวิจัยที่ด�าเนินงานตามพันธกิจ	โดยใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือ	

และยึดหลักการสร้างความเชื่อมโยงของกรอบแนวคิด	4	ด้าน	ได้แก่	ความเชี่ยวชาญ	(excellence)	ความสอดคล้อง	(relevance)	ผลกระทบ	

(impact)	และ	การเป็นที่ยอมรับ	(visibility)	ทั้งนี้	เพื่อให้ผลงานที่ผลิตขึ้นจากความเชี่ยวชาญของทีมวิจัยมีคุณภาพ	ตรงความต้องการของผู้ใช้

ประโยชน์	สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

บทสรุปผู้บรหิาร

ในปีงบประมาณ	2561	เอ็มเทค	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 เอ็มเทคสนับสนุนให้ทีมวิจัยและทีมพัฒนาธุรกิจท�างานร่วมกับองค์กรในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด	 เพื่อน�า 
องค์ความรู้	และผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม	สังคม	และชุมชน	ผลงานโดยสรุปมี	ดังนี้
	 •	อนุญาตให้ใช้สิทธิจากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	10	เรื่อง	
	 •	ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงสาธารณประโยชน์	18	เรื่อง	ให้	38	หน่วยงาน
	 •	ด�าเนินโครงการร่วมวิจัย/รับจ้างวิจัย/ให้ค�าปรึกษา/บริการมาตรฐาน	ให้แก่ภาครัฐและเอกชน	146	โครงการ	

การพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

	 เอม็เทคมคีวามร่วมมอืกบัองค์กรวจิยัในต่างประเทศในรปูแบบต่างๆ	เพือ่ส่งสรมิความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ี	การแบ่งปัน
ความรู้	รวมถึงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรวิจัย	ทั้งนี้	ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือ	25	ฉบับ	กับ	24	สถาบัน	

การสรา้งพันธมิตรวจิยั

เอ็มเทค	ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้	ทักษะความช�านาญ	ดังนี้	
	 •	การประชุมวิชาการ	9	เรื่อง
	 •	การฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม	46	หลักสูตร
	 •	กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กและเยาวชน	10	ครั้ง
	 •	การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	5	ทุน	ระดับปริญญาโท	23	ทุน	
	 •	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 STEM	 (Science,	 Technology,	 Engineering	 and	Mathematics)	 เพื่อการวิจัยและ
พัฒนาส�าหรับภาคอุตสาหกรรม	ระดับปริญญาเอก	1	ทุน	ระดับปริญญาโท	7	ทุน

การพัฒนาก�าลังคนด้านเทคโนโลยีวสัดุ
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	 จ�านวนบุคลากรทั้งสิ้น	512	คน	แบ่งตามกลุ่มต�าแหน่งและวุฒิการศึกษา	ดังนี้

บุคลากร

0000
ผู้บรหิาร
ระดับสูง

1000
บรหิาร

2000
วจิยัพัฒนา

และวศิวกรรม

3000
สนับสนุน

การวจิยัและพัฒนา

4000
ธุรกิจ

5000
พัฒนาและถ่ายทอด

องค์ความรู้

6000
สนับสนุน

327
20 61 754 9 16

แบ่งตามกลุ่มวจิยั

แบ่งตามวุฒิการศึกษา 512

ปรญิญาโท

218 คน

ปรญิญาตรี

145 คน

ปรญิญาเอก

140 คน

ต�่ากวา่ปรญิญาตรี

9 คน

28%

27%

2%

	 งบประมาณทีไ่ด้รับ	925.8	ล้านบาท	มผีลการใช้จ่าย	764.3	ล้านบาท	(ร้อยละ	83	ของงบประมาณท่ีได้รบั)	เป็นค่าใช้จ่ายด�าเนนิงาน	

273.8	ล้านบาท	(ร้อยละ	36	ของผลการใช้จ่ายรวม)	

งบประมาณและผลการใชจ้า่ย

อุตสาหกรรมการผลิต

พัฒนาขีดความสามารถ

เทคโนโลยีฐานทางวสัดุ

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

เกษตรและอาหาร

สุขภาพและการแพทย์

50%

21%

16%

6%

5%

2%

 
 
 

 การวจิยัและพัฒนา 
143.9 ล้านบาท 

การบรหิารจดัการภายใน  
55.4 ล้านบาท 

โครงสรา้งพ้ืนฐาน ด้าน วทน.       
21.1 ล้านบาท 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
42.9 ล้านบาท 

พัฒนาก�าลังคนด้าน วทน. 
10.5 ล้านบาท 

273.8 
ล้านบาท

52%

20%

16%

8%

4%

43%
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รายได้จากการด�าเนินงานและผลกระทบเชงิเศรษฐกิจและสังคม

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	10,495	ล้านบาท	คิดเป็น	13	เท่าของค่าใช้จ่ายประจ�าปี	

โดยแบ่งประเภทผลกระทบฯ	เป็นดังนี้	

รายได้จากการด�าเนินงานรวม	159.7	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ดังนี้

เงนิอุดหนุน

60.1 ล้านบาท

รบัจา้ง/รว่มวจิยั

48.8 ล้านบาท

บรกิารเทคนิค/วชิาการ

40.2 ล้านบาท

ฝึกอบรม/สัมมนา 

7.3 ล้านบาท

ลิขสิทธิ/์สิทธปิระโยชน์ 

3.3 ล้านบาท

38%
159.7

30%

25%

5%
2%

เป็นรายได้จากหน่วยงาน

ประเภทต่างๆ	ดังนี้

ภาคเอกชน50%

ภาครฐั45%

ต่างประเทศ5%

ผลกระทบเชงิสังคม

ผลกระทบเชงิเศรษฐกิจ

ก�าไรเพ่ิมขึ้น

3,791 ล้านบาท
ลดต้นทุน

4,463 ล้านบาท 2,241 ล้านบาท
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 MTEC established research framework and S-curves with emphasis on the proactive style of work and 
continuation	of	the	research	output.	Key	research	includes:
	 •	Ultra-low	ammonia	latex	for	Para-AC	products	to	be	used	in	road	construction
	 •	Geopolymer	for	building	material	produced	from	industrial	wastes
	 •	Use	of	knowledges	in	materials	science,	design	and	engineering	to	solve	problems	in	the	plastics	industry		
	 •	Battery	packs	for	application	in	military	security

MTEC also submitted the following academic outputs:
	 •	75 articles in international peer-reviewed journals with impact factors (16 of which were published 
in journals carrying impact factors of 4 or more)
	 •	82 intellectual property claims which include 57 patent applications and 25 petty patent applications 
	 •	7	prototypes	for	commercial/public	utilizations	

Outputs in research & development

 The National Metal and Materials Technology Center (MTEC) is a research institute with missions based on 
four essential aspects of research and development, i.e., Excellence, Relevance, Impact, and Visibility. Expertise of our  
research teams produces quality works that satisfy the demands of users and create positive socio-economic impacts at 
the national and international levels. 

Executive Summary

During	the	fiscal	year	2018,	MTEC’s	main	outputs	can	be	summarized	as	follows:

 MTEC encourages close relation between MTEC’s research and business development teams and the 
government and private sectors in order to utilize the research outputs in the industry and general public.  
The key outputs includes:
	 •	10 commercial uses of the intellectual properties
	 •	18 technologies transferred to 38 organizations for public uses
	 •	146	projects	 include	 joint	researches/contracts/consulting/standard	testing	service	to	government	
and private sectors

Outputs in business development and technology transfer 

 MTEC signed 25	MOUs	with	24 oversea research institutes to promote technological progress, share 
know-hows and exchange and train research personnel.

Outputs in research networks and partnership

 MTEC organized the following activities: 
	 •	9 academic conferences
	 •	46 special and general training courses
	 •	10 science events for children
 In addition to the aforementioned activities, MTEC also sponsored 5 doctoral scholarships, 23 master 
scholarships, and STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) scholarships for industrial research 
and development with 1 doctoral and 7 master’s degrees.

Outputs in developing material research personnel
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	 MTEC’s	personnel	comprises	512	employees	grouped	by	position	and	educational	level	as	follows:	

MTEC’s personnel

0000
Top Executive

1000
Middle

management

2000
Research,Development

and Engineering

3000
Research and
development

support

4000
Business

5000
Knowledge 

Development

6000
Support

327
20 61 754 9 16

By position

By education 512

Master’s degree

218 

Bachelor’s degree

145

Doctor of Philosophy

140 

. High vocational certificate. Senior high school

9 

28%

27%

2%

 MTEC was granted a 925.8 million-baht budget and utilized a total of 764.3 million baht, which is equal to 83% 
of its budget plan. The administration expense is 273.8 million baht (36% of total expense).
 The administration expense consisted of: 

Fiscal revenue and expense

 

Research and 
development:

 143.9
million baht 

Internal management cost:  
55.4 million baht  

Development of infrastructure in 
science, technology and
innovation:       
21.1 million baht 

Technology transfer:  
42.9 million baht 

Training of personnel in 
science, technology and 
innovation: 10.5 million baht 

273.8 
million baht

52%

20%

16%

8%

4%

Manufacturing

Capabilities building

Material technology platform

Energy and Environment

Agriculture and Food

Health and Medical

50%

21%

16%

6%

5%

2%

 
 
 

43%
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Income and socio-economic impact

MTEC generated socio-economic impact value of 10,495 million baht, equivalent to 13 times

of its operational expenses, which can be categorized as follows: 

Combined income of  159.7 million baht consisted of:

Sponsors: 

60.1 
million baht

Contracts/ joint research: 

48.8 million baht

Technical/academic 
services: 

40.2 million baht

Training/seminar: 

7.3 million baht

IPs/ licensing: 

3.3 million baht

38%
159.7

30%

25%

5%
2%

Income by agency type:

Private sector50%

Government45%

International
organization5%

Social impact

Economic impact

Increased profit

3,791 million baht
Reduced cost

4,463 million baht 2,241 million baht
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	 เอ็มเทคเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในด้านเทคโนโลยีวัสดุและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 

โดยด�าเนินงานร่วมกับพันธมิตร	เพื่อตอบโจทย์ส�าคัญของประเทศ

วสัิยทัศน์

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตร ี 
เมื่อวนัท่ี 16 กันยายน 2529 เพ่ือเป็นหน่วยงานเฉพาะทางท่ีสนับสนุนการวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยี 
ทางด้านโลหะและวสัด ุต่อมาเมือ่วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2534 ได้เขา้รว่มเป็นส่วนหน่ึงของส�านักงานพัฒนา 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงาน

	 พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน	โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

	 วิจัย	 พัฒนา	 และสร้างนวัตกรรม	 ท้ังในรูปแบบการร่วมวิจัย	 การรับจ้างวิจัย	 กับภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้ 

		 ในภาคส่วนต่างๆ	และการท�าวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับอนาคต

 

	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศ	 รวมถึงให้ค�าปรึกษาเพื่อแก้ปัญหา 

		 การผลิตส�าหรับภาคอุตสาหกรรม

	 พัฒนาก�าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ

พันธกิจ
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ค่านิยมหลัก

 2. Relevance	ความเชือ่มโยงและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ประเทศและความต้องการของผูใ้ช้ประโยชน์
 3. Impact	การสร้างผลกระทบในเชงิเศรษฐกจิ	คณุภาพชีวติ	
และความสามารถในการแข่งขันจากการด�าเนินงานวิจัย	พัฒนา	และ
วิศวกรรม		
 4. Visibility	ความเชื่อมั่นและการยอมรับในคุณภาพและ
ความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ	ภูมิภาค	และระดับโลก

	 การวิจัยและพัฒนาจนสามารถส่งมอบผลงานเพื่อน�าไปใช ้
ประโยชน์มักต้องใช้เวลานาน	 โดยส่ิงที่ส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา 
แตกต่างกนัไป	ขัน้ตอนทีส่�าคญัและยากทีส่ดุคอืการระบ	ุ“โจทย์”	ท่ีมี
การศกึษาบรบิททางการตลาด	การน�าไปใช้ประโยชน์	และการก�าหนด
รูปแบบธุรกิจรองรับตั้งแต่ต้น	 ปัจจัยเหล่าน้ีจะก�าหนดคุณลักษณะ 
เป้าหมาย	ของการท�าวจิยัให้ชัดเจนและเพิม่โอกาสการน�าไปใช้งานได้
จริง	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 เอ็มเทคจึงให้ความส�าคัญต่อการบริหาร
จัดการงานวิจัยและการก�าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์	 (business	
model)	ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน	(win-win)

	 งานวิจัยของเอ็มเทคแบ่งเป็น	 3	 กลุ่มหลัก	 ครอบคลุมทั้ง
การพัฒนาแนวทางและวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาตลอดจนการสร้าง 
องค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับอนาคต	ได้แก่
 1. กลุ่มงานมุ่งเน้น (MTEC Mission-Driven Themes)  
เพ่ือตอบโจทย์ส�าคัญของประเทศทางด้านเศรษฐกิจ	 อุตสาหกรรม	
สังคมชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
 2. กลุ่มงานเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ (Integrated 
Platform) เพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่จากหลายศาสตร์ในประเดน็ต่างๆ
 3. กลุม่งานเทคโนโลยฐีานด้านเทคโนโลยวีสัดุ (Materials 
Technology Platform)	 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความ
สามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง	 ที่สามารถ
รองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลย	ีรวมถงึโครงสร้าง
พื้นฐานและปัจจัยต่างๆ	ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

	 เอ็มเทค	 ด�าเนินงานตามพันธกิจในทิศทางที่สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	ฉบับที่	6	 (ปีงบประมาณ	2560-2564)	
ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานระดับประเทศ	

	 หนึง่ในพันธกจิทีส่�าคญัของเอม็เทคคอืการท�าวจิยัและพฒันา		
วตัถปุระสงค์หลกัในการท�าวจิยัและพฒันาตามพระราชบญัญตัพิฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พ.ศ.	2534	คือ	การสร้างสรรค์ผลงานที่
ตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆ	 และการน�าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขบรรเทาปัญหาหรือพัฒนากิจการ	 ก่อให้
เกิดผลกระทบที่มีนัยส�าคัญเชิงเศรษฐกิจและสังคม	 การด�าเนินงาน
จ�าเป็นต้องเชื่อมโยงกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ	โดยต่อยอดสอดรับ
กันไปจนถึงขั้นการส่งมอบต่อกลุ่มเป้าหมาย		

	 หากปราศจากการร้อยเรียงผลงาน	แม้ว่าผลผลติทางวชิาการ
จะสร้างชือ่เสยีงและการยอมรบัในแวดวงวชิาการ	แต่ยงัขาดการน�าไป
ใช้ให้เกดิประโยชน์	ในอกีแง่มมุหนึง่	การสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกจิ
หรือสังคมโดยวิธีการที่ไม่เชื่อมโยงกับฐานความเช่ียวชาญในการวิจัย
และพัฒนา	 ก็มิได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติฯ	 อย่าง
สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน

	 คุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของเอ็มเทคเกิดจากการร้อยเรียง
ผสานกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งมอบผลงานวิจัยไปให้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย	 จนก่อเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมี 
นัยส�าคญั	เอม็เทคให้ความส�าคัญกบัมติต่ิางๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิ
งานวิจัย	พัฒนา	และนวัตกรรม	ดังนี้
 
 1. Excellence การด�าเนินงานด้วยความเชี่ยวชาญและ 
ความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

แนวทางการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ

Nation First
Science and 
Technology 
Excellence

Teamwork Deliverability Accountability

ค�านึงถึงประโยชน์
ของชาติเป็นหลัก

มีจติส�านึกและความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเสียสละ

คิดถึงทิศทางของส่วนรวม

ยึดมั่นในการสรา้ง
ความเป็นเลิศในทุกส่ิงท่ีท�า
อันเกิดจากการใฝ่รู ้รเิริม่

และสรา้งสรรค์
ด้วยมาตรฐานสูงสุด

ท�างานเป็นทีม
พรอ้มท่ีจะเปิดใจรบัฟัง

กล้าวพิากษ์อย่างสรา้งสรรค์
มีการส่ือสารสองทาง

มุ่งมั่นท่ีจะส่งมอบงาน
ท่ีมีคุณภาพให้ได้ตาม

ค�ามั่นสัญญา มุ่งเน้นให้ทุกคน
ท�างานด้วยความกระตือรอืรน้

และเน้นความคล่องตัว

มีจรยิธรรม
จรรยาบรรณ

โปรง่ใส กล้ายืนหยัด
ในส่ิงท่ีถูกต้อง
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 The National Metal and Materials Technology Center (MTEC) specializes in materials  
technologies and related engineering and collaborates with strategic alliances in order to serve the 
needs of the country.

Vision

 The National Metal and Materials Technology Center (MTEC) was established by 
the Cabinet Resolution on September 16, 1986. MTEC’s primary objective is to support 
research and development in metals and materials technologies. In 1991, MTEC became 
a member of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), 
Ministry of Science and Technology.

Goal and Operational Guidelines

 MTEC develops and builds capabilities in materials technologies for both government and 
private sectors though

 Performing research and development (R&D) activities and fostering innovations through  
  collaborative and contract researches with industry and other sectors, and carrying out research 
  to prepare for future challenges.
 
 Managing technology transfer for practical uses to create an economic impact to the country,  
  and providing consultancy service related to manufacturing problems.

 Developing infrastructure and human resources.

Mission
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Core Values

 2. Relevance: Complying	with	the	Thailand’s	20-Year	
National Strategic Plan and the needs of target users.
 3. Impact: Creating appreciable economic impact, 
improving the life quality of the people and enhancing the 
country’s competitiveness through research, development 
and engineering.  
 4. Visibility: Building	customers	trust	and	confidence	
in MTEC’s work and expertise at national, regional and 
international levels.

 The process undertaken from R&D through fruitful 
utilization requires long time to be effective. Research 
outputs differ at various stages of the process. The most 
difficult	step	is	to	identify	the	“research	problem”	that	in	
well-studied for market context, utilization, and appropriate 
business model. These factors determine the R&D goal, 
and increase an opportunity for the true applicability. MTEC 
places an importance on R&D management and chooses 
the	business	model	that	all	stakeholders	benefit.

 MTEC’s operational pathways for R&D are categorized 
into 3 major groups. The pathways encompass the development 
of techniques and technologies for problem solving and the 
creation of new knowledge to prepare for future challenges.
 1. MTEC Mission-Driven Themes meet the 
national expectations in the progress of economy, industry, 
society and environment.
 2. Integrated Platform generates cumulative 
knowledge	based	on	various	fields	of	science	and	technology.
 3. Materials Technology Platform strengthens the 
capabilities in material technology and related engineering 
in response to the rapid changes in technology, including 
infrastructure and other factors which are crucial to future 
development of the country.

 MTEC adheres to its missions in conformity with the 
National Science and Technology Development Agency’s 
6th	Strategic	Plan	(2017-2021)	and	the	Thailand’s	20	Year	
National Strategic Plan. 

 MTEC’s primary mission is to conduct research and 
development. In order to comply with the Science and 
Technology	Development	Act	of	1991,	MTEC	has	carried	
out research works that meet the needs of various sectors, 
solved the real-world problems, and helped businesses 
develop	their	products	and	services.	The	works	significantly	
contribute to socio-economic impacts. The operation as 
an R&D national center has to be connected to various  
activities until the delivery of the outputs to the target 
users.  

 Even though some academic work has become 
renowned and been accepted in the academic circles it 
may	be	difficult	to	turn	them	into	real-world	applications.	 
In other words, the works that create socio-economic 
impacts with no linkages to R&D bases do not fully meet 
the Act’s objectives.

 MTEC’s distinctive value encompasses an integration 
of various activities related to research and development, 
and	delivery	of	the	outputs	to	the	target	users,	thus	significantly	
creating socio-economic impacts. MTEC emphasizes on 
various aspects related to research, development and 
innovation as follows:
 
 1. Excellence: Carrying out R&D works with  
expertise and professionalism to achieve high quality R&D 
outputs.

Operational Guidelines 

Nation First
Science and 
Technology 
Excellence

Teamwork Deliverability Accountability

Place the national interest
as a first priority, cultivate

a good conscience and social
responsibility, and sacrifice

for the common good.

Hold onto doing excellent 
work, be inquisitive, 

initiative and creative 
with highest standard.

Work together to attain
common goals, be open to 

other’s opinions and 
suggestions, and engage in 
two-way communication.

Deliver high-quality
works as committed

and be energetic
and agile in working.

Behave in ethical
manners, commit to

transparency
and hold oneself

to integrity.
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คณะกรรมการบรหิาร
(MTEC Executive Board)

นายด�าริ สุโขธนัง
•	อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

•	ประธานกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

•	ความเชี่ยวชาญ	:	อุตสาหกรรมการผลิต

1. Mr. Damri Sukhotanang
•	Former	Permanent	Secretary	of	Ministry	of	Industry

•	Chairman	of	National	Metal	and	Materials	Technology	Center

  Executive Board

•	Expertise	:	Manufacturing	industry

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
•	ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

•	รองประธานกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	

•	ความเชี่ยวชาญ	:	การบริหารงานผลิตและวิศวกรรม	ระบบบริหารคุณภาพ	

		การบริหารทั่วไป

2. Mr. Narong Sirilertworakul
•	President	of	National	Science	and	Technology	Development	Agency

•	Vice	Chairman	of	National	Metal	and	Materials	Technology	Center	

  Executive Board

•	Expertise	:	Production	management	and	engineering,	

		Quality	management	system,	General	management

นายจุลเทพ ขจรไชยกูล
•	ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

•	กรรมการและเลขานุการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

•	ความเชี่ยวชาญ	:	เทคโนโลยีการออกแบบและผลิต	การออกแบบและ

		พัฒนาผลิตภัณฑ์	การบริหารการวิจัยและพัฒนา	การบริหารเทคโนโลยี

		และการสร้างนวัตกรรม

3. Mr. Julathep Kajornchaiyakul
•	Executive	Director	of	National	Metal	and	Materials	Technology	Center

•	Board	Member	and	Secretary	of	National	Metal	and	Materials	

  Technology Center

•	Expertise	:	Design	and	manufacturing	technology,	Product	design	

   and development process, Research and development management,  

  Technology and innovation management

นางอารี ธนบุญสมบัติ 
•	รองผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	

•	กรรมการและผูช่้วยเลขานกุารบรหิารศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาติ

•	ความเชี่ยวชาญ	:	การสังเคราะห์วัสดุเพียโซอิเล็กทริกและเฟอร์โรอิเล็กทริก	

		โดยเฉพาะการพัฒนาวัสดุเพียโซอิเล็กทริกที่ปราศจากสารตะกั่ว

4. Mrs. Aree Thanaboonsombut 
•	Deputy	Executive	Director	of	National	Metal	and	Materials	

  Technology Center

•	Board	Member	and	Assistant	Secretary	of	National	Metal	and	

  Materials Technology Center

•	Expertise	:	Synthesis	of	piezoelectric	and	ferroelectric	materials,	

  especially the lead-free piezoelectric materials 
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คณะกรรมการบรหิาร
(MTEC Executive Board)

นายปราโมช รังสรรค์วิจิตร
•	ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

•	กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

•	ความเชี่ยวชาญ	:	การกักเก็บพลังงานและก๊าซ	กระบวนการแยก	

		การเร่งปฏิกิริยา

1. Mr. Pramoch Rangsunvigit
•	Director	of	Center	of	Excellence	on	Petrochemical	and	

  Materials Technology

•	Board	Member	of	National	Metal	and	Materials	Technology	Center

•	Expertise	:	Energy	storage,	Separation	processes,	Catalysis

นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์  
•	ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง	คณะแพทยศาสตร์	

		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	แก้ไขความพิการบนใบหน้าฯ	

		โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

•	ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล	(2559	-	2563)

•	กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

•	ความเชี่ยวชาญ	:	ศัลยกรรมตกแต่ง	ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการ

		บนใบหน้าชนิดรุนแรง

2. Professor Emeritus Dr. Charan Mahatumarat 
•	Professor	Emeritus	in	Plastic	Surgery,	Faculty	of	Medicine,	

		Chulalongkorn	University

•	Director	of	Princess	Sirindhorn	Craniofacial	Center,	

			King	Chulalongkorn	Memorial	Hospital	of	the	Thai	Red	Cross	Society

•	President	of	The	King	Ananda	Mahidol	Foundation	Scholarship	

		Recipient‘s	club	(2016-2020)

•	Board	Member	of	National	Metal	and	Materials	Technology	Center

•	Expertise	:	Plastic	and	reconstructive	surgery,	Craniofacial	surgery	

นายสันติ แม้นศิริ
•	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล	

		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

•	ผู้อ�านวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง	

		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

•	กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

•	ความเชี่ยวชาญ	:	วัสดุนาโน

3. Mr. Santi Maensiri
•	Vice	Rector	of	Academic	Affairs	and	Internationalization,	

		Suranaree	University	of	Technology

•	Director	of	Center	of	Excellence	in	Advanced	Functional	Materials,	

		Suranaree	University	of	Technology

•	Board	Member	of	National	Metal	and	Materials	Technology	Center

•	Expertise	:	Nanomaterials
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คณะกรรมการบรหิาร
(MTEC Executive Board)

1 2
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นายธีรเดช ทังสุบุตร
•	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ฤทธา	จ�ากัด

•	กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

•	ความเชี่ยวชาญ	:	การบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในด้านธุรกิจ

		และเทคโนโลยี

1. Mr. Teeradetch Tungsubutra
• Chief	Executive	Officer	of	Ritta	Company	Limited

•	Board	Member	of	National	Metal	and	Materials	Technology	Center

•	Expertise	:	Business	and	technology	management	in	large	

  organizations

นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
•	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธนบุรีพานิช	

•	กรรมการอิสระบริษัท	PCSGH

•	ที่ปรึกษาบริษัท	สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

•	ที่ปรึกษาบริษัท	Noritake,	SA	ประเทศไทย

•	กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

•	ความเชี่ยวชาญ	:	การบริหารงานผลิตและวิศวกรรมการผลิต	

		อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	เครื่องจักรกลการเกษตร

		เพื่อการเพิ่มผลผลิตเทคโนโลยี

2. Mr. Veerachai Chaochankit
•	Managing	Director	of	Thonburi	Phanich	Group

•	Independent	Director	of	PCSGH

•	Advisor	to	President	Somboon	Advance	Technology

•	Advisor	to	President	Noritake,	SA	Thailand

•	Board	Member	of	National	Metal	and	Materials	Technology	Center

•	Expertise	:	Production	and	engineering	management,	

  Automotive industry and automotive parts, 

  Agricultural machinery for productivity improvement

นายปริญญา สายน�้าทิพย์
•	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ	จ�ากัด

•	กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

•	ความเชี่ยวชาญ	:	วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเกี่ยวกับเซรามิก	

		การจัดการทั่วไป

3. Mr. Prinya Sainamthip
•	Managing	Director	of	The	Siam	Refractory	Industry	Co.,	Ltd.

•	Board	Member	of	National	Metal	and	Materials	Technology	Center

•	Expertise	:	Ceramic	science	and	engineering,	General	management
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คณะกรรมการบรหิาร
(MTEC Executive Board)

1 2

นายณัฐพล รังสิตพล
•	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

•	กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

•	ความเชี่ยวชาญ	:	อุตสาหกรรมยานยนต์

1. Mr. Nattapol Rangsitpol
•	Director-General	of	Office	of	Industrial	Economics

•	Board	Member	of	National	Metal	and	Materials	Technology	Center

•	Expertise	:	The	Automotive	Industry

นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
•	รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

		และสังคมแห่งชาติ	(ปัจจุบัน	สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

		และสังคมแห่งชาติ)

•	กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

•	ความเชี่ยวชาญ	:	การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ

		ในมิติต่างๆ	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	การวิเคราะห์สถานการณ์

		ด้านความเหลื่อมล�้า	การบริหารจัดการองค์กร

2. Mrs. Pattama Teanravisitsagool
•	Deputy	Secretary-General,	Office	of	the	National	Economic	

		and	Social	Development	Board	(Now	Office	of	the	National	

  Economic and Social Development Council)

•	Board	Member	of	National	Metal	and	Materials	Technology	Center

•	Expertise	:	Analysis	of	economic	circumstances	and	prospects,	

   Strategic planning, Analysis of inequality circumstances, Organization   

  Management
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คณะกรรมการบรหิาร
(MTEC Executive Board)

1 2

นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ
•	ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ	(นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)

•	กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

•	ความเชี่ยวชาญ	:	การเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรร

			งบประมาณ	การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนปฏิบัติงานและแผนการ

		ใช้จ่ายเงิน	การให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการทบทวนและเตรียมการจัดท�า

		งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ

1. Mr. Surayuth Sriprasert
•	Senior	Advisor	of	the	Budget	Bureau

•	Board	Member	of	National	Metal	and	Materials	Technology	Center

•	Expertise	:	Proposal	of	measures	and	approaches	for	budget	

  allocation, Analysis of budget plan and expenditure, Consultation  

  on the annual budget allocation

นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง
•	รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	

		สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

•	ความเชี่ยวชาญ	:	การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการ

		การรีไซเคิลยางรถยนต์	การบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์ยาง

2. Mr. Boonharn Ou-Udomying
•	Vice	Chairman	of	The	Rubber-based	Industry	Club,	

  The Federation of Thai Industries

•	Board	Member	of	National	Metal	and	Materials	Technology	Center

•	Expertise	:	Environmental	management,	Tire	recycling	technique	

  and management, Rubber product process and management
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คณะผู้บรหิาร
(MTEC Executive)

นายกฤษดา ประภากร
รองผู้อ�านวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Mr. Kritsada Prapakorn
Deputy Executive Director

นางสาวศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ
รองผู้อ�านวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Miss Siriwan Tantawechkij
Deputy Executive Director

นางอารี ธนบุญสมบัติ
รองผู้อ�านวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Mrs. Aree Thanaboonsombut
Deputy Executive Director

นายจุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อ�านวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Mr. Julathep Kajornchaiyakul
Executive Director
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คณะผู้บรหิาร
(MTEC Executive)

นางสาวดวงเดือน อาจองค์
ผู้อ�านวยการหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยเซรามิกส์

Miss Duangduen Atong
Research	Unit	Director

Ceramics	Research	Unit

นางสาวสุมิตรา จรสโรจน์กุล
ผู้อ�านวยการหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยวัสดุส�าหรับพลังงาน

Miss Sumittra Charojrochkul
Research	Unit	Director

Materials	for	Energy	Research	Unit

นางสาวอศิรา เฟื่องฟูชาติ
ผู้อ�านวยการหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยโพลิเมอร์

Miss Asira Fuongfuchat
Research	Unit	Director

Polymers	Research	Unit

นางปนัดดา เช็พเพิร์ด
ผู้อ�านวยการหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยโลหะ

Mrs. Panadda Sheppard
Research	Unit	Director

Metal	Research	Unit
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คณะผู้บรหิาร
(MTEC Executive)

นายสุรพิชญ ลอยกุลนันท์
ผู้อ�านวยการหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยยาง

Mr. Surapich Loykulnant
Research	Unit	Director

Rubber	Research	Unit

นางสาววนิดา จันทร์วิกูล
ผู้อ�านวยการหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

Miss Wanida Janvikul
Research	Unit	Director

Biomedical	Engineering	Research	Unit

นางสาวนุจรินทร์ รามัญกุล
รักษาการผู้อ�านวยการหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

Miss Nudjarin Ramungul
Acting	Research	Unit	Director

Environment	Research	Unit

นายนิรุตต์ นาคสุข
รักษาการผู้อ�านวยการหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม

Mr. Nirut Naksuk
Acting	Research	Unit	Director

Design	and	Engineering	Research	Unit
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คณะผู้บรหิาร
(MTEC Executive)

นายบัญชา ธนบุญสมบัติ
รักษาการผู้อ�านวยการฝ่าย

ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี

Mr. Buncha Thanaboonsombut
Acting Division Director

Technology Public Relation Division

นางยุวนุช พจน์ประสาท
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายบริหาร

Mrs. Yuwanuch Pojprasat
Senior Division Director

General	Management	Division

นางปุณยวีร์ อภิสิทธิ์อมรกุล
ผู้อ�านวยการฝ่าย

ฝ่ายแผน	งบประมาณ	และกลยุทธ์

Mrs. Punyawee Apisitamornkul
Division Director

Planning, Budgeting and Strategy Division

นายสุพจน์ มงคลชัยพิริยะ
ผู้อ�านวยการฝ่าย

ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานภายใน

Mr. Supoj Mongkolchaipiriya
Division Director

Internal Infrastructure Management Division
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คณะผู้บรหิาร
(MTEC Executive)

นายสมนึก ศิริสุนทร
ผูอ้�านวยการฝ่ายอาวโุส

ฝ่ายความร่วมมอืระหว่างประเทศและพัฒนาเครือข่าย

Mr. Somnuk Sirisoonthorn
Senior Division Director

International Collaboration and Networking Development Division

นางสาวฐิติพร ทนันไชย
รกัษาการผูอ้�านวยการฝ่าย

ฝ่ายพฒันาธรุกจิ

Miss Thitiporn Tanunchai
Acting Division Director

Business Development Division

นางสาวศศิวิมล เศวตคชกุล
รักษาการผูอ้�านวยการฝ่าย

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยฐีานและสนับสนนุการวจิยั

Miss Sasiwimol Sawetkochakul
Acting Division Director

Platform Technology Management and

Research Support Division
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กลุ่มงานมุ่งเน้น
MTEC Mission-driven Themes

Materials and Machinery for 
Sustainable Agriculture (Food)
 
Materials and Machinery for 
Sustainable Agriculture (Non Food)

Materials Solution for Better Living 
and Security (Construction)

Health & Hygiene
 
Technology for Smart Mobility

MTEC
Mission-driven

Themes

Impact

สรา้งผลกระทบ
เชงิเศรษฐกิจและสังคม

Country’s strategy

ยกระดับขีดความสามารถ
ของอุตสาหกรรมไปสู่

Thailand 4.0

	 เอ็มเทคตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนกลุ่มงานมุ่งเน้น	(MTEC	mission-driven	themes)	ใน	5	ประเด็น	(Themes)	เพื่อสร้างผลงานให้เป็น
ที่ประจักษ์	ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไปสู่	Thailand	4.0	และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยส�าคัญ

 MTEC develops mission-driven themes of 5 focused areas in order to deliver research works which enhance the 
competitive	capabilities	of	the	industry	to	achieve	Thailand	4.0	and	generate	significant	socio-economic	impacts.
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นวตักรรมวสัดุและอุปกรณ์เพ่ือการเกษตรสมัยใหม่
	 มุ ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและคุณภาพผลิตผลเกษตร	 โดยการพัฒนานอนวูฟเวนที่มี
โครงสร้างและสมบตัเิฉพาะด้านการผ่านของอากาศ	 ไอน�า้	 และแสงที่
เหมาะสมส�าหรับใช้เป็นถุงปลูกและถุงห่อผลไม้	 รวมถึงการพัฒนา
และทดสอบฟิล์มคลุมโรงเรือนมัลติฟังก์ชันนอลที่สามารถกรอง 
รังสียูวี	สะท้อนรังสีอินฟราเรดแบบใกล้และกระจายแสงได้ดีในระดับ
ภาคสนาม

ผลการด�าเนินงานในปี 2561
	 •	 ศึกษาและส�ารวจข้อมูลด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ถุงปลูก	
ถุงห่อผลไม้	 และฟิล์มคลุมโรงเรือน	 รวมถึงแนวโน้มความต้องการ
เทคโนโลยีวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเกษตร
	 •	ศกึษาและพฒันานอนวฟูเวนทีมี่สมบตัเิฉพาะด้านการผ่าน
ของอากาศ	 ไอน�้า	 และแสง	 และข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชในถุง
ปลูกนอนวูฟเวน		
	 •	 ทดสอบฟิล์มคลุมโรงเรือนมัลติฟังก์ชันนอลในระดับ 
ภาคสนาม	 (ชุมชนวิทยาศาสตร์หนองมัง	 จ.อุบลราชธานี	 และ	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ก�าแพงแสน)

Materials and Machinery for Sustainable Agriculture (Food)

Innovative materials and tools for modern  
agriculture.
 Emphasize on enhancing the materials technology 
for	efficient	production	and	outputs	in	agriculture.	Develop	
nonwoven	structures	with	 specific	properties	on	various	
permeabilities to air, vapor and light used in packing  
technology. Develop and test multifunctional greenhouse 
films	with	UV	filters	 and	near-infrared	 reflects	with	high	
diffusion	in	field	test.

Operational outputs in 2018
	 •	Conduct	market	research	surveys	on	packgaing	
bags,	greenhouse	films	and	the	need	trends	for	materials	
technology and tools in agriculture. 
	 •	 Study	 and	 develop	 nonwoven	 structures	
with	 specific	 properties	 leading	 to	 air,	 vapor	 and	 light	 
permeabilities, including the growth data of plants covered 
by non-woven polypropylene.
	 •	 Tests	 on	 the	multifuntional	 greenhouse	 films	
(Nong	Mang	Science	Village,	Ubon	Ratchathani	and	Kasetsart	
University	Kamphaeng	Saen	Campus).
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Materials and Machinery for Sustainable Agriculture (Non Food)

การพัฒนาคุณภาพน�้ายางข้นให้ปลอดภัยจากสาร
เคมีและสารก่อภูมิแพ้
	 มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน�้ายางข้นที่มีความ
ปลอดภยัจากสารเคมแีละสารก่อภูมแิพ้	โดยพฒันาน�า้ยางข้นให้
มโีปรตนีทีก่่อให้เกิดการแพ้น้อยลง	(น้อยกว่า	1	ไมโครกรมั/กรมั)	 
มีปริมาณแอมโมเนียต�่ามาก	 (น้อยกว่า	 0.15%)	 และจัดท�า
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ยางจากน�้ายางข้นที่พัฒนาขึ้น

ผลการด�าเนินงานในปี 2561
	 •	พัฒนาน�า้ยางข้นท่ีมีปรมิาณแอมโมเนยีต�า่มาก	(น้อย
กว่า	0.15%)	(ระดับห้องปฏิบัติการและภาคสนาม)
	 •	พัฒนาน�า้ยางข้นทีม่โีปรตนีทีก่่อให้เกิดการแพ้น้อยลง	 
(น้อยกว่า	1	ไมโครกรัม/กรัม)	(ระดับห้องปฏิบัติการ)
	 •	พฒันาผลติภณัฑ์ยางทีท่�าจากน�า้ยางข้นทีม่ปีรมิาณ
แอมโมเนียต�่ามาก	(ระดับห้องปฏิบัติการและภาคสนาม)
	 •	สร้างต้นแบบเชงิพาณชิย์	:	น�า้ยางข้นชนดิแอมโมเนยี 
ต�่ามากส�าหรับผสมกับแอสฟัลต์เพื่อท�าผลิตภัณฑ์	Para	AC
	 •	ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติและการใช้ประโยชน์น�า้
ยาง	ULA-Asphalt	ในเชิงพาณิชย์	

Development of latex quality with safety standard 
against chemicals and allergens.
 Focus on technology development to produce 
latex with chemical and allergenic safety. Develop a lower 
protein latex with reducing the allergic reactions (less than 
1	microgram/gram)	containing	ultra-low	ammonia	(less	than	
0.15%)	and	build	model	products	made	from	concentrated	
latex.

Operational outputs in 2018
	 •	Develop	ultra-low	ammonia	latex	(less	than	
0.15%)	(laboratory	scale	and	field	test)
	 •	Develop	low-protein	latex	reducing	the	allergic	
reactions	(less	than	1	microgram/gram)	(laboratory	scale)
	 •	Develop	products	made	from	ULA	latex	 
(laboratory	scale	and	field	test)
	 •	Develop	commercial	models:	ULA	latex	modified	
with asphalt for Para AC production.
	 •	Transfer	of	ULA-Asphalt	production	technology	
for commercial applications.
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การพัฒนากระบวนการแปรรูปน�้ายางสดด้วยเทคโนโลยี
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
	 มุ ่งเน้นปฏิรูปกระบวนการผลิตยางแห้งแบบครบวงจร 
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนน�้ายางออกจากต้นยางจนถึงกระบวนการท�าให้แห้ง
และเก็บรักษาให้มีคุณภาพคงที่	โดยพัฒนาสารจับตัวน�้ายางแบบใหม่
ซึ่งใช้เอนไซม์แทนการใช้กรด	 เครื่องจักรอัตโนมัติท�าให้น�้ายางจับตัว
และแห้ง	 โรงเรือนเก็บยางอบแห้งยางแผ่นได้เร็วขึ้น	 และต้นแบบ 
มาสเตอร์แบตช์พร้อมใช้งาน

ผลการด�าเนินงานในปี 2561
	 •	 พัฒนาสูตรสารจับตัวน�้ายางชนิดใหม่ที่มีความปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(ระดับห้องปฏิบัติการ)
	 •	ออกแบบกลไกและระบบควบคมุของเครือ่งจับตวัน�า้ยางสด
เพื่อการผลิตยางแผ่น	(รมควัน)
	 •	 ออกแบบโรงอบยางแผ่นประสิทธิภาพสูงด้วยเทคนิคเชิง
วิศวกรรม
	 •	ต้นแบบมาสเตอร์แบตช์ยางธรรมชาตผิสมซลิกิา	มาสเตอร์
แบตช์ยางธรรมชาตผิสมเขม่าด�า	ไฮบรดิมาสเตอร์แบตช์ยางธรรมชาติ
ผสมซิลิกาและเขม่าด�า	(ระดับห้องปฎิบัติการ)
	 •	ต้นแบบกระบวนการเตรยีมของผสมยางธรรมชาตกัิบซลิิกา	
(ระดับภาคสนาม)

การศึกษาและประยุกต์ใชย้างธรรมชาติ 
ส�าหรบังานทางการเกษตร
	 มุ่งเน้นศึกษาและประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติส�าหรับงานด้าน
การเกษตร	 เพื่อเพิ่มปริมาณและขยายฐานการใช้ประโยชน์ยางพารา		
โดยพัฒนายางพาราเป็นสารปรับปรุงโครงสร้างดิน	 กาวยางดักแมลง	
แผ่นยางความเป็นพิษต�่าส�าหรับปูพื้นปศุสัตว์	 หรือปูบ่อน�้าเพื่อการ
เพาะปลูกและประมง	 และศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของ 
ยางธรรมชาติ

ผลการด�าเนินงานในปี 2561
	 •	ต้นแบบสารปรบัปรงุโครงสร้างดนิ	(ระดบัห้องปฏบิตักิาร)
	 •	ต้นแบบแผ่นยางความเป็นพิษต�่าส�าหรับท�าแผ่นยางปูพื้น
คอกปศุสัตว์และทดสอบภาคสนาม
	 •	 พัฒนากาวยางดักแมลง	 และทดสอบภาคสนาม	
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
	 •	 พัฒนาเทคนิคและข้ันตอนการเคลือบน�้ายางคอมพาวด์
ความเป็นพิษต�่าบนบ่อผ้าดิบ
	 •	 สรุปผลข้อมูลอัตราการย่อยสลายทางชีวภาพ	 และความ
เป็นพษิทีม่ต่ีอพชืจากการย่อยสลายทางชวีภาพของยางธรรมชาต	ิและ
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ

Development of latex processing with smart-green 
technology.
 Emphasize on the improvement of one-stop  
manufacturing processes in dry rubber from the beginning, 
i.e., natural latex obtained from rubber tree to drying 
and maturation processes. Develop an innovative latex 
coagulant using enzyme to skim rather than using acid, 
an automated machine to coagulate and dry the latex. 
Build a house for dried rubber sheets and ready-to-use 
masterbatch models.

Operational outputs in 2018
	 •	Develop	a	new	technique	to	coagulate	the	latex	
with safety and environmental friendliness. 
	 •	 Design	 the	mechanism	and	 control	 system	of	
latex coagulation machines for rib smoked sheet production.
	 •	Design	a	highly-performance	rubber	sheet	house	
using engineering techniques.
	 •	 Develop	 a	 natural	 rubber-silica	masterbatch,	
natural rubber masterbatch reinforced by carbon black, 
hybrid natural rubber masterbatch with silica and carbon 
black (laboratory scale).
	 •	Develop	preparation	methods	of	natural	rubber-silica	
blends	(field	test).

Smart utilization of para rubber for agriculture 
 Focus on the utilization of natural rubber for  
agricultural activities in order to increase its quantity 
and rubber consumption. Develop para rubber as soil  
amendments to improve the soil structure, insect sticky 
trap, and rubber sheets with low-allergic reactions for 
livestock	and	pools	for	agriculture	and	fishery.	Study	on	
the biodegradation of natural rubber.

Operational outputs in 2018
	 •	Develop	soil	amendments	to	improve	soil	structure	
(laboratory scale).
	 •	Develop	a	natural	rubber	sheet	with	low-allergic	
reactions	used	in	livestock	flooring	and	field	test.
	 •	 Develop	 insect	 sticky	 traps	 which	 has	 been	 
applied	in	filed	investigation	(Mahasarakham	University).
	 •	Develop	techniques	and	coating	processes	 for	
low-allergic compound latex in the fabric pool.
	 •	Draw	up	a	summary	of	biodegradation	rate	and	
its toxicity to plants caused by natural rubber and products.  
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Materials Solution for Better Living & Security (Construction)

Materials modeling for thermal insulating  
materials
	 มุ ่งเน้นพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่มีสมบัติฉนวนความร้อน

จากวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 สร้างขีดความสามารถใน

การออกแบบวัสดุ	 (materials	modeling)	 และท�านายสมบัติได	้ 

(property	prediction)	โดยใช้แบบจ�าลองไฟไนต์เอลเิมนต์		เพือ่ปรบั

เปลีย่นสมบตัขิองวสัดใุห้เป็นไปตามต้องการ	ท�าให้การพฒันาวสัดใุหม่

มีสมรรถนะการใช้งานสูงขึ้น

Materials modeling for thermal insulating  
materials
 Focus on the development of building insulation 

products made from green raw materials. Enhance capability 

in materials modeling and property prediction using the 

finite	element	analysis	 to	attain	 the	 required	properties	

and improved performance.

ท�านายและออกแบบองค์ประกอบ
วสัดุก่อสรา้ง สภาพแวดล้อม 
เพ่ือจดัการความรอ้น 
และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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ผลการด�าเนินงานในปี 2561

	 •	 ศึกษาข ้อมูลทางการตลาดโครงการ	 “การศึกษา 

ทางการตลาดผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างส�าหรับจัดการความร้อน 

ในอาคารและที่พักอาศัย”		

	 •	 ศึกษาข้อมูลทางเทคนิคโครงการ	 “การส�ารวจข้อมูล 

ทางเทคนิควัสดุก่อสร้างที่จ�าหน่ายในประเทศ”		

	 •	 อยู่ระหว่างการด�าเนินโครงการ	 “การศึกษาเบื้องต้น 

การผลิตและสร้างแบบจ�าลองของวัสดุเซรามิกพรุนโดยใช้การ 

จ�าลองแบบไฟไนต์เอลิเมนต์”		

	 •	 อยู ่ระหว่างการด�าเนินโครงการวิจัยเรื่อง	 “การสร้าง 

แบบจ�าลองโครงสร ้างจุลภาควัสดุพรุนฐานเซรามิกส ์ส�าหรับ 

การใช้งานฉนวนความร้อน”		

SMARTest
	 มุ ่ ง เน ้นพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อบ�าบัดหรือก�าจัด 

สารมลพิษในอากาศ	เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพอากาศ	

และเทคโนโลยีเพื่อการท�าลายวัสดุหรือสินค้าที่มีสารพิษฝังอยู่ใน 

เนื้อวัสดุ	 เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร	 โดยศึกษา

และรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นรายการสารอันตรายท่ีอาจได้รับเมื่ออยู่ 

ภายในอาคาร	 สินค้าหรือวัสดุท่ีเป็นแหล่งปล่อยสารอันตราย	 วิธีการ

ตรวจสอบและตดิตามสารมลพษิในอาคารอย่างรวดเรว็	การคาดการณ์

ปริมาณสารอันตรายที่สะสมในวัสดุที่อยู่ในอาคาร

ผลการด�าเนินงานในปี 2561

	 •	 อยู ่ระหว่างการด�าเนินโครงการ	 “The	 Enabling 

Activities	to	Review	and	Update	the	National	Implementation	

Plan	for	the	Stockholm	Convention	on	POPs”

Operational outputs in 2018

	 •	Carry	out	a	market	research	on	the	project	 

entitled “A Study on Marketing Products and Building  

Materials	for	Thermal	Control	in	Residential	Buildings”

	 •	Study	the	technical	data	of	the	project	entitled	

“A	Survey	of	Technical	Specification	of	Building	Materials	

Sold	in	Domestic	Market”

	 •	On-going	project	entitled	“A	Fundamental	Study	

on	Porous	Ceramics	Model	using	Finite	Element	Analysis”

	 •	On-going	project	entitled	“A	Modeling	of	 

Microstructural Building in Porous Ceramics for Thermal 

Insulating	Application”		

SMARTest
 Emphasize on the development of material  

technologies to solve or stop air pollution problems, 

to improve air quality, and to safety dispose of hazardous 

materials and products. Enhance safety of building  

occupants and study on the list of hazardous chemicals in 

building, including materials and products with hazardous 

substances. Develop rapid monitoring methods of indoor 

air pollution and prediction of hazardous substances and 

materials in building.

Operational outputs in 2018

	 •	On-going	project	entitled	“The	Enabling	Activities	

to	Review	and	Update	The	National	Implementation	Plan	

for	The	Stockholm	Convention	on	POPs”
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การพัฒนาอาหารท่ีปรบัเน้ือสัมผัสให้บดเค้ียวและกลืนงา่ย
	 มุ่งเน้นพัฒนาอาหารส�าหรับผู้สูงวัยที่มีอวัยวะซึ่งจ�าเป็นต่อ

การรับประทานอาหารเริ่มเสื่อมถอย		อาหารได้รับการออกแบบ	เพื่อ

ลดปรมิาณการเคีย้วโดยค�านงึถงึการเกาะกนัเป็นก้อนของอาหาร	เพือ่

ให้สามารถกลืนอาหารได้ง่ายโดยไม่ส�าลัก

ผลการด�าเนินงานในปี 2561

	 •	 สรุปผลข้อมูลตลาดอาหารผู ้สูงอายุในประเทศไทย	

ประเภทอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้มีปัญหาการ

เคี้ยวและกลืนในประเทศไทย	 รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง

จากการท�า	patent	mapping

Health & Hygiene

Development of texture-modified foods with ease 
of chewing and swallowing.
 Emphasize on the development of food for the 

elderly with degenerative conditions in oral processing.  

Design the food for chewing problem reduction and coagulant 

effects which are easy to swallow and anti-choking. 

Operational outputs in 2018

	 •	Summarize	the	data	of	elderly	foods	containing	

types and consumption behaviors of elderly with chewing 

and swallowing problems in Thailand, including technology 

trends related to patent mapping.
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	 •	 พัฒนาต้นแบบอาหารท่ีมีเน้ือหมูเป็นองค์ประกอบ	 

ซึ่งถูกปรับเนื้อสัมผัสให้อ่อนนุ่ม	 (texture-modified	 soft	meat)	

โดยมีสารปรับเนื้อสัมผัส	 เพ่ือให้เนื้อหมูคงรูปร่าง	 แต่ยังสามารถ 

บดเคี้ยวและกลืนง่าย	

	 •	 สรุปผลข้อมูลสมบัติรีโอ-ไตรโบโลยี	 ของตัวอย่าง

โมเดลอาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว	 (liquid)	 และก่ึงของแข็ง	 

(semi-solid)	ทั้งที่อยู่ในรูปของสารละลายไฮโดรคอลลอยด์	หรือสาร

แขวนลอย	(solid	suspensions)	แบบ	dilute,	semi-dilute	หรือ	

dense	 suspensions	 รวมถึง	 ข้อมูลสมบัติรีโอโลยีของตัวอย่างผง	

thicken-up	ทางการค้า	ที่น�ามาใช้ปรับความหนืดในเครื่องดื่ม	หรือ

ของเหลวต่างๆ	ให้เหมาะสมต่อผู้ที่มีภาวะกลืนล�าบาก

วสัดุเฉพาะบุคคลเพ่ือการดแูลสุขภาพและการมสุีขภาพท่ีดี
	 มุ่งเน้นพัฒนาวัสดุเฉพาะบุคคลส�าหรับฟื้นฟู	 ดูแลสุขภาพ

และเกิดอิริยาบทที่เหมาะสมส�าหรับสรีระร่างกายเฉพาะบุคคล	 เพื่อ

รักษาและช่วยให้การด�ารงชีวิตประจ�าวันดีขึ้น	 โดยพัฒนาวัสดุกาย

อปุกรณ์เสรมิประเภทแผ่นรองในรองเท้าจากพอลเิมอร์ชนดิต่างๆ	และ

แผ่นรองนัง่ชนดิยางฟองน�า้จากน�า้ยางธรรมชาต	ิรวมถึงออกแบบและ

สร้างเครื่องพิมพ์สามมิติ	ส�าหรับขึ้นรูปพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ

ผลการด�าเนินงานในปี 2561

	 •	 ศึกษาการขึ้นรูปแผ่นรองในรองเท้าจากซิลิโคนผสม 

พอลิคาโปรแลคโทน

	 •	 พัฒนาเส้นฟิลาเมนต์พอลิเมอร์ท่ีมีสมบัติยับย้ังการเจริญ

ของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า

	 •	ออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติชนิด	FDM	ส�าหรับ

การขึ้นรูปซิลิโคน	และเครื่องพิมพ์สามมิติชนิด	FDM	ขนาดใหญ่	

	 •	ศึกษาวิธีการลดโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้	และการลด

สารเคมีในสูตรคอมพาวด์	 เพ่ือเตรียมยางฟองน�้าที่มีความปลอดภัย	

รวมถึงการปรับและควบคุมความแข็งของยางฟองน�้า

	 •	ผลส�ารวจข้อมลูเชงิลกึความต้องการวสัดกุายอปุกรณ์เสริม

ส�าหรับผู้สูงอายุ	ผู้ป่วย	ผู้พิการที่ฟื้นฟูร่างกาย

	 •	 Develop	 a	 prototype	 of	 texture-modified	 soft	

meat consisting of textural agents to help maintain the 

meat shape with ease of swallowing.

	 •		Draw	up	a	summary	of	rheological	and	tribological	

properties of liquid and semi-solid food models in forms 

of hydrocolloid, dilute, semi-dilute and dense suspensions. 

Conclude the data of rheological properties in commercial 

thicken-up powder applied in viscosity adjustment for 

beverages and liquids solving swallowing problems.

Development of personalized materials for health 
care and healthiness.
 Emphasize on the development of personalized  

materials for recovery and health care which are compatible 

with individual anatomic structures, including support daily  

living activities. Develop shoe insole materials made from  

polymers and foam cushions made from natural latex. 

Design and construct a 3D printing machine for polymers 

processing.

Operational outputs in 2018

	 •	 Study	 the	 fabrication	 of	 silicone	 insoles	 with	

polycaprolactone.

	 •	 Develop	 polymer	 filaments	with	 antibacterial	

growth properties causing the foot odor.

	 •	Design	and	construct	an	FDM	3D	printing	machine	

for silicone forming and similar machine with large size.

	 •	 Study	 on	 protein	 reduction	 causing	 allergic	 

reactions, chemical reduction of compound for safety  

rubber foam preparation and control of natural rubber 

foam hardness.

	 •	Draw	up	an	in-depth	data	of	the	apparatus	needs	

for elderly, patients, and disabled people.
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Technology for Smart Mobility

การพัฒนาเครือ่งมือทดสอบและกระบวนการทดสอบเพ่ือ
สอบทวนแบบจ�าลองไฟไนต์เอลิเมนต์ ส�าหรบัการทดสอบ
ชิน้ส่วนรถโดยสารเมื่อเกิดการพลิกคว�า่ 
	 มุง่เน้นสร้างเครือ่งมอืทดสอบความสามารถในการต้านทาน
การเสียรูปของชิ้นส่วนประกอบโครงสร้าง	 ส�าหรับใช้ในการพัฒนา
โครงสร้างน�้าหนักเบา	 และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทดสอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการค�านวณทางวิศวกรรม	 
โดยอาศัยการทดสอบจริ งจากชิ้ นส ่ วนย ่อยในระดับต ่ างๆ	 
ของโครงสร้างรถบัส

ผลการด�าเนินงานในปี 2561
	 •	สร้างเครือ่งทดสอบการต้านแรงดดัแบบ	4	จดุ		การหกัพบั
แบบตกกระแทก	การเสยีรปูของจดุต่อเชือ่ม	การเสยีรปูของโครงสร้าง
ย่อยจากสภาวะการพลิกคว�่า	และทดสอบกับตัวอย่างชิ้นงานชิ้นส่วน
ประกอบ
	 •	 สร้างแบบจ�าลองของชิ้นงานทดสอบ	 และก�าหนดค่า
พารามเิตอร์ท่ีเก่ียวข้องกบัขอบเขตการวเิคราะห์ทีเ่หมาะสม	ในแต่ละ
ระดับของเครื่องมือการทดสอบ	
 

Development of testing apparatus and procedure 
to validate the finite element models for rollover 
test in vehicle parts. 
 Focus on building apparatus for measuring  
structural deformation resistance of vehicle components for 
light-weight	structure	development.	Enhance	the	efficiency	
of testing procedures using computer-aided engineering 
software and actual evaluation in bus subcomponents. 

Operational outputs in 2018
	 •	 Develop	 a	 4-point	 bending	 test	 machine	 
containing testings for fold-down impact, welding deformation,  
structural deformation causing by rollover and components.
	 •	 Develop	 testing	 models	 and	 parameter	 
identification	 appropriated	 for	 testing	 apparatus	 under	 
various testing conditions.
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	 •	สรุปผลวิเคราะห์การพลิกคว�่า	(ECE	R66)	ของรถโดยสาร
ขนาด	7	และ	12	เมตร	(วัสดุโครงสร้างเหล็ก)
	 •	 สรุปผลวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างรถโดยสาร
ขนาด	7	เมตร	(วัสดุโครงสร้างอะลูมิเนียมอัลลอย)
	 •	พัฒนาแบบ	3D	CAD	โครงสร้างรถโดยสารขนาด	10	และ	
15	เมตร	ส�าหรบัวเิคราะห์ไฟไนต์เอลเิมนต์ภายใต้เงือ่นไขการพลกิคว�า่

การวจิยัและพัฒนายางล้อไม่ใช้ลมแบบกระทะล้อยืดหยุ่น
ได้ส�าหรบัใชกั้บรถกอล์ฟ (ไลท์วลี) 
	 มุ ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางล้อไม่ใช้ลมแบบ
กระทะล้อยดืหยุน่ได้	ส�าหรบัรถยนต์ขนาดเลก็ทีใ่ช้ความเรว็ไม่เกนิ	25	
กโิลเมตรต่อชัว่โมง	และรบัน�า้หนกัไม่เกนิ	200	กโิลกรมั	เช่น	รถกอล์ฟ	

ผลการด�าเนินงานในปี 2561
	 •	 พัฒนาสูตรยางส�าหรับท�าดอกยางและยางเสริมแรงด้วย
ผ้าใบ	(ระดับห้องปฎิบัติการ)			
	 •	สร้างเครือ่งทดสอบยางคอมพอสติ	(rubber	composite)	
และเครื่องทดสอบแรงดึงสองแกน	(biaxial	tension)
	 •	พฒันาแบบ	3	มติ	ิ(3D-CAD	Files)	ส�าหรบัวเิคราะห์ความ
แข็งแรงของซี่ล้อของยางล้อไลท์วีล
	 •	สรุปผลการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยี	และโอกาสทางการ
ตลาดของยางล้อไม่ใช้ลม

Energy storage 
	 มุง่เน้นพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัการวเิคราะห์ทดสอบ
แบตเตอรีป่ระสทิธภิาพสงู	วสัดสุ�าหรบัแบตเตอรีล่เิทยีมไอออนและส่ง
เสรมิให้เกดิอตุสาหกรรมผลติในประเทศไทย		วธิกีารทดสอบ	ออกแบบ
แพ็กแบตเตอรี่และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทั้ง 
ในภาครัฐและอุตสาหกรรม	

ผลการด�าเนินงานในปี 2561
	 •	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ
ส�าหรับแบตเตอรี่ประเภทอัลคาไลน์ไอออน	 ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	
ลดระยะเวลาการทดสอบ
	 •	 พัฒนาวัสดุส�าหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนร่วมกับภาค
อตุสาหกรรม	จนสามารถผลกัดนัเข้าสูต่ลาดโลก	และอยูร่ะหว่างพฒันา
วัสดุใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงส�าหรับการใช้งานในรถไฟฟ้า		
	 •	 พัฒนาแพ็กแบตเตอรี่ต ้นแบบพร้อมระบบระบาย 
ความร้อน	ระบบประเมนิระดบัพลงังานทีค่งเหลอื	ระบบบรหิารจดัการ
แบตเตอรี่และพลังงาน	ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก		
	 •	จดัหลกัสตูรและเปิดอบรมเชงิปฏบิติัการในหวัข้อเรือ่งแพก็
แบตเตอรี่	และเทคโนโลยีแบตเตอรี่ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า			

	 •	Summarize	the	results	of	ECE-R66	rollover	test	
in	7-meter	and	12-meter	buses	(steel	structure).
	 •	 Summarize	 the	 results	 of	 strength	 analysis	 of	
7-meter bus structrure (aluminum alloy structure).
	 •	Develop	 3D	CAD	models	 for	 10-meter	 and	
15-meter	bus	structures	for	finite	element	analysis	under	
the rollover conditions. 

Development of airless tires with flexible wheels 
for golf-cart application (LiteWheel). 
 Emphasize on enhancing the manufacturing  
technology	 of	 non-pneumatic	 tires	with	 flexible	wheels	
used	in	small	vehicles	traveling	at	speed	of	25	kilometers	
per	hour	and	loading	capacity	of	200	kilograms,	e.g.,	golf	cart.

Operational outputs in 2018
	 •	 Develop	 rubber	 formulations	 for	 tread	 and	 
reinforced rubber sheet production. (laboratory scale)
	 •	Develop	rubber	composite	and	biaxial	tension	
testers.
	 •	Design	3D-CAD	files	for	strength	analysis	of	spokes	
on litewheel.
	 •	 Draw	 a	 conclusion	 on	 technology	 trends	 and	
market opportunities of airless tires.

Energy storage 
 Emphasize on the infrastructure development for 
highly effective high-performance batteries and lithium-ion 
materials. Strengthen the manufacturing sectors in Thailand 
and improve testing methods. Design battery packs and 
offer technology transfer to govenrmental and private 
sectors.

Operational outputs in 2018
	 •	Develop	an	infrastructure	for	material	testing	in	
alkaline	battery	to	achieve	higher	efficiency	and	reduction	
in testing time.
	 •	Develop	materials	 for	 lithium-ion	battery	with	
industry to enter the global market, and high-performance 
materials for electric vehicles.
	 •	Develop	a	prototype	pack	of	batteries	for	small	
electric vehicles. This prototype contains a cooling system, 
power status and power management.
	 •	Organize	workshops	in	the	topic	of	battery	pack	
and battery technologies for electric vehicles.
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ผลงานเด่น
Research Highlights
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อุปกรณ์จดัท่าผ่าตัดหัวไหล่ในท่าบีชแชร์
Beach chair positioner for shoulder arthroscopy

	 การผ่าตัดแบบส่องกล้องด้วยท่านอนหงายสามารถท�าได้

โดยใช้อปุกรณ์จัดท่าผ่าตัดบชีแชร์	 (beach	chair)	แต่อปุกรณ์ทีใ่ช้โดย

ทั่วไปต้องใช้แรงของบุคลากรทางการแพทย์หลายคนช่วยปรับระดับ

ท่าผ่าตดัจากนอนราบไปทีม่มุต่างๆ	โดยการลอ็กแขนอปุกรณ์ตามระยะ 

ร่องบนฐาน	 ซึ่งมีความยากล�าบากมากในการปฏิบัติงาน	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่หากผูป่้วยมนี�า้หนักตวัมาก

  

	 อุปกรณ์จัดท่าผ่าตัดหัวไหล่ที่พัฒนาขึ้นใหม่น้ีใช้ระบบ

แก๊สสปริงแทนแขนของอุปกรณ์จัดท่าแบบเดิม	 ท�าให้สามารถปรับ

ระดับองศาของการเอนได้อิสระตามต้องการด้วยบุคลากรเพียง 

คนเดยีว	ทัง้ยงัมรีะบบความปลอดภยัทีส่�าคญั	2	ระบบคอื	ระบบป้องกนั 

ผู้ป่วยตกในกรณีที่แก๊สสปริงรั่ว	 และระบบป้องกันการท�างานของ

แก๊สสปรงิโดยไม่ได้ตัง้ใจ	อปุกรณ์นีย้งัสามารถพบัเกบ็ได้อย่างง่ายดาย	 

จากคุณลักษณะทั้งหมดที่กล่าวมานี้	 ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าอุปกรณ์ 

ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยตลอดระยะเวลา

ในการผ่าตัด	

 Shoulder arthroscopy surgery can be performed 

in the beach chair position by setting patients on a 

beach	chair	positioner.		However,	the	typical	beach	chair	 

positioner is not conveniently to be set up and manually  

lifted by the medical staffs. These problems arise because the  

fixed-length	arm	of	the	positioner	is	difficult	to	adjust	due	

to its limited range of inclining angles.

 

 In this newly designed beach chair positioner, 

a	 gas	 spring	 has	 been	 used	 to	 replace	 the	 fixed-length	

arm of a beach chair positioner, thus a medical staff can 

conveniently operate it to lift a patient from the supine 

position to the inclined position at any degree required.

The design incorporates two important safety mechanisms: 

one to prevent the patients from falling down in case that 

the gas spring leaks and the other to protect the patients 

in case that the gas spring is accidentally activated. This 

beach chair positioner can also be completely and easily 

folded. All these features make this device more reliable 

during the shoulder arthroscopy surgery.

ต้นแบบระดับอุตสาหกรรม
Industrial-scale Prototypes
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เครือ่งจ�าลองการสึกกรอ่นท่ีอุณหภูมิสูง
High temperature erosion simulator

	 การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลมีต้นทุนของราคา 

เชื้อเพลิงต�่ากว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	 แต่เชื้อเพลิงชีวมวลที่นิยม 

น�ามาใช้	 เช่น	 แกลบ	 และเปลือกไม้	 มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบ 

ในปริมาณมาก	 ท�าให้ปริมาณเถ้าลอยภายในเตาชีวมวลเพ่ิมสูงขึ้น	 

ส่งผลท�าให้อุปกรณ์ต่างๆ	 ภายในเตาเผา	 เช่น	 ท่อของซูเปอร์ฮีต

เตอร์	 ผนังของห้องเผาไหม้	 พื้นผิวการถ่ายโอนความร้อนโดยการพา	 

อีโคโนไมเซอร์	และ	แอร์พรีฮีตเตอร์	เกิดการสึกหรอ

 

	 ทีมวิจัยจึงพัฒนาเครื่องจ�าลองการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง

เพื่อศึกษารูปแบบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ใกล้เคียงกับสภาวะ

การใช้งานในหม้อน�้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล	 ผลทดสอบท่ีได้จากเครื่อง

จ�าลองต้นแบบมีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมในการใช้เปรียบ

เทียบผลิตภัณฑ์	และช่วยให้เข้าใจถึงกลไกการสึกหรอที่เกิดขึ้น	ท�าให้

สามารถพจิารณาเลอืกใช้วสัดแุละชัน้เคลอืบผวิของชิน้ส่วนในหม้อน�า้

ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 Biomass-fueled generator consumes a more  

cost-effective fuel when compared with a fossil-fuel.  

However,	easily-obtained	biomass	such	as	rice	husk	and	

wood bark contain a large amount of silica, resulting in 

an	 increase	 in	 a	 fly	 ash	 volume	 in	 the	 biomass-fueled	

boiler. Fly ash then causes premature wear of internal  

components such as superheater tube, combustion  

chamber wall, convective heat transfer surface, economizer 

and air preheater. 

 A high-temperature erosion simulator was  

developed to simulate the operating conditions of the 

boiler in order to gather meaningful information that can 

be used to aid materials and coatings selection. Test results 

obtained from this simulator prototype can be used to 

compare various commercial materials and products and 

also to gain understanding of wear mechanisms, allowing 

industries to make a better-informed decision.
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สารรกัษาสภาพน�้ายางสดเพ่ือแปรรูปยางแผ่น (BeThEPS)

	 น�้ายางพาราสดมีอายุในการเก็บรักษาสั้นเพียง	4-6	ชั่วโมง	

เนื่องจากแบคทีเรียจะเติบโตอย่างรวดเร็วโดยใช้สารอาหารในน�้ายาง

สด	ท�าให้เกดิการบดูเน่าและอนภุาคยางจบัตวัเป็นก้อน	จงึไม่สามารถ

น�าไปแปรรูปเป็นยางแผ่นได้	 ปัญหาน้ีพบมากในพ้ืนท่ีกรีดยางที่อยู่

ห่างไกลและการคมนาคมไม่สะดวก	 ท�าให้การขนส่งน�้ายางสดไปยัง

จุดแปรรูปน�้ายางใช้เวลานาน	 นอกจากนี้	 ชาวสวนยางมักเผชิญกับ

ปัญหายางล้นตลาด	จึงจ�าเป็นต้องยืดอายุในการเก็บรักษา	เพื่อรักษา

ความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์

	 ชาวสวนยางแก้ป ัญหาดังกล ่าวโดยใช ้สารเคมี	 เช ่น	

แอมโมเนีย	 และโซเดียมซัลไฟต์	 แต่แอมโมเนียมีกลิ่นฉุนรุนแรง	 

เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและสิง่แวดล้อม	ส่วนโซเดยีมซลัไฟต์ท�าให้เกดิ

ฟองอากาศในยางแผ่น	ส่งผลเสียต่อคุณภาพและราคาของยางแผ่น

	 ทีมวิจัยของหน่วยวิจัยยาง	 เอ็มเทค	 ได้พัฒนาสารรักษา

สภาพน�้ายางสดเพื่อการแปรรูปยางแผ่น	หรือ	Be	Thai	Economic	

Preservative	 System	 (BeThEPS)	 เพื่อแก้ปัญหาการเสียสภาพ 

ของน�้ายางสดก่อนการแปรรูปเป็นยางแผ่น	 โดยที่สาร	 BeThEPS	 

มีจุดเด่นดังนี้

	 •	ไม่ก่อให้เกิดผลเสียดังเช่นแอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟต์	

	 •	ช่วยรักษาสภาพน�้ายางสดได้นาน	1-3	วัน	(ขึ้นกับปริมาณ

สารที่ใช้)

	 •	สามารถผสมเข้ากับน�้ายางสดได้ง่าย

	 •	ลดความถ่ีในการขนส่งน�า้ยางสดไปจ�าหน่ายท�าให้ค่าใช้จ่าย

ของเกษตรกรลดลง

	 •	 ท�าให้ยางแผ่นที่ผลิตได้มีคุณภาพดีเหมาะส�าหรับท�า

ผลิตภัณฑ์ยางรถ	อะไหล่รถ	สายพานล�าเลียง	ยางปูพื้น	และกาวยาง	

เป็นต้น

	 ผลงานนีไ้ด้รบัความคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาในลกัษณะ

ความลับทางการค้า	2	ฉบับ	ได้แก่	สูตรสารยืดอายุน�้ายางสดเพื่อการ

ผลติยางแผ่น	และกระบวนการผลติสารยดือายนุ�า้ยางสดเพือ่การผลติ

ยางแผ่น	 และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน ์

ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมแล้วจ�านวน	4	ราย	
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BeThEPS: New alternative preservative for extending the shelf life
of fresh natural rubber latex for rubber sheet production

Background

 The coagulation and putrefaction of fresh natural 

rubber latex, before processing into rubber sheets, is a serious 

problem. This is because the latex has a short shelf life, 

approximately 4-6 hours, so it is needed to be sold as soon 

as possible. This problem is more pronounced in the area 

of poor transportation infrastructure where rubber is grown 

because it would take more time to transport the latex 

from	the	plantation	fields	to	the	rubber	sheet	processing	

plants.

 In addition, rubber latex farmers always face problems 

from the short-term oversupply of fresh latex during peak 

season. What they need is to be able to extend the shelf 

life of the fresh latex to ensure that the supply can be 

better matched the demand.

 To remedy this issue, farmers normally use chemicals 

such	as	ammonia	or	sodium	sulfite	to	extend	the	shelf	life.	

However,	these	chemicals	pose	some	serious	problems.	

Ammonia has a pungent odor and is harmful to both workers 

and	 the	environment,	whereas,	 sodium	sulfite	 can	 lead	

to the formation of air bubbles in the rubber sheets, thus 

lower its quality and  price.  

Solution 

 To overcome this problem, a new technology  

“BeThEPS”	 has	 been	 developed.	 BeThEPS	 (Be	 Thai	 

Economic Preservative for Rubber Sheet) provides the same 

benefit	of	extending	shelf	life	by	eliminating	the	coagulation	

and putrefaction problems.  BeThEPS does not have the 

detrimental side effects associated with ammonia and 

sodium	sulfite.	

Benefits

	 •	Extending	the	shelf	life	of	fresh	latex	up	to	1-3	days	

	 •	Easy	to	mix	with	fresh	latex	in	liquid	form.

	 •	Reducing	the	need	for	frequent	transport	thus	

leading to lower costs.

	 •	Reducing	the	risk	of	fresh	latex	coagulation	and	

putrefaction.

	 •	Increasing	the	ratio	of	high	grade	rubber	sheets.	

	 •	Improving	the	quality	of	rubber	sheets	by	making	

them a better choice as raw material for tires, automotive 

parts,	conveyor	belts,	flooring	rubber	and	rubber	adhesives.

Status of Research

 Technology transfer to 4 entrepreneurs as follows: 

	 1)	M.I.Inter	Co.,	Ltd.	

	 2)	One	Para	Engineering	Part.,	Ltd.

 3) Intelligence Rubber Innovation Commercial 

businesses

	 4)		Ikkyu	Enterprise	Co.,	Ltd.
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น�้ายางพาราข้นชนิดแอมโมเนียต�่ามาก
ส�าหรบัท�าผลิตภัณฑ์ Para AC ในอุตสาหกรรมก่อสรา้งถนน

	 ประเทศไทยผลิตแอสฟัลต์ซีเมนต์	 (Para	 AC)	 โดยใช้

น�้ายางพาราข้นเป็นวัตถุดิบ	 แต่การผลิต	 Para	 AC	 ท่ีอุณหภูม	ิ 

140-160ºC	ท�าให้เกดิปัญหาการอดุตันของน�า้ยางพาราข้นในท่อน�าส่ง	

และไอระเหยของแอมโมเนีย	ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

จนมีข้อร้องเรียนจากชุมชนที่อยู ่ใกล้โรงงานผลิต	 ผู ้ประกอบการ

จ�าเป็นต้องลงทุนติดตั้งเครื่องจักรส�าหรับดูดไอระเหยของแอมโมเนีย 

โดยเฉพาะ	และสร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสียเพิ่มเติม	แต่ทว่าการด�าเนินการ

เช่นนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และยั่งยืน

	 ทีมวิจัยยางของเอ็มเทคได้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

น�า้ยางพาราข้นชนดิแอมโมเนยีต�า่มาก	(Ultra-low	ammonia	latex)	

หรือ	น�้ายาง	ULA	ขึ้นเพื่อใช้ทดแทนน�้ายางพาราข้นทางการค้า	โดย

น�้ายาง	ULA	มีจุดเด่นดังต่อไปนี้

	 1)	มีปริมาณแอมโมเนียอยู่ในช่วง	0.10-0.15%

	 2)	มีค่าเสถียรภาพต่อการปั่นไม่ต�่ากว่า	1,500	วินาที

	 3)	มีเสถียรภาพต่อความร้อนสูง

	 4)	มีอายุการเก็บรักษานานกว่า	6	เดือน

	 5)	ไม่ต้องบ่มน�้ายางในถังพักไว้	21	วัน	เหมือนน�้ายางพารา

ข้นทางการค้า	จึงน�าไปใช้งานได้ภายใน	1-2	วันหลังจากวันผลิต

	 6)	ผลิตภัณฑ์	ULA-Para	AC	มีคุณสมบัติต่างๆ	ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน	มอก.	2731-2559			

	 ผลงานน้ีได้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์	 (ไทย)	 “กรรมวิธี

การเพิ่มเสถียรภาพของน�้ายางและลดปริมาณแอมโมเนียในการ

ผลิตน�้ายางข้นชนิดแอมโมเนียต�่าส�าหรับการใช้ที่อุณหภูมิสูง”	 และ 

ความลับทางการค้า	 “สูตรน�้ายางข้นชนิดแอมโมเนียต�่ามากส�าหรับ

ผสมกับแอสฟัลต์”	 และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการ

ใช้ประโยชน์น�้ายาง	 ULA	 ส�าหรับการท�าผลิตภัณฑ์	 Para	 AC	 

ในเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแล้ว	



Ultra-low ammonia natural rubber latex
for mixing with asphalt cement in road construction

Background
 Thailand has started to produce asphalt cement 
with the use of natural rubber (NR) as a component (Para AC) 
since	 1957.	 	 The	 roads	made	of	 Para	 AC	 have	 superior	 
advantages in various properties, e.g., rutting resistance, 
fatigue resistance, skid resistance and anti-stripping  
characteristics.  These road were found to be durable and 
required lower maintenance costs.

 The current Para AC production often suffers from 
clogging of NR latex in pipelines and pollution problems of 
ammonia vapors (preservative for NR latex) with a pungent 
odor. Ammonia vapors are widespread, causing complaints 
from surrounding communities. It is necessary to install an 
ammonia gas trapping equipment for ammonia disposal in 
wastewater	treatment	ponds.	However,	ammonia	destroys	
microorganisms in wastewater treatment ponds, so an  
additional wastewater treatment ponds are needed.   
It is easily seen that the installation of ammonia trapping 
equipment and the construction of additional wastewater 
treatment ponds are neither effective nor sustainable  
solutions to this problem.

Solution
 To resolve the problems of currently used of  
traditional NR latex in Para AC plants, the ultra-low ammonia  

latex	used	for	mixing	with	asphalt	cement	or	“ULA-Asphalt	 
latex”	 has	 been	 developed.	 Special	 features	 of	 ULA-
Asphalt latex include a very low ammonia concentration  
(0.10-0.15%),	high	mechanical	stability	time	(over	1,500	sec),	
good thermal stability, long shelf life (more than 6 months), 
and	readily	use	within	1-2	days	after	the	production.

Benefits 
	 •	 Less	 pollution	 from	 ammonia	 vapors	 in	 latex	
factory and Para AC plants
	 • Reduce complaints from surrounding communities
	 • Reduce clogging in Para AC pipelines
	 • No needs of ammonia gas trapping equipment 
installation and additional wastewater treatment ponds  
construction
	 •	High	quality	ULA-Para	AC	products	according	to	
the	standard	of	Thai	industrial	products	(TIS	2731-2559)

Status of research
	 Technology	 transfer	 of	 ULA-Asphalt	 latex	 and	
utilization	of	ULA-Para	AC	products	have	been	completed.	
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ระบบหุ่นยนต์เชือ่มพอกอัตโนมัติระยะท่ี 2

	 การซ ่อมบ�ารุ ง เป ็นประเด็นพื้นฐานส�าหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมทุกแห่ง	 อุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าก็เช่นกัน	

การวางแผนซ่อมบ�ารงุโรงไฟฟ้าต้องกระท�าอย่างรดักมุและปฏบิตัติาม

อย่างเคร่งครัด	เนื่องจากช่วงเวลาด�าเนินการสั้นมาก	ถ้ามีเหตุที่ท�าให้

การปิดเตาต้องล่าช้าออกไป	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 (กฟผ.)	ย่อมสูญเสีย

โอกาสในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่ามหาศาล	 ดังนั้น	 การซ่อมบ�ารุง

ชิ้นส่วนจึงต้องรวดเร็วและได้คุณภาพงานซ่อมที่ดี

 

	 ใน	 พ.ศ.	 2558	 กฟผ.	 และเอ็มเทคมีโครงการร่วมกันชื่อ	

ระบบเชื่อมอัตโนมัติระยะที่	1	ด�าเนินการที่ศูนย์ซ่อมบ�ารุงของ	กฟผ.	

เขตหนองจอก	 ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมบ�ารุงที่ใหญ่ที่สุดของ	 กฟผ.	 มีหน้าที่

หลักคือ	 ซ่อมบ�ารุงชิ้นส่วนจากโรงไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 และรับจ้างซ่อม

บ�ารุงชิ้นส่วนให้แก่โรงไฟฟ้าเอกชนท้ังในและต่างประเทศ	 อย่างไร

ก็ตาม	ระบบเชื่อมอัตโนมัติระยะที่	 1	 ใช้งานได้กับชิ้นส่วนที่มีรูปทรง

เรียบง่ายเท่านั้น	เนื่องจากมีข้อจ�ากัดเรื่องโครงสร้างและการเคลื่อนที่

ของแกนต่างๆ

	 เพ่ือแก้ไขข้อจ�ากัดดังกล่าว	 เอ็มเทคได้ออกแบบระบบ 

เชื่อมอัตโนมัติระยะที่	2	เพ่ือขยายขอบเขตการใช้งานให้กว้างขึ้น	

โดยออกแบบหัวเชื่อมให้งอได้	ท�าให้สามารถเชื่อมด้านในของชิ้นงาน	

เช่น	 valve	 body	 และ	 valve	 plug	 โดยได้คุณภาพงานเชื่อมที่ดี

กว่าการใช้ช่างเชื่อมที่มีประสบการณ์		ระบบเชื่อมอัตโนมัติระยะที่	2	 

ติดตั้งที่ศูนย์ซ่อมบ�ารุง	กฟผ.	ตั้งแต่เดือนกันยายน	พ.ศ.	2560

	 ระบบการเชื่อมอัตโนมัติระยะที่	 2	 ได้ด�าเนินการเชื่อม

ซ่อมช้ินส่วนของโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเน่ือง	 ได้คุณภาพงานที่ดีและใช ้

เวลาน้อย	ข้อได้เปรียบ	4	ข้อหลักของระบบเชื่อมอัตโนมัติเมื่อเทียบ

กับช่างเชื่อม	ได้แก่	

	 (1)	สามารถเชือ่มซ้อนรอย	รวมถงึเชือ่มพอกชิน้งาน	ได้ระยะห่าง

ระหว่างรอยที่สม�่าเสมอและคุณภาพดีกว่าช่างเชื่อม	

	 (2)	ไม่มีช่วงเวลาพักท�าให้ช่วยประหยัดเวลาในการเชื่อมได้

อย่างน้อยร้อยละ	50	ต่อชิ้น	

	 (3)	มค่ีาใช้จ่ายต�า่กว่า	เมือ่ค�านงึถงึค่าล่วงเวลาของช่างเชือ่ม

ทีม่ปีระสบการณ์สูง	เนือ่งจากงานบางอย่างมเีวลาในการซ่อมบ�ารุงน้อย	

	 (4)	สามารถท�าขัน้ตอนทีซ่บัซ้อนได้อย่างง่ายดาย	เช่น	การท�า	

hard-facing	ผิวโดยการเชื่อมพอกด้วยวัสดุที่เชื่อมยาก	ได้แก่	นิกเกิล

และโลหะผสมสเตลไลต์
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Overlay welding robot phase 2

 Maintenance is a common issue for every industry. 

Power electric industries is no exception. Maintenance 

schedule for a  power plant must be planned carefully on 

a strict timetable with very a shortest shut down period. 

Unplanned	prolonging	of	the	shutdown	will	result	in	huge	

opportunity	 and	money	 loss	 for	 EGAT.	Therefore,	 repair	

time should be kept at minimum with no compromise in 

quality.

 

	 In	2015,	EGAT	and	MTEC	had	initiated	a	collaborative	

project	 namely	 automated	welding	 robot	 phase	 1.	 The	

prototype	 robot	was	 later	 installed	at	EGAT’s	workshop	

in Nong Chok district, which is the biggest maintenance 

center	 of	 EGAT.	 The	main	objective	of	 this	workshop	 is	

to	repair	parts	from	EGAT	and	others	power	plants	both	

domestic and international. This welding robot works well 

only for simple parts such as valve discs due to a limitation 

in number of motorized joints and joint structures.  With 

this problem in mind and a challenge of extending the 

utilization of automated welding repair system, MTEC  had 

designed	a	second	robot	complying	with	extensive	EGAT’s	

requirements on part geometry and quality measure indices.  

The newly-designed robots have successfully welded

parts, e.g., valve bodies, valve seats and valve plugs, 

with weld quality superior to those obtained from skilled 

welders.  Moreover, new bendable torch design was also 

introduced which allow the robot to outperform repairmen 

even on the internal surface of parts such as valve body. 

Fully-assembled robot has been installed and be in service 

at	EGAT’s	workshop	since	September	2017.

 

 The new robot have been working continuously 

due to its reliability. There are 4 main advantages of this 

robot as follows: 

	 (1)	 It	 can	overlay	weld	or	 clad	parts	 in	 a	more	

consistent way with better weld quality. 

	 (2)	Welding	time	per	piece	is	at	least	50%	shorter	as	

compared to the welding time by welders who constantly 

need short breaks due to heat and fatigue.

 (3) The operation cost is lower with this automated 

machine when consider overtime payment for welders, 

especially when delivery schedule becomes very tight. 

	 (4)	The	robot	can	handle	difficult	process	effortlessly,	

e.g.,	 hardface	 overlay	 welding	 of	 very	 difficult-to-weld	 

materials including nickle or Stellite alloys.
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หลังคารถกระบะดัดแปลงแบบมีโครงสรา้งรองรบัแรงกระท�า 
จากการพลิกคว�า่ตามมาตรฐาน FMVSS 220

	 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถกระบะดัดแปลงที่ใช้รับส่งนักเรียน

มีความถี่และความรุนแรงเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ	 ท้ังน้ีสาเหตุของอุบัติเหตุ 

ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของรถมีดังนี้

	 (1)	 การดัดแปลงรถกระบะที่ใช้รับส่งนักเรียนโดยไม่ค�านึง

ถงึความปลอดภยั	เช่น	เสรมิเก้าอีโ้ดยสารออกนอกตวัรถ	ไม่มอีปุกรณ์

ป้องกันการพลัดหล่นจากรถ	 และติดตั้งหลังคาเข้ากับตัวรถอย่างไม่ 

มั่นคงแข็งแรง

	 (2)	 มาตรฐานรถรับส่งนักเรียนที่ประกาศโดยกรมการ

ขนส่งทางบกยังขาดรายละเอียดทางเทคนิคท่ีระบุรูปแบบการเชื่อม

ต่อโครงสร้าง	 ชนิดและขนาดวัสดุที่ใช้	 รวมถึงวิธีการผลิตและติดตั้ง	

ท�าให้ผู้ผลิตไม่มีแนวทางการออกแบบ	(design	guidelines)	เพื่อน�า

ไปปฏิบัติ

	 จากปัญหาดังกล่าว	มูลนิธิถนนปลอดภัย	ศูนย์วิชาการเพื่อ

ความปลอดภัยทางถนน	 (ศวปถ.)	 ได้ว่าจ้างทีมวิจัยเอ็มเทคให้เสนอ

แนวทางการออกแบบเชิงวิศวกรรม	 ส�าหรับโครงสร้างหลังคาของรถ

รบัส่งนกัเรยีนประเภทรถกระบะดดัแปลง	โดยมเีป้าหมายและผลผลติ

หลักเป็นแบบเชิงวิศวกรรม	 (technical	 drawings)	 เพื่อใช้เป็นข้อ

เสนอแนะในการประกาศมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกด้าน

มาตรฐานรถรับส่งนักเรียน	 และเป็นแนวทางการออกแบบส�าหรับ 

อู่ผู้ผลิตหลังคารถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศ

	 ทีมวิจัยออกแบบหลังคาส�าหรับรถรับส่งนักเรียนประเภท

กระบะดัดแปลง	ให้มีความแข็งแรงสอดคล้องตามมาตรฐาน	FMVSS	

220	 (School	 Bus	 Rollover	 Protection)	 โดยเลือกใช้วัสดุและ

วิธีการผลิตที่ผู้ประกอบการอู่ต่อหลังคาสามารถด�าเนินการได้และ

ต้นทุนต้องไม่สูงกว่าท้องตลาด	 ร่วมกับจัดวางโครงสร้างที่ท�าให้เกิด	 

“ซูเปอร์สตรัคเจอร์	 (Superstructure)”	 ซึ่งเป็นโครงสร้างที่รองรับ

แรงกระท�าที่เกิดขึ้นในกรณีรถพลิกคว�่า	 จากน้ันวิเคราะห์ความ 

แข็งแรงของโครงสร้างด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์	 (FEM)	 

เพื่อศึกษาการเลือกวัสดุให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 และพิสูจน์ความ 

ถูกต้องของการออกแบบ	 (validation)	 ด้วยการทดสอบต้นแบบ

หลังคาแบบเต็มรูปแบบในระดับห้องปฏิบัติการด้วย	 “แท่นทดสอบ

การกดหลังคา”	ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัย	

	 งานวจิยันีท้�าให้ทราบวธิกีารท�านายความแขง็แรงของหลงัคา

รถกระบะได้อย่างแม่นย�า	 รวมถึงแนวทางที่เป็นประโยชน์ส�าหรับใช้

ในการประเมินระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในการประเมินความแข็งแรง 

หากเกิดการพลิกคว�่าซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้ในระยะยาว
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Safety-enhanced passenger compartment
of school pick-up truck based on FMVSS 220 standard

 The objective of this work is to demonstrate a  

design guideline for pick-up truck roof, which should protect 

the passengers in case of severe accidents. A rollover is one 

of the worst vehicle accidents due to the large numbers 

of passengers, the casualties in a bus rollover are often 

high and severe. 

 This work presents a procedure to design the  

vehicle roof as a superstructure of school pick-up 

truck. Finite-element analysis is applied to simulate the  

investigation on full-scale prototype according to the 

American Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS 

220).	To	validate	the	simulation	results,	the	rollover	test	

of the full-scale and full loaded prototype of the pick-up 

truck roof using tilt table is performed.

	 These	findings	provide	a	means	for	evaluating	bus	

superstructure strength and provide guidelines useful in 

the assessment of regulations applied to the evaluation of 

school pick-up truck rollover strength, which will be further 

applied in the long run. 

 School bus-related accidents in Thailand  

reportedly claim many lives and send countless children 

to hospital emergency rooms for medical treatment each 

year. One of the main reasons is the lack of safety measures 

regarding the vehicle structure. Since most school buses 

in Thailand, especially in up-country area, are typically  

modified	pick-up	trucks	run	by	small	private	operators.	
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ส่ือการเรยีนการสอนเครือ่งยิงลูกบอลแบบโพรเจคไทล์

	 ต้นแบบเครื่องยิงลูกบอลแบบโพรเจคไทล์พัฒนาขึ้นเพื่อใช้

เป็นสือ่การเรยีนการสอนด้านเทคโนโลยหุ่ีนยนต์	เป็นการส่งเสรมิการ

เรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน	(project-	based	learning)	

กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจทีจ่ะน�าความรู้หลายแขนง	เช่น	ฟิสิกส์

และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า	และ

ไมโครคอนโทรลเลอร์มาผนวกกับการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ	 มาต่อยอด

ความคิด	 โดยน�าทฤษฎีมาใช้ร่วมกับการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้

	 ต้นแบบนี้ประกอบด้วย	 4	 ส่วน	 คือ	 1)	 ส่วนขับเคลื่อน	

ประกอบด้วยล้อและมอเตอร์อย่างละ	1	คู ่ท�าหน้าที่ขับเคลื่อน

ลูกบอลให้เคลื่อนที่ในแนววิถีโค้ง	 2)	 ส่วนยิงลูกบอล	 ประกอบด้วย

โซลินอยด์ที่ควบคุมโดยรีเลย์ท�าหน้าท่ีผลักบอลเข้าสู่ส่วนขับเคลื่อน	 

3)	ส่วนตรวจจับความเร็วประกอบด้วยอินฟาเรดเซ็นเซอร์	2	ตัว	และ	 

4)	ไมโครคอนโทรลเลอร์ท�าหน้าที่ควบคุมการสั่งงานกลไกทั้งหมด

	 ทั้งผู ้เรียนและผู ้สอนสามารถใช้การออกแบบหรือหลัก

คิดเดิมในการปรับเปลี่ยนความสามารถของต้นแบบหรือเชื่อมโยง

กับอุปกรณ์ต่างๆ	 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในวิชาอื่น	 หรือแม้

กระทั่งน�าความรู้ในศาสตร์ด้านหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้กับหลักสูตร

การศึกษา	 เพื่อพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนในระดับโรงเรียน 

ได้อย่างเหมาะสม	
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A development of a projectile ball shooter
as a project-based learning tool

  A projectile ball shooter is developed to facilitate 

the Thai teachers and their learners to constructively 

adopt the robotics technology. As a tool to support 

a project-based learning approach, the ball shooter is  

deliberately designed to be a platform on which physics and  

mathematics are seamlessly integrated with engineering and 

programming to ease the STEM curriculum. Tightly coupled 

with the current school curriculum, the platform aims to 

encourage the learners to apply theories to a practical  

application by working on a hands-on experiment. 

 The projectile ball shooter consists of four  

components:	 (1)	 ball-driving	mechnism,	 (2)	 ball-pushing	

mechanism, (3) infrared sensors, and (4) Arduino-based 

microcontroller. The ball-driving mechanism is constructed 

with a pair of motors and a pair of wheels to eject a  

tennis ball in a projectile fashion. A push-action solenoid

is used to actuate the ball into the ball-driving mechanism. 

The solenoid state is controlled by a relay board. A couple 

of infrared are attached to the ball shooter frame to  

indirectly measure the ball speed. A user is able to control 

the speed of the ball by adjusting the rotational speed of the  

motors via a commercialized controller. The mechanisms 

of shooter combine both mechanical and electrical  

components that are universally available and easily  

substituted with a variety of alternative options. 

	 Thus,	this	design	makes	the	platform	highly	flexible	

and requires multidisciplinary skills to work with. Both teachers 

and learners are able to freely modify the platform as 

needed to broaden their interests. For instance, the pushing  

mechanism can be used as a playground to test  new design 

ideas or more creative solutions. 

ขอรูปเพ่ิม
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 เอ็มเทคให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านมาตรฐานและระบบบริหารงานคุณภาพ การด�าเนินงานประกอบด้วย 2 ส่วน 

ได้แก่ การน�าระบบบริหารงานคุณภาพมาประยุกต์ใช้ และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสถาบันต่างๆ ในการก�าหนดมาตรฐาน  

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และบริการมาตรฐานให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้า

อันเกิดจากมาตรการด้านมาตรฐาน

การด�าเนินงานด้านมาตรฐาน
และระบบบรหิารงานคุณภาพ

การประยุกต์ระบบบรหิารงานคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการวสัดุทางการแพทย์
	 ทีมวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์มีงานวิจัยเก่ียวกับไบฟาสิคแคลเซียมฟอสเฟต	 ซึ่งเป็นเซรามิกชนิดมีรูพรุนต่อเนื่อง 

ที่ใช้ในงานทางการแพทย์	 วัสดุน้ีใช้ปลูกถ่ายกระดูก	 หรือซ่อมแซมกระดูกที่สึกหรอหรือมีปัญหาในบริเวณที่ไม่ต้องรับแรงมาก	 โดยเฉพาะ 

บริเวณใบหน้าและขากรรไกร	(oral	and	maxillofacial)	

	 อย่างไรก็ดี	 วัสดุเซรามิกดังกล่าวจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภท	 III	 (อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะอยู่ในร่างกาย

ตลอดไป)	ตามหลกัเกณฑ์แนบท้ายประกาศส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	เรือ่ง	การจดัประเภทเครือ่งมอืแพทย์ทีไ่ม่ใช่เครือ่งมอืแพทย์

ส�าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกายตามความเสี่ยง	 ทีมวิจัยจึงต้องด�าเนินการจัดท�าระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพของเครื่องมือแพทย ์

ตามมาตรฐาน	ISO	13485	ในส่วนของการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์แคลเซียมฟอสเฟตส�าหรับเป็นวัสดุปลูกถ่ายกระดูก	เพื่อยืนยัน

ความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์	 เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีส�าหรับน�าไปผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป
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การมีส่วนรว่มในการก�าหนดมาตรฐาน
	 เนื่องจากนักวิจัยของเอ็มเทคมีความเช่ียวชาญในสาขาเทคโนโลยีวัสดุ	 จึงได้รับความไว้วางใจจากสถาบันต่างๆ	 

ให้ร่วมเป็นกรรมการวชิาการและอนกุรรมการวชิาการในการจัดท�ามาตรฐาน	อนัเป็นการยกระดับคณุภาพของผลติภณัฑ์และเสรมิสร้าง 

ขดีความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการไทยในเวทกีารค้าระหว่างประเทศ	นกัวจิยัของเอม็เทคมส่ีวนร่วมในคณะท�างานต่างๆ 

ดังต่อไปนี้

	 •		กรรมการวิชาการรายสาขา	คณะที่	44	ระบบขับเคลื่อน	ขับหมุนและเบรกยานยนต์

	 •		อนุกรรมการวิชาการรายสาขา	คณะที่	40/5	ไฟแช็ก

	 •		อนุกรรมการวิชาการรายสาขา	คณะที่	70/10	ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมครุภัณฑ์ทางด้านการแพทย์	และสาธารณสุข	

	 			(วัสดุปิดแผล)

	 •		อนุกรรมการรายสาขา	คณะที่	70/11	ผลิตภัณฑ์รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยและรถเอกซ์เรย์โครงสร้างปลอดภัย

บรรยากาศการรับใบรับรองการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	ISO	13485:2016	

วันที่	24	สิงหาคม	2561	ณ	บริษัท	TÜV	SÜD	(Thailand)	จ�ากัด
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 MTEC places great importance on international standard and quality management system (QMS). 

The operations are two folds, i.e., the implementation of QMS to the organization and the participation 

in standard setting with various institutes. The activities encompass promoting, supporting and facilitating 

services related to standardization to the local industries and organizations in order to lower trade barriers 

posed by standard-related measures.

MTEC’s Activities relating 
to International Standards (ISO) 
and Quality Management System (QMS)

Implementation of quality management system

Biomaterials Laboratory
	 The	research	team	of	Biomaterials	Laboratory	has	been	doing	research	on	biphasic	calcium	phosphate,	a	porous	

ceramic for medical applications. This ceramic material is used as bone graft substitutes, and employed to repair eroded 

bones or parts with low loads, especially in oral and maxillofacial surgery.

	 This	 type	 of	 ceramic	 is	 classified	 as	 the	 class	 III	medical	 device	 (higher	 risks	 as	 life-sustaining	 devices).	 

The	classification	of	risk	is	specifically	determined	for	non	in-vitro	diagnostic	medical	devices	notified	by	the	Food	and	

Drug	Administration	(FDA).	Therefore,	an	ISO	13485	quality	management	system	for	the	design	and	manufacture	of	calcium	

phosphate devices for bone graft substitutes must be in place to ensure the safe use of the products. It also gives the 

end-users	and	industrial	entrepreneurs’	confidence	so	that	technology	transfer	for	commercial	production	is	facilitated.
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Participation in standard setting
 Since MTEC researchers have expertise in materials science and technologies, they are entrusted by 

several institutes to be members of standard setting committee and subcommittee. The standard helps to 

enhance local entrepreneurs’ competitive advantage in the stage of international market. MTEC researchers 

takes part in the following technical committees and subcommittees:

	 •	Technical	committee,	Group	of	44,	Drive	System,	Steering	System	and	Vehicle	Brake.

	 •	Subcommittee,	Group	of	40/5,	Lighter.

	 •	 Subcommittee,	 Group	 of	 70/10,	 Innovative	 Durable	 Medical	 and	 Public	 Health	 Equipment	 

     (Wound Dressing).

	 •	Subcommittee,	Group	of	70/11,	Ambulance	and	Mobile	X-Ray	Vehicles	with	its	structural	safety.

MTEC	received	an	ISO	13485:2016	certificate,	an	internationally	recognized	quality	management	systems	 

standard	for	the	medical	device,	on	August	24,	2018	at	TÜV	SÜD	(Thailand)	Limited
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 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เล็งเห็นความส�าคัญดังกล่าว จงึส่งเสรมิให้ทีมวจิยั
และทีมพัฒนาธุรกิจท�างานรว่มกับภาครฐัและภาคเอกชนอยา่งใกล้ชดิ การให้บรกิารในรูปแบบต่างๆ เน้นความ 
คล่องตัวและการสรา้งความเชื่อมโยง เพ่ือให้สามารถน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ และตอบสนองต่อความ
ต้องการได้อย่างแท้จรงิ

การพัฒนาธุรกิจ

“ความส�าเรจ็ของการวจิยัและพัฒนาคือ
การน�าองค์ความรูแ้ละผลงานวจิยั

ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม สังคม และชุมชน”
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 เอ็มเทคได้สร้างสรรค์ผลงานท่ีก่อให้เกิดผลกระทบสูงในทางเศรษฐกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการและหน่วยงานบางส่วนท่ีได้ร่วมงานกับเอ็มเทคได้แสดงทัศนะต่อการด�าเนินงานของเอ็มเทค 
ดังในบทสัมภาษณ์ต่อไปน้ี

  เป็นท่ีปรกึษา
		 	 ให้ค�าปรึกษาตามความต้องการของผู ้ขอรับบริการ	 

และน�าปัญหามาใช้เป็นโจทย์วิจัย

  ถ่ายทอดเทคโนโลยี
	 	 ร่วมกับส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	 (TLO	 สวทช.)	

เพื่อน�าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดให้แก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม	 เพื่อให้

เทคโนโลยใีช้งานจรงิในภาคการผลติ	ลดการลองผดิลองถกู	ลดต้นทนุ		

ลดความเสี่ยง	และระยะเวลาในการท�าผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชน

  รบัจา้งวจิยั
	 	ด�าเนนิการตามความต้องการของผูข้อรบับรกิาร	โจทย์วจิยั

ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง	 เช่น	ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่	

ต้องการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา	พัฒนาและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์	

เป็นต้น

  รว่มวจิยัและพัฒนา
	 	ร่วมมอืกบัผูข้อรบับรกิารในรปูแบบต่าง 	ๆเช่น	จดัสรรงบประมาณ

ในการด�าเนนิการ	งบบคุลากรวจิยั	งบเครือ่งมอือปุกรณ์	เพือ่ร่วมท�างาน

วิจัยและพัฒนาที่สร้างผลกระทบที่มีนัยส�าคัญต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ	

รูปแบบการด�าเนินงานมีดังน้ี
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 The above declaration is one of MTEC’s most important goals. MTEC’s research 
and business development team always work closely with the government sector and the  
private sector. Our services place great emphasis on agility and linkages between research and  
applications in order to make efficient use of research results and to truly meet the  
customers’ demand.

Business Development

“The success of research and development 
is to apply the knowledge gained from research 

for the benefits of industry, society, and community.”
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 Over the past year, MTEC’s work has resulted in an appreciable socio-economic impact. 
The following interviews are valuable opinions from our stakeholders.

         Consultancy Services
  MTEC provides consultancy service in response to 

customers’ requirements and turns the issue into a research 

project if needed.

             Technology Transfer 
	 	 MTEC	 and	 Technology	 Licensing	 Office	 (TLO),	

NSTDA, provide technology transfer to industrial sectors 

for practical utilization in manufacturing, thereby reducing 

a trial and error, cost, risk and production time.

  Contract Research Services
  MTEC conducts contract researches according 

to customers’ demand. The majority of the works’ topics  

involve new technologies, product development and  

quality enhancement.

         Collaborative Research Services
        MTEC collaborates with customers in various 

ways, such as allocating operating budget, research  

personnel budget, and equipment budget, in order to work on  

collaborative	 R&D	 that	 significantly	 contributes	 to	 the	

country’s economy. 

The services can be classified as follows:
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สมชาย สถากุลเจรญิ
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเชือ้เพลิงชวีภาพ

 “ผลงานท่ีส่งมอบเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งคุณภาพและระยะเวลาการส่งมอบ 
ส่วนนักวจิยัก็ท�างานได้ดีเย่ียม มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสมส�าหรบัการด�าเนินงาน
ตามโครงการ และสามารถท�าให้การด�าเนินโครงการลุล่วงไปได้ด้วยดี”

มุมมองของส�านักพัฒนาเชือ้เพลิงชวีภาพ

มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholders, Perspective
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	 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน	กระทรวง

พลังงาน	 มีพันธกิจในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงานของประเทศ	 เพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ด�าเนิน

งานตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	 พ.ศ.	

2558-2579	 ที่สนับสนุนให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตได้ในประเทศเพื่อ

ลดการน�าเข้าน�้ามันดิบ	 และเน่ืองจากความต้องการใช้น�้ามันดีเซลใน

ประเทศมีมากกว่าน�้ามันเบนซินเกือบ	3	เท่า	ดังนั้น	หากต้องการลด

การน�าเข้าได้อย่างแท้จริงก็จ�าเป็นต้องลดการใช้น�้ามันดีเซล

	 การผสมเอทานอลในน�้ามันดีเซล	 หรือที่เรียกว่า	 ดีโซฮอล	์

(Diesohol)	 เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดการใช้น�้ามันดีเซล	 เนื่องจาก

ประเทศไทยมีปริมาณและอัตราก�าลังผลิตของโรงกลั่นเอทานอลที่

เหลือจากการผสมในน�้ามันเบนซินที่ค่อนข้างสูง	 อีกทั้งแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกยังได้ก�าหนดเป้าหมายการใช้

เอทานอลไว้ที่	11.3	ล้านลิตร/วัน	ในปี	พ.ศ.	2579

	 คณุสมชาย	สถากลุเจรญิ	ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาเช้ือเพลิง

ชีวภาพ	 กล่าวว่า	 “เนื่องจากเอ็มเทคเป็นหน่วยงานซึ่งมีทีมนักวิจัย 

ที่มีความรู ้ความสามารถอยู ่ในเกณฑ์ดีและท�างานวิจัยโดยตรง 

กระทรวงพลังงานจงึเช่ือมัน่ในการท�างานร่วมกบัเอม็เทค	โดยให้ศกึษา

ความเป็นไปได้ในการใช้เชือ้เพลงิเอทานอลเป็นส่วนผสมในน�า้มนัดีเซล

ในอตัราส่วนผสมทีเ่หมาะสมและคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์	ส�าหรบัใช้

เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล”

	 “จากผลการศึกษา	 แม้จะยังไม่คุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์

ส�าหรับสถานการณ์ปัจจุบัน	 แต่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเป็นการ 

เตรยีมการล่วงหน้าไว้ส�าหรบัสถานการณ์ทีเ่หมาะสม	เช่น	หากพลังงาน

ฟอสซิลมรีาคาสงูขึน้	กส็ามารถน�ามาใช้ได้ทนัท	ีทัง้ยงัสามารถใช้ในการ

วางแผน	 ประกาศหรือยกเลิกนโยบายต่างๆ	 รวมถึงก�าหนดแนวทาง

การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก	 ซึ่งจะช่วยให้ค่ายรถยนต์หรือ 

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงยอมรับ”

	 ในการท�างานวิจยันีจ้นส�าเรจ็ลุล่วง	ผูอ้�านวยการส�านักพัฒนา

เชื้อเพลิงชีวภาพแสดงความชื่นชมว่า

	 “โครงการวจิยันีม้คีณะกรรมการก�ากบัดูแลอย่างใกล้ชดิ	เมือ่

มปัีญหาหรอือปุสรรค	กรรมการกจ็ะหารอืร่วมกบันกัวจิยัของเอ็มเทค

เพื่อให้ได้แนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม	ท�าให้ผลงานที่ส่งมอบเป็นไป

ตามที่คาดหวังไว้ทั้งคุณภาพและระยะเวลาการส่งมอบ	 ส่วนนักวิจัย 

ก็ท�างานได้ดีเยี่ยม	 มีความรู้	 ความสามารถ	 เหมาะสมส�าหรับการ

ด�าเนินงานตามโครงการ	และสามารถท�าให้การด�าเนินโครงการลุล่วง

ไปได้ด้วยดี”
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Mr. Somchai Stakulcharoen
Director of Biofuel Development Bureau

 “MTEC also has knowledgeable and experienced researchers with excellent  
performance, which appropriate for project implementation and this could be accomplished 
the project objectives.”

Perspective from DEDE

Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Ministry of Energy
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 The Department of Alternative Energy Development 

and	Efficiency	(DEDE),	Ministry	of	Energy,	has	committed	

to achieve sustainability of alternative energy and energy 

efficiency	in	the	country,	in	order	to	boost	the	efficiency	

and environmental friendliness of energy production and 

consumption.

 DEDE has been implementing the Alternative  

Energy	 Development	 Plan	 (AEDP)	 2015-2036,	 which	 

supports the use of domestically produced fuel to reduce 

crude oil imports. Since the demand for diesel in the country is 

almost three times more than gasoline, reduction in diesel 

consumption is necessary in order to reduce crude oil 

imports.

 Ethanol blends in diesel, or known as Diesohol, 

is an alternative fuel to reduce diesel consumption since 

Thailand has more ethanol production capacity with  

actual production than ethanol demand for blending with  

gasoline. Furthermore, Alternative Energy Development 

Plan	(AEDP)	also	targets	the	use	of	ethanol	at	11.3	million	

liters	per	day	in	2036.

 Mr. Somchai Stakulcharoen, Director of Biofuel  

Development Bureau said “MTEC is recognized as a research 

organization with skillful and knowledgeable researchers. 

Hence,	Ministry	of	Energy	is	strongly	confident	in	working

with MTEC on the project to investigate the feasibility 

of	using	ethanol	in	diesel	in	term	of	scientifically	proper	

blending ratio and economic assessment in order to be 

used	in	diesel	engines.”

 From the research results, although it is not yet 

economical competitive for diesohol at present, the re-

search	 findings	 provide	 both	 technical	 and	 economical	

conditions for future preparation especially when fossil 

fuel price goes up. If this is the case, diesohol can be an 

immediate option. Furthermore, recommendation from the 

project can be used for further national energy planning, 

in particular, alternative energy promotion, which will help 

gain acceptance from automotive manufacturers and fuel 

suppliers. 

 From the successful project completion, Director 

Somchai admires that “This project has the committee 

who closely monitored the progress. When there were 

problems or obstacles, the committee discussed with MTEC 

researchers	to	find	a	suitable	solution	to	assure	high	quality	

project output within timeline as planned. MTEC also has 

knowledgeable and experienced researchers with excellent 

performance, which appropriate for project implementation 

and this could be accomplished the project objectives.
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ลลานา  ธรีะนุสรณ์กิจ
ผู้อ�านวยการอาวุโส  KCG Excellence Center

 “บรษัิทรูสึ้กพึงพอใจมากต่อการด�าเนินงานของนักวจิยั การส่งมอบงานได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก�าหนด และผลงานท่ีส่งมอบก็ตอบโจทย์ท่ีให้ไว ้ การรว่มงานในลักษณะน้ี 
ชว่ยย่นเวลาการท�างานของนักวจิยัในบรษัิทได้”

มุมมองของศูนย์วจิยัและพัฒนานวตักรรมผลิตภัณฑ์อาหาร 
บรษัิท เคซจี ีคอรป์อเรชัน่ จ�ากัด 



	 คุณลลานาเผยถึงจุดเริ่มต้นที่ได้ร่วมงานกับเอ็มเทคซึ่งเป็น

องค์กรของรฐัว่า	 “เคยมโีอกาสไปเยีย่มชม	 สวทช.	 ท�าให้รูว่้าเอ็มเทค 

มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ	 นักวิจัย	 และนักวิชาการที่มีความรู ้	 

ความเช่ียวชาญโดยเฉพาะด้านรีโอโลยีและเน้ือสัมผัสของอาหาร 

จึงท�าให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถร่วมงานกันในเรื่องที่บริษัทสนใจได้”

	 “การด�าเนินงานที่ผ่านมา	 บริษัทไม่ได้คาดหวังว่าผลงานที่

เอม็เทคส่งมอบจะสามารถผลติขายได้ทนัท	ี เพราะมคีวามแตกต่างกนั 

ในเรือ่งเครือ่งมอืทีใ่ช้	จงึเป็นการท�างานแบบส่งไม้ต่อกนั	โดยนกัวจัิยเอ็มเทค 

ส่งมอบต้นแบบระดบัห้องปฏบิตักิารให้แก่นกัวจัิยของบรษัิทเพือ่พัฒนา

ในระดบัอตุสาหกรรมต่อไป	อย่างไรกด็	ีบรษิทัรูสึ้กพงึพอใจมากต่อการ

ด�าเนินงานของนักวิจัย	 การส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด	

และผลงานที่ส่งมอบก็ตอบโจทย์ที่ให้ไว้	 การร่วมงานในลักษณะนี ้

ช่วยย่นเวลาการท�างานของนักวิจัยในบริษัทได้”	คุณลลานากล่าว

 

	 เก่ียวกับการร่วมงานกับเอ็มเทคในอนาคต	 คุณลลานา

กล่าวว่า	“บริษัทสนใจอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารส�าหรับผู้สูงอายุ	 

โดยอาหารส�าหรับผู ้สูงอายุจะเน้นที่กลืนง่าย	 และมีเนื้อสัมผัส 

ที่เหมาะสม	 ซึ่งน่าจะตรงกับความเช่ียวชาญของนักวิจัยเอ็มเทค	 

บริษัทยังให้ความส�าคัญกับส่ิงแวดล้อม	 โดยเน้นไปที่บรรจุภัณฑ ์

ที่ย ่อยสลายได ้ทางชีวภาพ	 หรือบรรจุ ภัณฑ ์ที่ เหมาะสมกับ 

แต่ละผลิตภัณฑ์	 เช่น	 บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุของบิสกิตและชีส	

เป็นต้น”

	 คุณลลานายังแนะน�าเพิ่มเติมว่า	 “เอ็มเทคน่าจะจัดให้ทีม 

นักวิจัยน�าเสนอผลงานที่ เกี่ยวข ้องกับธุรกิจของบริษัท	 เช ่น	 

อาหารเพื่อสุขภาพ	 อาหารส�าหรับผู ้สูงอายุ	 หรือให้ความรู ้ด้าน 

บรรจุภัณฑ์และฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อเปิดโอกาสในการ

สร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต”

	 บริษัท	เคซีจี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจด้านการผลิต

และน�าเข้าผลติภณัฑ์จากนมและอาหาร	ทัง้ยงัเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายเครือ่งมอื

และอุปกรณ์ในการท�าเบเกอรี่	 ตลอดจนเปิดโรงเรียนศิลปการท�า 

เบเกอรี่และอาหารอิมพีเรียล	(ไอบาฟ)	ด้วย

	 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า	“เราจะเป็นบริษัทชั้นน�า	ในการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารรสเลิศ	 รวมทั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ 

มุ่งมั่น	 เพื่อการด�าเนินชีวิตที่ทันสมัย”	ท�าให้บริษัทให้ความส�าคัญกับ

การวจิยัพัฒนา	และการสร้างนวตักรรม	เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิมคีวาม

ยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

	 คุณลลานา	 	 ธีระนุสรณ์กิจ	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	 ศูนย์วิจัย

และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร	(KCG	Excellence	Center)		

ระบุแนวคิดของการจัดตั้งศูนย์ฯ	ว่า	“ศูนย์ฯ	ต้องการให้บริการใหม่ๆ	

โดยสร้างจดุต่างจากศนูย์วจิยัและพฒันาทัว่ไป	กล่าวคอืไม่ได้วจัิยและ

พฒันาเพือ่องค์กรเท่านัน้	แต่ขยายการวจิยัและพฒันาเพือ่ให้บรกิารแก่

กลุม่ลกูค้าของบรษัิท	ซึง่จะสร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้า	และเป็น

ที่พึ่งพาของลูกค้าได้”

	 ศนูย์วจัิยและพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์อาหารนอกจากจะ

มีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างแล้ว	 ยังมีความร่วมมือ

กับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ	 คุณลลานากล่าวว่า	 “เนื่องจาก

ธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทเป็นผู ้น�าเข้าผลิตภัณฑ์ชั้นน�าระดับโลก	 

ดงัน้ัน	บริษทัต่างประเทศทีเ่ป็นเจ้าของแบรนด์ผลติภณัฑ์เหล่านีก้จ็ะเป็น

ทั้งที่ปรึกษาในเรื่องโนว์ฮาวและเทคโนโลยีใหม่ๆ	 รวมถึงให้พนักงาน

ในบริษัทไปฝึกงานเพื่อเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า	

ส่วนความร่วมมือในประเทศ	พันธมิตรส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรของรัฐ

และมหาวิทยาลัยต่างๆ”
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Lalana Thiranusornkij
Senior Vice President, KCG Excellence Center

 “We are highly pleased that MTEC always deliver on time and the 
quality of the works satisfy the requirements. This collaboration have 
saved time and resources of the company.”

Perspective from KCG Excellence Center
KCG Excellence Center, KCG Corporation Co., Ltd. 



	 The	collaboration	between	KCG	and	MTEC	began	

when	Mrs.	Lalana	“had	an	opportunity	to	visit	NSTDA	and	

realized MTEC capability with research equipment and 

teams	with	expertise	 in	 rheology	and	 food	 texture.”	So	

she	was	confident	that	MTEC	and	KCG	could	collaborate	

on	these	topics	that	KCG	is	interested	in.

	 “KCG	 doesn’t	 expect	 the	 products	 delivered	 

from MTEC to instantly be ready for production due to 

differences	in	our	equipment.	However,	we	expect	a	relay	

style	of	works	where	MTEC	creates	a	lab	prototype	for	KCG	

researchers to further develop into an industrial prototype. 

We are highly pleased that MTEC always deliver on time 

and the quality of the works satisfy the requirements.  

This collaboration have saved time and resources of the 

company.”

	 For	 future	collaboration	with	MTEC,	Mrs.	Lalana	

said	that	“KCG	is	interested	in	food	for	well-being	and	food	

for elderly people. A development of a food for elderly 

people, which has to be easy to swallow with pleasing 

texture,	should	be	pertinent	to	MTEC’s	expertise.	KCG	also	

values eco-sustainability by emphasizing on biodegradable 

packaging or specialized packaging, e.g. packaging to prolong 

shelf	life	of	biscuit	and	cheese.”

	 Mrs.	 Lalana	 also	 suggested	 that	 “MTEC	 should	

encourage its researchers to present their works that are 

related to business of the company, such as food for  

well-being, food for the elderly and environmentally 

friendly packaging and labels, to open possibility for future 

collaborations.”					

	 KCG	Corporation	Co.,	Ltd.	conducts	business	on	

the	 production	 and	 import	 of	 dairy	 and	 fine	 food.	 The	

company also distributes and sales bakery equipment as 

well as administering the Imperial Bakery and Food Culinary 

School (IBAF.)

 

 With a vision to become “A leading Dairy and 

Fine Food provider and a committed business partner  

for	 modern	 lifestyle,”	 the	 company	 is	 dedicated	 to	 a	 

development and innovation of culinary arts and sciences  

in order to create a sustainable business that is competitive 

on a global scale. 

	 The	concept	for	KCG	Excellence	Center	was	given	

by	Mrs.	Lalana	Thiranusornkij,	SVP	of	KCG	Excellence	Center.	

“To develop new services which distinguish our center from 

other	research	and	development	institutes.	Specifically,	the	

center doesn’t only serve the needs of the organization 

but also provide R&D services for our customers. These 

services	yield	customer	satisfaction	and	loyalty.”

	 The	KCG	Excellence	Center	employs	experts	for	

developing new products. The Center also collaborates 

with	many	national	and	international	institutes.	“As	KCG	

is also an importer of world-class products, the owners of 

these oversea brands become our consultants and help us 

with know-how in novel technologies. They also provide 

internship	opportunities	for	KCG	employees	to	understand	

their production processes from upstream to downstream.  

As for collaborators in Thailand, most of them are from 

government	institutions	and	universities.”
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ชยัวฒัน์ ศรวีรรณวฒัน์
กรรมการผู้จดัการ

 “บรษัิท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) สนใจท่ีจะท�างานรว่มกับเอ็มเทคต่อไป 
และจะชว่ยเผยแพรค่วามส�าเรจ็ตลอดจนความสามารถของนักวจิยัไทยท่ีชว่ยแก้ไขปญัหา 
ให้แก่บรษัิทฯ ได้อย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ด้วย”

มุมมองของ
บรษัิท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)



Annual Report 2018 
National Metal and Materials Technology Center 113

ออกมา	ยงัมฤีทธิก์ดักร่อนสูง	ท�าให้อปุกรณ์ในการผลติเกดิการสึกหรอ

เร็วกว่าก�าหนดมาก”

 

	 “บริษัทฯ	 ลงทุนสร้างถังบ�าบัดราคาสูงเพราะต้องการลด

กลิน่แอมโมเนยีและก�าจดัออกโดยไม่กระทบสิง่แวดล้อม	และลดก�าลงั

การผลิตต่อวันลงก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้	 เนื่องจากบริษัทฯ	 

เป็นเพียงผู้ใช้น�้ายางข้นและถึงแม้จะสนใจผลิตภัณฑ์ที่เอ็มเทคพัฒนา

ขึ้นแต่ก็ยังไม่มีผู้ผลิต”

 

	 “ทีมวิจัยของเอ็มเทคจึงช่วยด�าเนินการเจรจากับบริษัทผู้

ผลติน�า้ยางข้นเพ่ือช่วยรบัถ่ายทอดสตูรในการผลติ	ท�าให้บริษัทผู้ผลติ

น�า้ยางข้น	ได้สัญญารบัซือ้น�า้ยางข้นแอมโมเนยีต�า่มาก	จากบรษิทั	ทปิโก้

แอสฟัลท์	จ�ากัด	เป็นระยะเวลา	3	ปี”

	 คุณชัยวฒัน์	กล่าวถงึประโยชน์ด้านอืน่ๆ	เกีย่วกบัผลติภณัฑ์

ใหม่ของบริษัท	ได้แก่

	 1.	บรษิทัสามารถรับซ้ือน�า้ยางทีม่ค่ีากรดไขมนัระเหยสงูเพือ่

น�ามาผลิตได้เพิม่ขึน้	และได้ช่วยเหลือชาวสวนให้ขายน�า้ยางสดได้เพิม่

มากขึ้น	 กล่าวคือได้มีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่ง

เสริมการบริโภคยางพาราในประเทศให้มากขึ้น

	 2.	น�้ายางแอมโมเนียต�่ามากของเอ็มเทค	 เป็นสูตรที่ไม่ต้อง

หมักทิ้งไว้	 21	วัน	 เพื่อเพิ่มค่าความเสถียร	 (Mechanical	Stability	

Time,	MST)	จึงสามารถขายออกได้โดยไม่ต้องเก็บสต็อกสินค้า

	 บรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรองจากกระทรวงอตุสาหกรรม	ในการ

เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับที่	 3	 ระบบสีเขียว	 (Green	System)	

และสามารถคว้ารางวลัสถานประกอบกจิการดเีด่นด้านความปลอดภัย	

อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดบัประเทศ	อันเป็น

สิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและการตระหนักถึงความส�าคัญของความ

ปลอดภัยและอนามัย	 สภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงาน	 

รวมไปถึงชุมชนรอบข้างอันเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงความ 

รับผิดชอบต่อสังคม

	 คุณชยัวฒัน์	กล่าวปิดท้ายว่า	“บรษิทั	ทปิโก้แอสฟัลท์	จ�ากดั	

(มหาชน)	สนใจที่จะท�างานร่วมกับเอ็มเทคต่อไป	และจะช่วยเผยแพร่

ความส�าเรจ็ตลอดจนความสามารถของนกัวจิยัไทยทีช่่วยแก้ไขปัญหา

ให้แก่บริษัทฯ	ได้อย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ	ด้วย”

	 บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ด�าเนินธุรกิจผลิต

และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	 เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อม

บ�ารุงถนน	 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานการคมนาคมของประเทศ	 ตลอด

ระยะเวลา	 39	 ปี	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นด�าเนินงานโดยใช้นวัตกรรมและ 

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ	เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงแก่

ลกูค้าเป็นส�าคญั	โดยค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันา 

อย่างยั่งยืน

	 ด้วยวสิยัทศัน์	“เราคอืผูน้�าในธรุกจิยางมะตอยแบบครบวงจร	

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล	 มุ่งมั่นสู่

การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย	และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ได้	 

6	 ล้านตัน	 ใน	 5	 ทวีปหลักภายใน	 พ.ศ.2563	 และให้ความส�าคัญ 

ต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน”

	 คุณชัยวัฒน์	 ศรีวรรณวัฒน์	 กรรมการผู ้จัดการ	 บริษัท	 

ทปิโก้แอสฟัลท์	จ�ากดั	(มหาชน)	กล่าวว่า	“บรษิทัฯ	เป็นผูผ้ลติแอสฟัลต์

รายใหญ่ในประเทศไทยและเอเซีย	 ด�าเนินการผลิตยางมะตอย	 

ตามนโยบายสนับสนุนการใช้ยางพาราของภาครัฐ	 โดยคุณลักษณะ

ตามข้อก�าหนดของกรมทางหลวง	 ให้ส่วนผสมของแอสฟัลต์เพื่อการ

ท�าถนนต้องประกอบด้วยน�้ายางข้น”	

	 “อย่างไรก็ดี	 การใช้น�้ายางข้นปกติก่อให้เกิดปัญหาใน

กระบวนการผลิต	เนื่องจากบริษัทต้องน�าน�้ายางข้นมาผ่านความร้อน

ทีอ่ณุหภมู	ิ140-160	องศาเซลเซียส	เพือ่ผสมแอสฟัลต์และสารเตมิแต่ง	

ในขั้นตอนนี้แอมโมเนียในน�้ายางจะระเหยออกมาเป็นจ�านวนมาก 

ในครั้งเดียว	ส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น	อีกท้ังแอมโมเนียที่ระเหย
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Mr. Chaiwat Srivalwat
Managing Director

 “Tipco Asphalt Public Company Limited is very interested in future collaboration 
with MTEC. The company will help disseminate this collaborative achievement to other 
organizations and institutes, as well as publicize the competence of Thai researchers 
to provide sustainable solutions for industry.”

Perspective from Tipco Asphalt
Public Company Limited
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 The problem has been provisionally solved by 

reducing production output. In addition, the ammonia 

emitted is highly corrosive, thus causing manufacturing 

equipment to prematurely wear out. These problems have 

never been effectively solved and the concentrated latex 

has been continuously consumed for asphalt production. 

The ultra-low ammonia product by MTEC was attractive 

but requires industrial production. Thus, MTEC research 

team has negotiated with the supplier of concentrated 

latex and transferred the know-how for ultra-low ammonia 

production. The supplier has received a 3-year contract to 

supply the ultra-low ammonia latex to Tipco Asphalt Public 

Company	Limited.

	 Mr.	 Chaiwat	mentioned	 the	 other	 benefits	 of	 

ultra-low ammonia latex as follows:  

	 1.	 The	 company	 can	 boost	 their	 purchasing	 

capability for natural rubber latex with high fatty acid  

emission. Therefore, the rubber farmers are able to sell 

more	 field	 latex.	 The	 company	 can	 thus	 contribute	 to	

the government policy to promote local consumption of 

natural rubber.   

	 2.	Ultra-low	ammonia	latex	is	not	required	to	be	

kept	for	21	days	to	achieve	the	desired	mechanical	stability	

time (MST). Therefore, it is ready to be sold without the 

need for storage. 

	 The	company	has	been	certified	Green	 Industry	

Level	 3	 (Green	 System)	 from	 the	Ministry	 of	 Industry.	

In addition, the company has been awarded National  

Occupational	 Safety	 &	 Health	 Awards,	 indicating	 the	 

recognition of its outstanding commitment to safety, health, 

working environment and social responsibility. 

 Mr. Chaiwat restates that Tipco Asphalt Public 

Company	Limited	 is	 very	 interested	 in	 future	collaboration	

with MTEC. The company will help disseminate this  

collaborative achievement to other organizations and 

institutes, as well as publicize the competence of Thai 

researchers to provide sustainable solutions for industry.

	 Tipco	Asphalt	Public	Company	Limited	produces	

and distributes asphalt products for road construction and 

maintenance, which is essential to transportation within 

the country. Since its establishment 39 years ago, 

the company places a high priority on innovation and 

operational	 efficiency.	 The	 company	 provide	 customers	

high-quality products and services while maintaining social 

responsibility and fostering sustainable development. 

 Through the company’s mission “we are a globally 

preferred integrated asphalt and petroleum-related products 

company”	 and	 vision	 “we	 distribute	 6	million	 tons	 of	 

asphalt and petroleum products across 5 continents by 

2020	in	a	sustainable	and	responsible	manner.”

 Mr. Chaiwat Srivalwat, Managing Director of 

Tipco	Asphalt	Public	Company	Limited,	recounts	that	the	 

company is the leading asphalt manufacturer in Thailand 

and Asia. It manufactures asphalt products in compliance 

with the government policy to promote natural rubber 

consumption. The product must comply with regulations of 

the	Department	of	Highways.	Since	the	asphalt	for	the	road	

construction has to contain concentrated latex, it causes 

problems to manufacturing processes at temperatures of 

140-160	°C	during	asphalt-additive	blending.	The	emission	

of ammonia vapor has occurred during processing with 

strong repugnant odor. The manufacturer has invested in 

ammonia scrubbers to abate the vapor emitted so that its 

effects on the environment is minimized. 



มุมมองของ บรษัิท ไทยอีสเทิรน์ รบัเบอร ์จ�ากัด
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คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์
กรรมการผู้จดัการ

บรษัิท ไทยอีสเทิรน์ รบัเบอร ์จ�ากัด

 “บรษัิทฯ ได้รบัความรว่มมือจาก MTEC เป็นอย่างดีในการส่งทีมวจิยัและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลกระบวนการ
ผลิตในช่วงแรก เพ่ือให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ และยังมีโครงการวจิยัต่อยอดด้านยางพาราในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ี บรษัิทฯ ได้รว่มมือกับส่วนราชการเพ่ือตอบสนองนโยบายภาครฐัในการยกระดับเสถียรภาพ 
ราคายาง รบัซือ้น�้ายางจากชาวสวนอย่างเป็นธรรม และจดัการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน” 



	 บริษัท	 ไทยอีสเทิร ์น	 รับเบอร ์ 	 จ�ากัด	 เป ็นผู ้ผลิต

น�า้ยางข้น	 60%	DRC	 (Dry	 Rubber	 Content)	 โดยมกี�าลงัการผลิต	

30,000	ตนัต่อปี	 น�า้ยางข้นทีผ่ลติได้ม	ี 3	 ชนดิ	 ได้แก่	 แอมโมเนยีสงู	 

(High	 Ammonia)	 แอมโมเนียปานกลาง	 (Medium	 Ammonia)	 

และแอมโมเนียต�่า	(Low	Ammonia)

 

	 ปัจจุบนับริษทัฯ	ได้รบัถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติผลติภณัฑ์

น�า้ยางพาราข้นชนิดแอมโมเนียต�า่มาก	(Ultra-low	ammonia	latex)	

หรือน�้ายาง	 ULA	 จาก	MTEC	 และจ�าหน่ายให้แก่	 บริษัท	 ทิปโก้

แอสฟัลท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เพื่อน�าไปท�าผลิตภัณฑ์	 ULA-PARA	 AC	 

ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างถนน

	 คุณเฉลิม	 โกกนุทาภรณ์	 กรรมการผู้จัดการ	 กล่าวว่า	 

“ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการ

ก่อสร้างและซ่อมบ�ารุงถนนนั้น	 บริษัทฯ	 ต้องการตอบสนองนโยบาย

นี้	 จึงร่วมวิจัยกับ	MTEC	 คิดค้นนวัตกรรมใหม่โดยน�าน�้ายางมาผสม

ในยางมะตอยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�าถนน	 และได้ต่อยอด

การวิจัยกับ	บริษัท	ทิปโก้	แอสฟัลท์	จ�ากัด	 (มหาชน)	เพื่อน�าน�้ายาง	

ULA	มาใช้ในกระบวนการผลิตแอสฟัลต์	โดยงานวิจัยนี้ช่วยสนับสนุน

การใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรและเสริมสร้างเสถียรภาพของราคายาง”

  

	 “น�้ายาง	 ULA	 ได้รับการรับรองว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน

ความปลอดภัยในการใช้งาน	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

ใกล้เคียง	 บริษัทฯ	 ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก	 MTEC	 

ด้านเทคนคิการผลติ	และการจดัการกระบวนการผลติ	เพือ่ให้สามารถ

ส่งมอบน�้ายาง	ULA	ให้แก่ลูกค้าได้ทันความต้องการ”

  

	 “น�้ายาง	 ULA	 ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัทที่ส่งเสริม

ภาพลักษณ์ในด้านอุตสาหกรรมสีเขียว	 (green	 industry)	 และ

ยางพาราทีย่ัง่ยนื	เนือ่งจากสามารถลดกลิน่แอมโมเนยีในกระบวนการ

ผลิตและการผสมในแอสฟัลต์	 ส่งผลดีต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง	

สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ	เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
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ทีค่�านงึถงึสิง่แวดล้อม	ความปลอดภยั	แรงงาน	ความโปร่งใส	การก�ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี	 และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน�้า	 ตลอดจน

การปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อพัฒนานวัตกรรม

ใหม่ๆ	ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต”

	 “บริษัทฯ	ได้รับความร่วมมือจาก	MTEC	เป็นอย่างดีในการ

ส่งทีมวิจัยและผู้เช่ียวชาญเข้ามาดูแลกระบวนการผลิตในช่วงแรก	 

เพือ่ให้สามารถส่งมอบผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าได้	และยงัมโีครงการวจิยั

ต่อยอดด้านยางพาราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 

ได้ร่วมมือกับส่วนราชการเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการ 

ยกระดับเสถยีรภาพราคายาง	รบัซือ้น�า้ยางจากชาวสวนอย่างเป็นธรรม	

และจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน”

 

	 “หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณโครงการถนน

ยางพารา	 เพราะนอกจากจะส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ

แล้ว	 ยังเป็นการส่งเสริมการใช้น�้ายางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชนด้วย	 ในต่างประเทศ	 เช่น	 เนเธอร์แลนด์	 และสหรัฐอเมริกา	 

กส่็งเสรมิให้สร้างถนนยางพาราและทดลองใช้ในหลายพืน้ที	่เนือ่งจาก

อายุการใช้งานยาวนาน	 ผิวถนนปราศจากฝุ่น	 ค่าใช้จ่ายในการ 

บ�ารุงรักษาน้อย	 และผิวถนนไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ	 

ทั้งยังทนทานต่อการสึกกร่อนจากฝนอีกด้วย”	

	 “นอกจากการท�าวิจัยร่วมกับ	MTEC	แล้ว	กลุ่มบริษัท	ไทย

อีสเทิร์น	ยังมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้	TEG	Academy

ภายใต้แนวคิดการคิดค้นและพฒันางานวจิยัร่วมกับลกูค้า	เพือ่พฒันา

ปรบัปรงุกระบวนการผลติและนวัตกรรมใหม่	โดยแต่ละโครงการวจิยั

จะมผีูเ้ชีย่วชาญคอยให้ค�าปรกึษาเฉพาะด้านยางพาราและปาล์มน�า้มนั	

และสามารถน�าไปทดลองใช้ผลิตจริง	 อีกทั้งเกษตรกรที่ปลูกยางและ

ปาล์มน�้ามันยังสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการท�างานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี

คุณภาพ	บรษิทัฯ	มองว่าเป็นการช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในการพฒันา

ระบบห่วงโซ่อุปทาน	ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรม

ยางพาราและน�้ามันของประเทศไทย”



Perspective from 
Thai Eastern Rubber Company Limited
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Mr. Chalerm Kokanutaporn
Managing Director, 

Thai Eastern Rubber Company Limited

 “The company receives full cooperation from MTEC research team and experts at the early 
stage of manufacturing processes. Apart from this cooperation, we can deliver the products to the 
customers and builds on another collaborative project on the development of para-rubber products. 
The company has joined hands with the governmental sector in response to the policies of stabilizing 
the rubber price, purchasing latex from the farmers at appropriate price, and developing sustainable 
natural rubber plantation”



	 Thai	Eastern	Rubber	Company	Limited	produces	 

concentrated latex of 60% dry rubber content with its 

annual capacity of 30,000 tonnes. The latex can be  

categorized into three types based on the ammonia 

contents, i.e., high ammonia, medium ammonia, and low 

ammonia.

 Thai Eastern Rubber Company has received  

technology transfer for the production of ultra-low  

ammonia	latex	(ULA)	from	MTEC.	The	company	produces	

ULA	latex	on	a	commercial	scale	and	has	sold	it	to	Tipco	

Asphalt	Public	Company	Limited	to	process	its	ULA-PARA	

AC products used for road construction.

	 Mr.	 Chalerm	 Kokanutaporn,	Managing	 Director,	

recounts that the government has promoted the use of 

natural rubbers in road constructions. To help meet this 

policy, the company collaborates with MTEC to initiate an 

innovative technology to blend the natural rubber into  

asphalt	for	efficient	construction.	The	ULA	latex	has	also	

been applied in the asphalt manufacturing processes in 

Tipco	Asphalt	Public	Company	Limited.	This	work	promotes	

the use of natural rubber in the country, improves the  

quality of rubber farmer’s life and stabilizes the rubber 

prices.

		 “The	ULA	latex	is	certified	to	standard	and	safety	

products with eco-friendly features to the community.  

The company has received technology transfers from MTEC 

in manufacturing techniques and manufacturing process 

management	for	on-time	delivery	of	ULA	latex.”

	 “ULA	latex	is	an	innovative	product	that	promotes	

the company’s images of green industry and sustainable 

rubber. The company can minimize the ammonia odors 

in asphalt manufacturing and blending processes, thus  

generating posit ive impacts on the surrounding  

communities. This work responds to the company’s  

sustainable product policy that provides environmental
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and labor safety, transparency and well operations.  

The policy also focuses on every stage of supply-chain 

development, including internal process improvement 

to develop innovative products that meet the customer 

needs	in	the	future.”	

 

 “The company receives full cooperation from 

MTEC research team and experts at the early stage of 

manufacturing processes. Apart from this cooperation, 

we can deliver the products to the customers and builds 

on another collaborative project on the development 

of para-rubber products. The company has joined hands 

with the governmental sector in response to the policies 

of stabilizing the rubber price, purchasing latex from the 

farmers at appropriate price, and developing sustainable 

natural	rubber	plantation”

 The government should provide budget support 

for para-rubber road projects. Not only the government 

promotes the use of para-rubber across the country, but 

it also helps diversify the application of eco-friendly latex. 

Some	countries,	e.g.,	Netherland	and	USA,	promote	the	

uses of para rubber in road construction sites because 

of its long-life time, surface protection against dust, and 

low maintenance costs. In addition, it helps preserve the  

pavement against weathering and wear by rains. 

  “Through the cooperation with MTEC, Thai 

Eastern	 Rubber	 Company	 has	 planned	 to	 set	 up	 TEG	

Academy Center under the concept of collaborative R&D 

efforts with customers. The purposes are to improve  

manufacturing processes and innovations guided by rubber 

and palm oil consultants in the projects, to apply in the real  

manufacturing processes and to transfer know-how 

of rubber and palm oil plantations to the famers for  

producing quality agricultural outputs. While contributing 

to the supply-chain development, it also foster sustainable 

development	in	the	rubber	and	oil	industry.”
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ธรรศพงศ์ ฐิติหิรญัเมธี
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานออกแบบผลิตภัณฑ์และนวตักรรม

 “บริษัทฯ เริ่มใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบของเอ็มเทค ก่อนรับถ่ายทอดเทคโนโลยี  
‘ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักและผลไม้’ จากจุดน้ีเองท�าให้บริษัทฯ มีสินค้านวัตกรรม และ
เปน็การจุดประกายให้เกิดนโยบายมุง่เน้นการพัฒนาตัวเองจาก OEM (Original Equipment  
Manufacturer) เป็น ODM (Original Design Manufacturer)”

มุมมองของ
บรษัิท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)



		 คุณธรรศพงศ์	 กล่าวเสริมว่า	 “บริษัทฯ	 สามารถผลิตและ

จ�าหน่ายสินค้านวัตกรรมถุงพลาสติกยืดอายุผักและผลไม้	 ภายใต้

แบรนด์	Fresh & Fresh	จ�าหน่ายในซเูปอร์มาร์เกตทัว่ไป	อกีส่วนหนึง่

จ�าหน่ายให้กับกลุ่มผู้ผลิตและบรรจุผักผลไม้	 โดยได้รับความคิดเห็น

หรือความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆ	 เพื่อให้ปรับปรุง

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ซ่ึงจะได้ปรึกษากับทีมวิจัยของเอ็มเทค 

ในการพัฒนาร่วมกันต่อไป”

 

	 คุณธรรศพงศ์	 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า	 “บริษัทฯ	 ต้องการ

สร้างนวัตกรรมในเชิงงานวิจัยเป็นของตัวเองแต่ยังไม่พร้อม	 จึงต้อง

อาศัยหน่วยงานอย่างเอ็มเทค	 ส่ิงที่ต้องการให้เอ็มเทคพัฒนาคือ 

การท�าองค์กรให้เป็น	business	solution	provider	โดยเข้าหาเอกชน 

เพื่อรับรู้ปัญหาหรือความต้องการแล้วน�ามาเป็นโจทย์วิจัย	 เพื่อให้

ได้ผลงานวิจัยที่ตรงความต้องการและใช้งานได้จริง	 อีกเรื่องหน่ึง 

คือการจัดให้มีช่องทางให้เอกชนได้รับรู ้ว่าเอ็มเทคก�าลังท�าอะไร 

หรอืมงีานวจิยัอะไรทีต้่องการให้เอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมด้วย	เพือ่สร้าง

ความร่วมมือกันต่อไป”
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	 บริษัท	 ทานตะวันอุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ผลิต

และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	 3	 ประเภทหลัก	 ได้แก่	 หลอดดูด

เครื่องดื่ม	 บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ัวไป	 และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ	การด�าเนินงานส่วนใหญ่เป็นการผลิตสินค้า

ตามความต้องการของลูกค้าท่ีมีอยู่ในเกือบทุกทวีป	 ได้แก่	 ประเทศ 

ในแถบเอเชยี	ยโุรป	สหรฐัอเมริกา	ออสเตรเลยีและนวิซีแลนด์	บรษิทัฯ	

ส่งออกประมาณร้อยละ	85	ของยอดขายรวม

		 คุณธรรศพงศ์	กล่าวว่า	“เมื่อประมาณ	10	ปีที่แล้ว	บริษัทฯ

เริม่ใช้บริการวเิคราะห์ทดสอบของเอม็เทค	ก่อนรบัถ่ายทอดเทคโนโลยี	

‘ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักและผลไม้’	 จากจุดนี้เองท�าให้บริษัทฯ	 

มีสินค้านวัตกรรม	และเป็นการจุดประกายให้เกิดนโยบายมุ่งเน้นการ

พัฒนาตัวเองจาก	OEM	 (Original	 Equipment	Manufacturer)	 

เป็น	ODM	(Original	Design	Manufacturer)	โดยตั้งทีมวิจัยพัฒนา

และออกแบบขึ้น	 เพื่อวิจัยและพัฒนาในรูปแบบการต่อยอดจาก

นวัตกรรมที่มีอยู่และน�ามาใช้ประโยชน์	 เช่น	 ถุงต้านแบคทีเรีย	 และ

เริ่มมีงานในลักษณะ	service	innovation	หรืองานบริการลูกค้าทาง

ด้านการออกแบบมากขึ้น”

		 “ในช่วงแรกอาจมีอุปสรรคบ้างเน่ืองจากเป็นการท�างาน 

ร่วมกนัระหว่างทมีงานวจัิยพฒันาของเอม็เทคและทมีงานฝ่ายผลติของ 

บริษัทฯ	 แต่หลังจากที่บริษัทฯ	 เริ่มจัดตั้งทีมวิจัยและพัฒนา	 และ

ก�าหนดตัวบุคลากรจากทีมงานวิจัยและพัฒนาเข้าท�างานร่วมกับ 

ผู้เชี่ยวชาญของเอ็มเทคในระหว่างรับถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ประกอบ

ด้วยทีมงานวิจัยและพัฒนา	2	คน	และ	วิศวกรโรงงาน	1	คน	ท�าให้

ภาพรวมการท�างานร่วมกันมีความราบรื่นดี	 จุดหน่ึงท่ีดีมากคือ	 

ได้มุมมองทางด้านวิชาการท่ีคนท�างานหน้างานมักหลงลืมไม่ได้ 

ให้ความส�าคัญแต่จริงๆ	แล้วส�าคัญมาก”
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Mr. Thadpong Thitihiranmethi
Vice president, Product design & innovation

 “The company started to use MTEC’s testing and analytical services. Subsequently, 
it received the technology transfer for Active Packaging. Since then, the company had 
started developing new products from OEM (Original Equipment Manufacturer) to ODM 
(Original Design Manufacturer).”

Perspective from



 Mr. Thadpong also said that the company is able 
to produce and distribute innovative products in the 
form of plastic bags, which extend the life of fresh fruits 
and vegetables under the brand of Fresh & Fresh that 
have been sold in supermarkets and also distribute to  
packaging manufacturers. In addition, it has received valuable  
comments and suggestions from the customers for  
continuous improvement of new products. These  
issues will be discussed with MTEC researchers for future  
collaboration. 
 

 Mr. Thadpong suggested that the company is not 
yet ready to innovate certain products, therefore, it would 
like to work with MTEC because MTEC is recognized as a 
well-known	 research	 organization.	 He	 also	 advised	 that	
MTEC should act as a Business Solution Provider by 
recognizing the needs of private sector and then bring 
these needs into research projects with an ultimate aim 
for practical use. Furthermore, MTEC should demonstrate it 
technological capability and communicate how the private 
sector can be involved to establish R&D collaboration. 
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	 Thantawan	Industry	Public	Company	Limited	is	a	
leading manufacturer in three main types of plastic products, 
namely, drinking straws, general bags and biodegradable 
plastic. Most of the production is based upon the demands 
of customers from various places around the world, including 
Asia,	Europe,	the	United	States,	Australia	and	New	Zealand.	
The company’s exports accounts for approximately 85 
percent of the total sales.

 Mr. Thadpong mentioned that about ten years ago 
the company started to use MTEC’s testing and analytical 
services. Subsequently, it received the technology transfer 
for Active Packaging. Since then, the company had started 
developing new products from OEM (Original Equipment 
Manufacturer) to ODM (Original Design Manufacturer).  
An R&D and design team has been established to further  
existing innovations, such as anti-bacterial bags. Service 
innovation has started to help customers design their 
products.

 During the early stage of cooperation, there 
were some obstacles between MTEC researchers and the  
company’s production team. But once the company 
started to set up a research and development team and 
deploy a policy that research staffs and factory engineers 
must work closely with MTEC’s specialists, the process of  
technology transfer have been more smooth and effective. 
One crucial point is that some technical issues which might 
be neglected has been pointed out, so that the company’s 
staff can take appropriate actions. 
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วรีพลน์ เตชะผาสุขสันติ
ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร

บรษัิท สกุลฎ์ซ ีอินโนเวชัน่ จ�ากัด

 “บริษัทฯ เห็นว่าเอ็มเทคเป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพ มีความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือ  
รวมถึงมเีครอืขา่ยกับองค์กรอ่ืนมากมาย ท�าให้มัน่ใจในการท�างานรว่มกัน ระหวา่งการท�างานต้องมกีาร
ปรบัตัวด้านการส่ือสารเพ่ือให้ท้ังสองฝ่ายเข้าใจตรงกันอยู่บ้าง แต่การท�างานก็ราบรืน่ดี”

มุมมองของ บรษัิทไทยอีสเทิรน์ รบัเบอร ์จ�ากัด

มุมมองของ
บรษัิท สกุลฎ์ซ ีอินโนเวชัน่ จ�ากัด



จึงผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล	 รวมไปถึงการผสมผสาน

เทคโนโลยีด้านอื่น	 ๆ	 เช่น	 เทคโนโลยีดิจิทัล	 และอิเล็กทรอนิกส	์ 

เพื่อให้มีมูลค่าและเหมาะกับความต้องการของตลาด

	 สิ่งที่ท�าให้สกุลฎ์ซีสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม

ออกสู่ตลาดได้	 คือ	 ประสบการณ์ท่ีถ่ายทอดมาจากบริษัทแม่คือ	 

โชคน�าชัยกรุ ๊ป	 ซ่ึงผลิตแม่พิมพ์และช้ินส่วนรถยนต์ส่งตรงให้แก่

บรษิทัรถยนต์ชัน้น�าทัว่โลก	 ความสามารถทางด้านวศิวกรรมระดบัสงู	

ทั้ง	 CAD/CAM/CAE	 ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ความซับซ้อน	 ความรู้ในการขึ้นรูปโลหะน�้าหนักเบาสมัยใหม่ทุกชนิด 

ทุกขนาด	 ความเข้าใจในกระบวนการผลิตต่างๆ	 ตลอดจนระบบ 

ออโตเมชั่นและฐานซัพพลายเชนอย่างครบวงจร

	 คุณวีรพลน์	 เล่าถึงการท�างานร่วมกับเอ็มเทคว่า	 “บริษัท

สนใจผลิตรถมินิบัสที่มี โครงสร ้างอะลูมิ เนียมแบบลดรอยต่อ	 

จึงเข้ามาปรึกษา	สวทช.	ท�าให้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมวิจัยเอ็มเทค	 

น�าโดย	ดร.ชนิะ	เพญ็ชาต	ิในโครงการแรก	ทมีวจิยัช่วยวเิคราะห์ความ

แข็งแรงของโครงสร้างรถ	 ส่วนโครงการต่อมาวิเคราะห์โครงสร้างรถ 

ที่มีความยาว	 7-9	 เมตร	 โดยลดความหนาของวัสดุเพื่อให้มีน�้าหนัก 

เบาลง	แต่ยังคงแข็งแรงเท่าเดิม	ผลงานที่ได้เป็นที่น่าพอใจ”

	 “บริษัทฯ	 เห็นว่าเอ็มเทคเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ	 มีความ

พร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือ	 รวมถึงมีเครือข่ายกับองค์กรอ่ืน

มากมาย	 ท�าให้มั่นใจในการท�างานร่วมกัน	 ระหว่างการท�างานต้อง

มีการปรับตัวด้านการสื่อสารเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันอยู่บ้าง	 

แต่การท�างานก็ราบรื่นดี”

 

	 “บริษัทฯ	 มีเป้าหมายที่จะสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา	 โดย

ต้องการให้มีระบบบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนา	 ต่อยอดผลิตภัณฑ ์

ได้อย่างยั่งยืน	 และเล็งเห็นว่า	 สวทช.	มีความเชี่ยวชาญด้านนี้	 จึงน่า

จะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทฯ	ได้”	คุณวีรพลน์กล่าวทิ้งท้าย

	 บริษทั	สกลุฎ์ซ	ีอนิโนเวชัน่	จ�ากัด	ก่อตัง้เมือ่วนัที	่4	สิงหาคม	

2560	 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม

โดยใช้วัสดุและเทคโนโลยีสมัยใหม่และน�าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย	์

ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย	 ได้แก่	 ยานพาหนะสมัยใหม่	 การด�าเนินงาน

นอกจากจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการออกแบบ	 วิจัยและ

พัฒนา	 รวมถึงการผลิตแบบครบวงจรแล้ว	 ยังช่วยส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและคมนาคมเชิงคุณภาพ	 โดยการยกระดับความปลอดภัย

ด้านคมนาคมของประเทศไทย	 ยานพาหนะทุกรูปแบบที่ผลิตโดย

บริษัท	 ไม่ว่าจะเป็นเรือหรือรถโดยสาร	 จะได้รับการพัฒนาโดยให้

ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงสุดเสมอ	รวมถึงยานพาหนะ 

ประเภทอื่นๆ	ที่ประเทศมีความต้องการใช้ในอนาคต

	 คุณวีรพลน์	 เตชะผาสุขสันติ	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 

กล่าวว่า“เดิมทีคุณน�าชัย	 สกุลฎ์โชคน�าชัย	 ประธานกลุ ่มบริษัท

โชคน�าชยั	 หลงัจากจบช้ันประถม	 4	 ได้เริม่ท�างานเป็นช่างเคาะฝีมือดี

ในอู่ซ่อมรถ	 จนถึงปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ผลิต

ชิน้ส่วนอะไหล่	มกีารสร้างเครือ่งป๊ัมชิน้งานขึน้มาใช้เอง	และเริม่สร้าง

แม่พิมพ์แทนการเคาะขึ้นรูป	เมื่ออายุ	39	ปี	คุณน�าชัยได้พัฒนาธุรกิจ

ของตนเองโดยเริม่จากการผลติแม่พมิพ์ขนาดเลก็ไปจนถึงแม่พมิพ์ทีม่ี

ความซบัซ้อนสงูทีส่ามารถผลติตวัถงัรถได้ทกุชิน้	รวมถงึช่วงล่าง	ส่งให้

แก่บริษัทรถยนต์ชั้นน�าหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ”

	 “พ.ศ.	2558	ประเทศไทยเกิดวิกฤติในอุตสาหกรรมรถยนต์	

บรษิทัฯ	จงึมแีนวคดิในการน�าความเชีย่วชาญเรือ่งการขึน้รปูโลหะสมยั

ใหม่ไปใช้ในการผลติยานพาหนะน�า้หนกัเบาทีเ่ป็นแบรนด์ของคนไทย	

มมีาตรฐานสากล	และมรีาคาทีเ่หมาะสม	เช่น	เรอืโดยสาร	รถโดยสาร	

เพือ่ให้ก้าวผ่านวกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้	จงึเป็นทีม่าของการก่อตัง้	บรษิทั	

สกุลฎ์ซี	อินโนเวชั่น	จ�ากัด”

 

	 บริษัทฯ	 วางบทบาทตนเองในการสร้างนวัตกรรม	 โดยใช้

เทคโนโลยแีละเคร่ืองมอืเดยีวกบัทีใ่ช้ผลติชิน้ส่วนรถยนต์	ใช้วสัดทุีเ่บา	

แขง็แรง	และทนทาน	ประกอบกบัการออกแบบให้มคีวามปลอดภยัสงู	
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Weeraphon Techaphasuksanti
CEO, Sakun C Innovation Co., Ltd.

 “The company sees that MTEC is a capable partner well equipped with personnel 
and tools and also maintain wide network with various organizations. That’s why we 
are confident in working with MTEC. Along the path of collaboration, it is common that 
both parties, from time to time, have to fine-tune their communication. However, the 
overall cooperation just came out fine.”

มุมมองของ บรษัิทไทยอีสเทิรน์ รบัเบอร ์จ�ากัด

Perspective from
Sakun C Innovation Co., Ltd.



 The key factor enabling Sakun C to produce innovative 

products to serve the market came from the experience of 

its mother company, Choknamchai group, in producing the 

dies and auto parts catered to those leading car makers 

worldwide. The company’s expertise encompassed various 

aspects,	 namely,	 advanced	 engineering	 (CAD/CAM/CAE),	

capacity to design complex parts, know-how of lightweight 

metal forming of all sizes, know-how of manufacturing 

processes, including  automation system and the entire 

supply chain 

 Mr. Weeraphon tells us about his collaboration 

with MTEC that began from the plan of the company to  

manufacture the seamless aluminum minibus. The  

company came to consult with MTEC and later on work 

with MTEC research team led by Dr. Chi-na Benyajati. The 

first	project,	the	research	team	had	assisted	in	the	analysis	

of vehicle structural strength. The next project was the 

analysis of the vehicle structure with 7-9 meters length. 

In this project, the team decided to use the material with 

reduced thickness to achieve a lighter weight while the 

strength property remains the same. The result of the 

project came out satisfactory.

 “The company sees that MTEC is a capable partner 

well equipped with personnel and tools and also maintain 

wide network with various organizations. That’s why we 

are	 confident	 in	working	with	MTEC.	 Along	 the	 path	 of	

collaboration, it is common that both parties, from time 

to	time,	have	to	fine-tune	their	communication.	However,	

the	overall	cooperation	just	came	out	fine.”

 “Currently, the company aiming to build the 

Research and Development Center with its management 

system to assure the sustainability of product development. 

The company sees that MTEC, NSTDA has specialized in this 

field	then	MTEC,	NSTDA	should	be	a	suitable	consultant	

for	the	company”	said	Mr.	Weeraphon.	

	 Sakun	 C	 Innovation	 Co.,	 Ltd.	 was	 founded	 on	

August	 4,	 2017	with	 the	 aim	 to	 conduct	 research	 and	

development for innovative and commercially viable 

products with modern materials and technologies. Its 

target product is a modern vehicle. Besides the purpose 

of leveraging design industry, research and development, 

and integrated manufacturing process, the company also 

meant to promote quality tourism and enhance safety 

transportation in Thailand. Every vehicle manufactured by 

Sakun C, says boat or bus, has been developed based on 

safety concept. This includes (the manufacturing of) other 

types of vehicles to serve country’s demand in the future.

 “Mr. Namchai Sakunchoknamchai, head of  

Choknamchai group, began his career after graduated the 

4th year of Primary School as a common staff in the garage 

and moved up the ladder to be a skilled auto denter until, 

later, run a large spare-part factory that produced the press 

and die machines to replace the denter process. When he 

is 39 years old, he has started to build his own business 

by producing the small dies to the more complex ones for 

auto body parts and chassis for various leading automotive 

companies	 both	 domestically	 and	 internationally”,	 said	

Mr. Weeraphon

 

	 “In	 2015,	 Thailand	 suffered	 automotive	 industry	

crisis, Choknamchai group has brought their expertise 

in modern metal forming into lightweight vehicle  

manufacturing under the Thai brand with international  

standard and competitive price e.g. boat and bus (for public 

transportation). With that new direction, the company has 

survived from the crisis and evolved to the establishment 

of	Sakun	C	Innovation	Co.,	Ltd.”

 Sakun C positioned itself as an innovation creator 

by applying the same technology and tool for auto-parts 

manufacturing, use of lightweight and high durability  

materials, and safety design to achieve international  

standard. Also, an integration of other technologies like 

digital and electric technologies resulted to the higher value 

of the product and better respond to the market demand.
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ศรวีฏั ไตรจกัรภพ
ผู้จดัการ บรษัิท พานทองกลการ จ�ากัด

 “ข้อมูลท่ีได้จากงานวิจยัน้ี นอกจากจะท�าให้บรษัิทฯ มั่นใจถึงแนวโน้มของผล
การทดสอบจรงิแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุน อีกทั้งหากการทดสอบจรงิ 
มปัีญหา บรษัิทฯ ก็สามารถน�าข้อมูลมาปรบัปรุงแบบรถโดยสารให้ดีขึ้น ส่วนในระยะยาว
ยังสามารถต่อยอดงานวจิยัได้อีก ”

มุมมองของ บรษัิท พานทองกลการ จ�ากัด



	 บริษัท	 พานทองกลการ	 จ�ากัด	 เป ็นบริษัทในเครือ 

กลุ่มศรีเทพไทย	 ด�าเนินธุรกิจออกแบบและประกอบรถบัสโดยสาร 

ปรับอากาศความยาว	 6-12	 เมตร	 ทั้งแบบชั้นเดียวและสองช้ัน	 

รถตู้บรรทุกอเนกประสงค์ทุกชนิด	 รวมถึงรถเฉพาะกิจขนาดใหญ	่ 

เช่น	รถบ้าน	รถเอกซ์เรย์	รถห้องสมุด	และรถส�านักงานเคลื่อนที่

	 บริษัทฯ	มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า	บริการ	และบุคลากร	

เพือ่เพิม่ศกัยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในระดบัสากล	จงึให้ความส�าคญั

เรื่องการออกแบบและการผลิต	 เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้า 

ในด้านความแขง็แรงและความปลอดภยัของโครงสร้างรถบสัทีผ่ลิตขึน้

	 คณุศรวีฏั	ไตรจกัรภพ	ผูจ้ดัการ	บรษิทั	พานทองกลการ	จ�ากดั	

เล่าถึงที่มาของการท�างานร่วมกับเอ็มเทคว่า

 

	 “เนื่องจากตลาดประกอบรถโดยสารและรถดัดแปลง 

มีการแข่งขันสูงข้ึน	 อีกทั้งกรมการขนส่งทางบกจะประกาศบังคับใช้

มาตรฐานการทดสอบโครงสร้างของรถโดยสารในปี	 2562	 บริษัทฯ	

จงึต้องการประเมนิความแข็งแรงของโครงสร้างตวัถังรถโดยสารทีผ่ลิตขึน้

ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย	 ก่อนจะประกอบรถทั้งคันเพ่ือไป

ทดสอบการพลิกคว�่าจริง”

	 “บรษัิทฯ	ได้มกีารพฒันาออกแบบโครงสร้างตามมาตรฐาน	

แต่ไม่มีเครื่องมือส�าหรับการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมยานยนต์

ด้วยเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ช่วย	จงึร่วมกบัเอม็เทค	ซึง่เป็นองค์กรวจิยั 

ของประเทศที่มีความพร้อมท้ังเครื่องมือ	 ทีมนักวิจัย	 และวิศวกร 

ที่มีความเชี่ยวชาญในการด�าเนินงานวิจัย”	

	 “ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้	นอกจากจะท�าให้บริษัทฯ	มั่นใจ

ถึงแนวโน้มของผลการทดสอบจริงแล้ว	 ยังช่วยประหยัดเวลาและ 
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ลดต้นทุน	 อีกทั้งหากการทดสอบจริงมีปัญหา	 บริษัทฯ	 ก็สามารถ 

น�าข้อมูลมาปรับปรุงแบบรถโดยสารให้ดีขึ้น	 ส่วนในระยะยาว 

ยังสามารถต่อยอดงานวิจัยได้อีก	 เช่น	 ปรับปรุงโครงสร้างรถให้ม ี

น�า้หนกัเบาขึน้	ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชิน้ส่วนใหม่	การเปลีย่นวสัด	ุ

การเชื่อมแบบใหม่	หรือการพัฒนาเป็นรถไฟฟ้า	นอกจากนี้	 เอ็มเทค 

ยังมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอื่นที่ตรงกับความสนใจ 

ของบริษัท	ซึ่งอาจเกิดความร่วมมือได้ในอนาคต”	คุณศรีวัฏกล่าว

	 “ส�าหรับการวางแผนโครงการในอนาคต	 อาจจะต้อง

วางแผนระยะเวลาเผื่อไว้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน	 เพื่อจะได้มีเวลา 

ร ่วมศึกษาในการประกอบโครงสร ้างจริง	 หรือร ่วมทดสอบ 

การพลิกคว�่าจริง”

	 “ผมเชื่อว่าหากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบข้อก�าหนด

มาตรฐานมนีโยบายในการยอมรบัผลการวเิคราะห์ท่ีมาจากหน่วยงาน

วจิยัของรฐัด้วยกนัเองกจ็ะท�าให้เอกชนเข้ามาใช้บรกิารจากองค์กรวิจยั

มากขึ้น”	คุณศรีวัฏกล่าวทิ้งท้าย
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Mr. Sriwat Trichakraphop
Manager of Phanthong Machinery Co., Ltd.,

 “The research result not only give us confidence in the expected 
result from actual rollover test, but it also saves time and reduces  
production cost. In addition, if there were unforeseen problems with the 
test result, we can use that information to improve the bus structure.  
In the long run, it can be used for further research.”

Perspective from Phanthong Machinery



	 Phanthong	Machinery	 Co.,	 Ltd.	 is	 an	 associated	

company of Srithepthai group. The company’s main business 

is	design	and	assembly	of	various	vehicles,	such	as	6-12	

meter length air-conditioned buses, both single-decker and 

double-decker, all-purpose vans and large vehicles such 

as mobile homes, x-ray medical vehicles, mobile libraries 

and	mobile	office	vehicles.

 

 The company focuses on improving the quality  

of products, services and personnel to enhance its  

competitiveness at international level. Thus, an emphasis  

in placed on design and production to build customer trust 

and	confidence	in	the	strength	and	safety	of	the	company’s	

bus structure.

 Mr. Sriwat Trichakraphop, Manager of Phanthong 

Machinery	Co.,	Ltd.,	recounted	the	work	with	MTEC.	“Since	

the	market	of	assembled	bus	and	modified	vehicle	have	

become	more	competitive	and	Department	of	Land	will	

put the law for the standard test of the bus structure into 

effect	in	2019.	Thus,	the	company	would	like	to	assess	the	

strength of vehicle body structure using computer-aided 

engineering before the whole bus assembly is subjected 

to	the	rollover	test.”

 “The company has manufactured a standardized 

structure but does not possess computational facilities for 

automotive engineering analysis. So the company chose 

to work with MTEC because MTEC is well-equipped with 

advanced tools and possesses research team with required 

technical	expertise.”	
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	 “The	research	result	not	only	give	us	confidence	

in the expected result from actual rollover test, but it also 

saves time and reduces production cost. In addition, if there 

were unforeseen problems with the test result, we can 

use that information to improve the bus structure. In the 

long run, it can be used for further research, for example, 

improvement of bus structure with lightweight materials, 

new design for parts material replacements, new welding 

techniques and development of electric vehicle. Moreover, 

MTEC also has researchers with various expertise which 

meet the company’s interests. This enables us to establish 

a	collaboration	in	the	future.”

 “For future project planning, it would be wise to 

add spare time in the plan schedule, just in case; in this 

way,	we	will	have	sufficient	time	to	analyze	the	assembled	

structure	and	do	the	rollover	test.”

 “I believe that if government agencies responsible 

for standardization have a policy that they would accept 

the analytical results from government research agencies, 

this	will	help	gain	more	service	demands	from	private	sector.”,	

said Mr. Sriwat. 
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(มีผลบังคับใช้		1	ตุลาคม	2560)ผู้อ�านวยการ

งานความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	
งานกิจการยุทธศาสตร์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
				งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม
				งานพัฒนาก�าลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
				งานบริการลูกค้า

ฝ่ายความรว่มมือระหวา่งประเทศและพัฒนาเครอืข่าย
				งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
				งานพัฒนาเครือข่าย

ฝ่ายบรหิารเทคโนโลยีฐานและสนับสนุนการวจิยั
				งานบริหารเทคโนโลยีฐาน
				งานบริหารด้านทุนทางปัญญา
				งานสนับสนุนการวิจัย

ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวเิคราะห์ลักษณะเฉพาะของวสัดุ
				งานวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์	
				งานวิเคราะห์เชิงเคมีและชีวภาพ
				งานทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์
				งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ

				งานจุลทรรศน์และจุลวิเคราะห์

ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์
				งานแผนและงบประมาณ
				งานติดตามและประเมินผล

				งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ฝ่ายเผยแพรเ่ทคโนโลยี
				งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก
				งานพัฒนาก�าลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุสู่ชุมชน
				งานพัฒนาคุณภาพการเผยแพร่เทคโนโลยีวัสดุ

ฝ่ายบรหิารโครงสรา้งพ้ืนฐานภายใน
				งานระบบคอมพิวเตอร์
				งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
				งานวิศวกรรมสนับสนุน

				งานบริหารอาคารสถานที่

ฝ่ายบรหิาร
				งานพัสดุ
				งานธุรการ

				งานเลขานุการ

หน่วยวจิยัโลหะ
				ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยี
				การกัดกร่อน
				ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเคลือบผิวและการประสาน
				ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง
				ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อ
				ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง

หน่วยวจิยัเซรามิกส์
				ห้องปฏิบัติการเคมีเซรามิก
				ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเซรามิก

				ห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว

หน่วยวจิยัโพลิเมอร์
				ห้องปฏิบัติการเคมีโพลิเมอร์
				ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก
				ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์
				ห้องปฏิบัติการสิ่งทอ

หน่วยวจิยัการออกแบบและวศิวกรรม
				ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติส�าหรับกระบวนการ
				ทางวัสดุ
				ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน�้าหนักเบา
				ห้องปฏิบัติการงานพัฒนาเครื่องจักรกล
				ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการค�านวณ
				ทางวิศวกรรม
				ห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม

หน่วยวจิยัวศิวกรรมชวีการแพทย์
				ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์
				ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์

หน่วยวจิยัวสัดุส�าหรบัพลังงาน
				ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน
				ห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์

				ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี

หน่วยวจิยัยาง
				ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน�้ายาง	

				ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยาง

หน่วยวจิยัด้านส่ิงแวดล้อม
				ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฎจักรชีวิต
				ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม	
				ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการวัสดุ
				เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



Materials for Energy Research Unit
				Renewable	Energy	Laboratory
    Electrochemical Materials and System 
				Laboratory
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Organizational Structure
National Metal and Materials Technology Center

(Effective	Date:	October	1,	2017)
MTEC

Executive 
Director

Safety,	Health	and	Environment	Section	
Strategic Initiatives Section

Business Development Division
				Industrial	and	Business	Liaison	Section
				Human	Resource	Development	in	Materials	
    Technology for Industry Section
    Customer Services Section

Platform Technology Management and 
Research Support Division
    Platform Technology Management Section
				Knowledge	Management	Administration	Section
    Research Support Section

Technical Support for Material 
Analysis Division
    Physical Analysis Section
    Chemical and Biological Analysis Section
    Physical Measurement Section
    Biodegradation Testing Section
    Microscopy and Microanalysis Section

Planning Budgeting and Strategy Division
    Planning and Budgeting Section
    Internal Audit and Evaluation Section
				Human	Resources	and	Organizaiton	
    Development Section 

Technology Public Relation Division
    Public Relation and Awareness Section
				Human	Resource	Development	in	Materials	
    Technology for Community Section
    Editorial Support Section

Internal Infrastructure Management Division
    Computer System Section
    Management Information System Section
    Engineering Support Section
    Facilities Management Section

General Management Division
    Procurement Section
				General	Administration	Section
    Secretary Section

International Collaboration and 
Networking Development Division
    International Collaboration Section
    Networking Development Section

Metal Research Unit
    Failure Analysis and Corrosion Technology 
				Laboratory
				Coating	and	Joining	Technology	Laboratory
				Advanced	Metallurgy	Laboratory
				Foundry	Engineering	Laboratory
    Particulate Materials Processing Technology 
				Laboratory	

Ceramics Research Unit
				Ceramic	Chemistry	Laboratory
				Ceramic	Engineering	Laboratory
				Ceramic	and	Glass	Laboratory

Polymers Research Unit
				Polymer	Chemistry	Laboratory
				Plastics	Technology	Laboratory
				Polymer	Physics	Laboratory
				Textiles	Laboratory

Design and Engineering Research Unit
				Automation	for	Material	Processing	Laboratory
				Lightweight	Engineering	Laboratory
				Machinery	Development	Laboratory
				Computer-Aided	Engineering	Laboratory
				Design	and	Industry	Solutions	Laboratory

Biomedical Engineering Research Unit
				Biomaterials	Laboratory
				Medical	Devices	Laboratory

Rubber Research Unit
				Latex	Technology	Laboratory
				Rubber	Engineering	Laboratory

Environment Research Unit
				LCA	Laboratory
    Materials Technology for Environment 
				Laboratory
    Materials and System Solution for 
				Environmental	Management	Laboratory
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	 ปี	 2561	 มีกิจกรรมส�าคัญหลายอย่างเกิดขึ้นในองค์กร	

แต่ละกิจกรรมเปรียบเสมือนจ๊ิกซอว์ท่ีช่วยเติมเต็มคุณค่าให้แก่ 

เอ็มเทคและบุคลากร	

	 เอ็มเทคได้ต้อนรับคณะผู้มาเยือนจากหน่วยงานต่างๆ	

จ�านวนมาก	 โดยได้น�าเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาที่โดดเด่น	

ตัวอย่างผู้มาเยือนคนส�าคัญได้แก่

	 เมื่อวันที่	 13	 ธันวาคม	 2560	 	 ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย	์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และ 

คณะเยี่ยมชม	สวทช.	โดยมี	ดร.จุลเทพ	ขจรไชยกูล	ผู้อ�านวยการ

เอ็มเทค	 ให้การต้อนรับ	 และผู้อ�านวยการหน่วยวิจัย	 และนักวิจัย

น�าเสนอผลงานจากหน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์	 หน่วยวิจัย

การออกแบบและวิศวกรรม	หน่วยวิจัยวัสดุส�าหรับพลังงาน	 และ

หน่วยวิจัยโพลิเมอร์

ต้อนรบัแขก VIP

รอบรัว้เอ็มเทค

	 เ ม่ือวันที่ 	 18	 ตุลาคม	 2560	 	 ดร. สุบิน	 ป ิ ่นขยัน	 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 และนายไพฑูรย์	 

แก้วทอง	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 น�าคณะสมาคม

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เยี่ยมชม

เอ็มเทค	โดยมี	ดร.เจนกฤษณ์	คณาธารณา	รองผู้อ�านวยการ	สวทช.	 

ให้การต้อนรับ	 และ	 ดร.สุมิตรา	 จรสโรจน์กุล	 ผู ้อ�านวยการ 

หน่วยวจิยัวสัดสุ�าหรบัพลงังาน	พร้อมด้วยทมีวจิยัน�าเสนอผลงานวจิยั

ด้านแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน	อีกทั้งน�าชมห้องปฏิบัติการ

วิจัยที่เกี่ยวข้อง

การน�าเสนอผลงานระหว่างการต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ

อดีตรัฐมนตรี	กระทรวงต่างประเทศ	และกระทรวงแรงงาน

เยี่ยมชมผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่
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	 นอกจากความเข้มแขง็ของทมีวิจยัและพัฒนาแล้ว	ฟันเฟือง
ส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนการท�างานวิจัยให้ราบรื่นก็คือ	ทีมบุคลากรสาย
สนับสนุน	
	 เอม็เทคให้ความส�าคญักบัการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนนุ
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้พื้นฐานด้านวัสดุศาสตร์	 รวมถึงงานวิจัยของ
เกี่ยวข้อง	 งานพัฒนาบุคลากรและองค์กรได้ร่วมมือกับบุคลากรจาก
หน่วยวิจัยต่างๆ	 จัดโครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านวัสดุศาสตร์
ใน	 ปี	 2561	 แต่ละรุ ่นจะอบรมความรู ้พื้นฐานในรูปแบบการ
ฟังบรรยายภาพรวม	 ก่อนจะแบ่งกลุม่ไปตามฐานทีเ่กีย่วข้องกบัผลงาน
ของแต่ละหน่วยวิจัยรุ่นละ	3	หน่วย	จัดทั้งหมด	2	รุ่น	รุ่นละ	35	คน	
(โดยประมาณ)	
	 ทีมผู ้จัดได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากหน่วยวิจัย	
แม้ผลงานวิจัยจะมีเนื้อหาที่วิชาการเข้มข้น	 แต่บุคลากรสายวิจัย 
ก็ถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย	 ท�าให้หลักสูตรนี้ได้รับการตอบรับ 
ที่ดีจากบุคลากรสายสนับสนุนเป็นอย่างมาก	 ตัวอย่างความคิดเห็น 
ต่อหลักสูตร	 เช่น	“ชอบหลักสูตรนี้มากๆ”	“วิทยากรให้ความส�าคัญ
กับผู้ฟัง	 และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์”	 “ได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
จากบางอย่างที่ไม่เคยรู้เลย”	และ“เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ”	เป็นต้น

พัฒนาบุคลากรสนับสนุน

	 งานความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล ้อม	 
มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม	 สนับสนุนด้านวิชาการ	 และการจัดการ
ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานเอ็มเทค	
ด้วยความเช่ียวชาญในด้านน้ี	 จึงได้ร่วมกับงานบริหารอาคารเอ็มเทค	
น�าองค์ความรู้ที่มีขยายผลไปยังโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร	์
ซึ่งเป็นหน่วยงานบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีลูกหลานของพนักงาน	 
รวมถึงประชาชนทั่วไป	
	 เมื่อวันที่	 8	 พฤษภาคม	 2561	 ทีมงานความปลอดภัย	 
อาชวีอนามยัและส่ิงแวดล้อม	และงานบรหิารอาคารเอม็เทคได้ส�ารวจ
ความปลอดภัยภายในโรงเรยีน	เมือ่พบจดุทีไ่ม่ปลอดภัย	กจ็ะแก้ไขทนัที
หากท�าได้	ส่วนจดุทีต้่องใช้งบประมาณ	ทมีงานได้จดัล�าดบัความส�าคญั
เพือ่เป็นข้อมลูส�าหรบัผู้บรหิารโรงเรียนใช้ประกอบการพจิารณาต่อไป	
	 วันที่	 23	 กรกฎาคม	 2561	 ได้จัดอบรมแก่คณาจารย์เพื่อ 
ส่งเสริมให้เกิดความรู้	ความเข้าใจ	และสร้างความตระหนัก	พร้อมทั้ง
ให้ค�าแนะน�าด้านการบรหิารจดัการความปลอดภยัภายในโรงเรยีนด้วย

สรา้งประโยชน์ให้แก่หน่วยงานในพ้ืนท่ีใกล้เคียง

ทีมงานความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	

และงานบริหารอาคารเอ็มเทค	

	 คุณสุรพล	 ยิ้มพยัคฆ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 ผู้ซ่ึงเข้า
ท�างานทีเ่อม็เทคเป็นพนกังานล�าดับที	่3	และเป็นก�าลงัหลกัขององค์กร
มายาวนานกว่า	 30	 ปี	 ได้เกษียณอายุการท�างานในเดือนกันยายน	
2561	คณะผูบ้ริหารและพนกังานเอม็เทคจงึร่วมกนัจดังานเลีย้งอ�าลา
ให้อย่างอบอุ่นในชื่องาน	“ด้วยรักและผูกพัน”	ซึ่งมีเพื่อนๆ	พนักงาน
เข้าร่วมงานกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง	น่าประทับใจ	

การเกษียณอายุของพนักงาน
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	 In	2018,	there	were	various	important	activities	
in MTEC. Each activity is considered as a jigsaw to add 
value to the organization and its personnel.  

Hosting VIP visitors

MTEC Matters

 MTEC has hosted visitors from many  

institutes by presenting its outstanding R&D works. 

Two noted examples of the visitors are as follows.

	 On	December	 13,	 2017,	Dr.	 Suwit	Maysinsee,	

Minister of Science and Technology and his entourage 

visited	 NSTDA,	 and	were	welcomed	 by	 Dr.	 Julathep	

Kajornchaikul,	Executive	Director	of	MTEC.	Highlighted	

research works were presented by the directors 

of research units and researchers from Biomedical  

Engineering	 Research	 Unit,	 Design	 and	 Engineering	

Research	Unit,	Materials	for	Energy	Research	Unit	and	

Polymers	Research	Unit.	

Research presentation to the Minister of Science 
and Technology and his entourage

	 On	 October	 18,	 2017,	 Dr.	 Subin	 Pinkayan,	

the Former Minister of Foreign Affairs and Mr. Paitoon 

Kaewthong,	the	Former	Minister	of	Labour,	along	with	

the alumni from Faculty of Engineering, Chulalongkorn 

University,	visited	MTEC.	On	this	occasion,	Dr.	Janekrishna	

Kanatharana,	 Deputy	 Executive	 Director	 of	 NSTDA,	 

welcomed all the guests, and Dr. Sumittra Charojrochkul, 

Director	 of	 Materials	 for	 Energy	 Research	 Unit,	 and	

researchers presented research works on battery and 

energy-saving system, and also showed them related 

laboratories. 

The research presentation was well-attended, 
and the visitors were keen to learn about MTEC

 research works on battery technology
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Human resource development for 
the support unit

Serving a nearby school 

MTEC	Safety,	Health	and	Environment	team 
and Facilities Management team

	 Mr.	Surapon	Yimphayak,	a	general	administration	
officer,	was	the	3rd employee of MTEC and had been an 
asset	to	the	organization	for	30	years.	He	retired	from	his	
role	in	September	2018.	MTEC	executives	and	employees	
had organized a farewell party with a heart-warming  
atmosphere	 titled	 “With	 Love	 and	 Bond”.	 There	were	 
a lot of his friends and colleagues at the memorable party.  

Employee retirement party

 Apart from the strength of MTEC R&D teams, the 
key to smooth-running research works is the knowledge 
and	competency	of	the	personnel	of	the	Support	Unit.
 MTEC places importance on the human resource 
development. One crucial aspect is to ensure that all the 
personnel,	especially	those	in	the	Support	Unit,	possess	
basic knowledge of Materials Science and MTEC research 
works.	The	HROD	section	had	coordinated	with	all	research	
units to organize the Materials Science Training Sessions. 
Each session consisted of a lecture introducing the overall 
picture of materials science and related technologies,  
followed by workshops from research units.
 All research units did a great job in explaining and 
demonstrating their technologies and products. Thus, good 
feedbacks	from	the	Support	Unit	employees	resulted,	for	
examples,	“I	love	this	program	so	much”,	“The	lecturers	
are	informative	and	useful”,	“I	gain	much	more	knowledge	
than	before”,	and	“It	is	such	a	good	program”.

	 The	 Safety,	 Health	 and	 Environment	 (SHE)	 
Section’s major duties are to promote, to academically  
support as well as to manage safety, health and  
environment issues to MTEC employees. With the  
expertise,	the	SHE	Section	collaborated	with	the	Facilities	 
Management Section to apply their knowledge to Prathom 
Suksa Thammasart school, a neighbor academic institute 
where the children of MTEC’s employees and those of 
local people attend.
	 On	 May	 8,	 2018,	 MTEC	 Safety,	 Health	 and	 
Environment team and Facilities Management team  
surveyed the school and found unsafe spots. Some risky 
spots	 were	 fixed	 promptly,	 but	 other	 spots	 required	 
expenses. In the latter case, the MTEC team had set 
priorities and reported to the school director for his  
consideration.  
	 On	July	23,	2018,	there	was	a	training	for	teachers	
to enhance their knowledge and provide consultancy on 
safety management.



รางวัล: JSPS RONPAKU Medal Award
ผลงานวิจัย: Developing a research framework and methodology 
of social life cycle assessment in Thailand
ผู้รับรางวัล:	เสกสรร	พาป้อง
ผู้ให้รางวัล/เวที: 9th	General	Assembly	of	the	JSPS	Fellow	Alumni	 
Association	of	Thailand	(JAAT)	–	JSPS	-	NRCT	–	RONPAKU	Medal	
Award	Ceremony	by	Japan	Society	for	the	Promotion	of	Science		
(JSPS)	

Award: JSPS RONPAKU Medal Award
Research title: Developing a research framework and methodology 
of social life cycle assessment in Thailand
Award recipient(s): Seksan Papong
Award presenter: 9th	General	Assembly	of	the	JSPS	Fellow	Alumni	
Association	of	Thailand	(JAAT)	–	JSPS	-	NRCT	–	RONPAKU	Medal	
Award	Ceremony	by	Japan	Society	for	the	Promotion	of	Science		
(JSPS)
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รางวลั 
Achievement Awards

รางวลัระดับนานาชาติ
International award

1

รางวัล: รางวัลที่ 2
ผลงานวิจัย:	High	precision	sound	absorber
ผู้รับรางวัล:	สมพงษ์	ศรีมโนเสาวภาคย์
ผู้ให้รางวัล/เวที:	In	the	Royal	Academy	of	Engineering’s	Leaders	in	
Innovation	Fellowships	(LIF)	2018	(Final	Pitch	Session)

Award: Second Place
Research title:	High	precision	sound	absorber
Award recipient(s): Sompong Srimanosaowapak
Award presenter:	In	the	Royal	Academy	of	Engineering’s	Leaders	
in	Innovation	Fellowships	(LIF)	2018	(Final	Pitch	Session)

2
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รางวัล: ASEAN Science and Technology Fellowship 2018/2019 
ผลงานวิจัย: Excellent track record of achievements and potential 
to advance science-based policy-making in ASEAN
ผู้รับรางวัล:	นุวงศ์	ชลคุป
ผู้ให้รางวัล/เวที: 
1.	USAID	(United	States	Agency	for	International	Development)
2.	U.S.	Mission	to	ASEAN
3. ASEAN Secretariat
4. ASEAN Foundation 

Award: ASEAN Science and Technology Fellowship 2018/2019 
Research title: Excellent track record of achievements and  
potential to advance science-based policy-making in ASEAN
Award recipient(s): Nuwong Chollacoop
Award presenter: 
1.	USAID	(United	States	Agency	for	International	Development)
2.	U.S.	Mission	to	ASEAN
3. ASEAN Secretariat
4. ASEAN Foundation

3

รางวัล: การรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเคร่ืองมือ
แพทย์ ISO 13485:2016 
ผลงานวิจัย:	 การออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์แคลเซียมฟอสเฟตส�าหรับเป็น
วัสดุปลูกถ่ายกระดูก
ผู้รับรางวัล:	นฤภร	มนต์มธุรพจน์,	กตัญชฬี	นามปักษา,	อัจฉราพร	ศรีอ่อน,	
ดวงกมล	วรเกษมศักดิ์,	นัฐดนัย	นามภิไชย
ผู้ให้รางวัล/เวที:	TÜV	SÜD	(Thailand)	Limited

Award:	ISO	13485:2016	Medical	Device	-	Quality	Management	System
Research title: Design and development, Production of calcium 
phosphate ceramics bone graft
Award recipient(s):	Naruporn	Monmaturapoj,	Katanchalee	Nam-
puksa, Autcharaporn Srion, Duanggamon Vorakasemsak, 
Nutdanai Nampichai
Award presenter:	TÜV	SÜD	(Thailand)	Limited

4



รางวัล: รางวัลชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์
ผลงานวิจัย:	 การศึกษาผลกระทบของการเติมเส้นใยบะซอลท์และอุณหภูม ิ
การบ่มต่อการพัฒนาความแข็งแรงของวัสดุจีโอโพลิเมอร์	
ผู้รับรางวัล:	พิมพ์พรรณ	เห็นประเสริฐแท้,	ดวงเดือน	อาจองค์,	
ภาวดี	อังค์วัฒนะ,	ปัตมาภรณ์	ธิมากุล	
ผู้ให้รางวัล/เวที:	10th International Conference on Materials Science 
and	Technology	(MSAT-10)	

Award: The Best Poster Presentation Award 
Research title: Effect of basalt addition and curing conditions on 
the strength development of geopolymers
Award recipient(s):	Pimpun	Henpraserttae,	Duangduen	Atong,	
Pavadee Aungkavattana, Patthamaporn Timakul
Award presenter:	 10th International Conference on Materials 
Science	and	Technology	(MSAT-10)	
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รางวลัระดับนานาชาติ
International award

5

รางวัล: รางวัลชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์
ผลงานวจิยั:	ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อสมบตัริโีอโลยแีละพฤติกรรม
ต่อแรงเฉอืนขนาดใหญ่แบบไดนามกิส์ของเจลผสมของโลว์เอซลิเจลแลนคอนยคั
กลูโคแมนแนนและ	แซนแทนกัม
ผู้รับรางวัล:	ธิดารัตน์	มากมูล,	นิสภา	ศีตะปันย์,	อศิรา	เฟื่องฟูชาติ
ผู้ให้รางวัล/เวที:	10th International Conference on Materials Science 
and	Technology	(MSAT-10)

Award: The Best Poster Presentation Award 
Research title: Effect of calcium ion concentration on rheological 
properties and large amplitude oscillatory shear behavior of mixed 
gels	of	low	acyl	gellan	gum,	Konjac	glucomannan	and	xanthan	gum
Award recipient(s): Thidarat Makmoon, Asira Fuongfuchat,
Nispa Seetapan
Award presenter:	10th International Conference on Materials 
Science	and	Technology	(MSAT-10)

6
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รางวัล: JSPS HOPE Fellow
ผู้รับรางวัล:	ต้องใจ	ชูขจร	
ผู้ให้รางวัล/เวที:	Japan	Society	for	the	Promotion	of	Science	
(JSPS),	10th	HOPE	Meeting	with	Nobel	Laureates	

Award: JSPS HOPE Fellow 
Award recipient(s): Tongjai Chookajorn
Award presenter:	Japan	Society	for	the	Promotion	of	Science	
(JSPS),	10th	HOPE	Meeting	with	Nobel	Laureates

7

รางวัล: Poster Presentation Award 
ผลงานวจิยั: Effect of carbon addition on microstructure and properties 
of boron-containing steel sintered under different atmospheres
ผู้รับรางวัล:	วันทนา	เกิดนิยม,	พิสมร	จันทะเวช,	นาตยา	ต่อแสงธรรม,	
มนภาส	มรกฎจินดา,	ธัญพร	ยอดแก้ว,	พงษ์ศักดิ์	วิลา,	เรืองเดช	ธงศรี	
ผูใ้ห้รางวลั/เวท:ี International Conference on Science and Technology 
of	Emerging	Materials	2018	(STEMa2018)

Award: Poster Presentation Award
Research title: Effect of carbon addition on microstructure and 
properties of boron-containing steel sintered under different  
atmospheres
Award recipient(s):	Wantana	Koetniyom,	Phitsamon	Chantawet,
Nattaya Tosangthum, Monnapas Morakotjinda, Thanyaporn  
Yotkaew,	Pongsak	Wila,	Ruangdaj	Tongsri	
Award presenter: International Conference on Science and  
Technology	of	Emerging	Materials	2018	(STEMa2018)

8



รางวัล: รางวัลชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์
ผลงานวิจัย:	 การเตรียมตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาคาร์บอนจากใบธูปฤาษี
ส�าหรับปรับปรุงคุณภาพน�้ามันไบโอดีเซล
ผู้รับรางวัล:	ดลฤดี	จารุวัฒน์,	ปานชีวา	อุดมทรัพย์,	นุวงศ์	ชลคุป,	อภิลักษณ์	
เอียดเอื้อ
ผู้ให้รางวัล/เวที: The First Materials Research Society of Thailand 
International Conference

Award: The Best Poster Presentation Award
Research title: Preparation of carbon supported catalyst from  
cattail leaves for biodiesel fuel upgrading application
Award recipient(s):	Dolrudee	Jaruwat,	Parncheewa	Udomsap,
Nuwong Chollacoop, Apiluck Eiad-ua
Award presenter: The First Materials Research Society of Thailand 
International Conference
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รางวลัระดับชาติ
National award

1

รางวัล: รางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ 2561
ผลงานวิจัย:	ส�านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
ผู้รับรางวัล:	คณะท�างานอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม	
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผู้ให้รางวัล/เวที:	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Award: Green Office Award 2018
Research title:	Green	Office
Award recipient(s): The Environment and Energy-Saving 
Committee of MTEC
Award presenter: Department of Environmental Quality 
Promotion

2

รางวลั 
Achievement Awards
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รางวัล: รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ประจ�าปี 2560
ผลงานวิจัย:	 กระบวนการเตรียมของผสมยางธรรมชาติและซิลิกาด้วยเทคนิค	
in situ sol-gel
ผู้รับรางวัล:	ปิยะดา	สุวรรณดิษฐากุล,	ฉวีวรรณ	คงแก้ว,	สุริยกมล	มณฑา,
อรุณ	คงแก้ว,	วีนัสรินทร์	อินทร์ติยะ
ผู้ให้รางวัล/เวที:	 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	 โดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ	ในงานวันนักประดิษฐ์	ประจ�าปี	2560
 
Award: Outstanding Research Award 2017
Research title: A process for preparation of natural rubber-silica 
blend by using in situ sol-gel technique
Award recipient(s):	Piyada	Suwandittakul,	Chaveewan	Kongkaew,
Suriyakamon	Montha,	Arun	Kongkaew,	Weenusarin	Intiya
Award presenter: National Research Council Award by National 
Research	Council	of	Thailand,	Thailand	Inventor’s	Day	2017

3

4

รางวัล: IDEA สร้างสรรค์
ผลงานวิจัย:	ระบบควบคุมฉากรับภาพแบบอัตโนมัติของรถเข็นเอกซเรย์แบบ
ปรับนอน-นั่งส�าหรับผู้ป่วยสูงอายุ
ผู้รับรางวัล:	ดนุ	พรหมมินทร์,	ปริญญา	จันทร์หุณีย์,	ศุภวิทู	สุขเพ็ง,
บริพัฒน์	กัดมั่น
ผู้ให้รางวัล/เวที:	i-MEDBOT	Innovation	Contest	2018

Award: Creative Award
Research title: Mechanism of a set of motion controller of 
detector attached to radiological technology wheelchair
Award recipient(s):	Danu	Prommin,	Parinya	Junhunee,		Supawitoo	
Sookpeng,	Bouripat	Kadman
Award presenter:	i-MEDBOT	Innovation	Contest	2018

5

รางวลั: นกัวจิยัดเีด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจ�าปี 2560 รางวลัดเีด่น  อนัดบั 1 
ผลงานวิจัย:	การวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
ผู้รับรางวัล:	 รัตติพล	 ตันยา,	 อ�านาจ	 สารันต์,	 ประทีป	 โภคินวงศ์,	 กิตติศักดิ์	 
กาญจนะวสิต,	ธนวรรณ	มงคลหมู่,	ศิวรักษ์		ศิวโมกษธรรม,	พิมพา	ลิ้มทองกุล,	
วศิาล	ลลีาววิฒัน์,	จริาวรรณ	มงคลทรรศ,	มานพ	มาสมทบ,		ภวูนาถ	ปรมาพจน์	,
กติตพิงศ์	เกษมสุข,	พรอนงค์	พงษ์ไพบลูย์,	ภัทรกร	รตันวรรณ,	เมทน	ีกจิเจรญิ	,
พีระพงศ์	ฟักเขียว
ผู้ให้รางวัล/เวที:	กองทัพบก

Award: Outstanding Researcher Award 2017 (1st Price)
Research title: Research and development of battery pack and 
battery charger
Award recipient(s): Rattipon Tanya, Amnat Sarun, 
Prateep	Pokinwon,Kitisak	Kanchanavasita,	Tanawan	Mongkolmoo,	
Siwaruk	Siwamogsatham,	Pimpa	Limthongkul,	Visarn	Lilavivat,	
Jiravan	Mongkoltanatas,	Manop	Masomtob,	Poowanart	Poramapojana,	
Kittipong	Kasamsook,	Pornanong	Pongpaibool,	Patharakorn	
Rattanawan, Matanee kitjaroen, Pirapong Fakkheow
Award presenter: Royal Thai Army
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					-	Universities/Institutes	:	12
					-	Corporates/Companies	:	7
					-	International	organization	:	2
					-	Regional	intergovernmental		organization:	2
					-	Funding	agency	:	1

MTEC International Collaboration
Oversea partners: 24

USA (2) 
•	24M	Technologies
•	Autodesk	Asia	Pte.,	Ltd.

Agreements and MoUs: 25

Europe (1)
•	KU	Leuven,	Belgium

International Organization (2)  
•	UNIDO
•	UNEP-United	Nations	Environment	Programme
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China (1)  
National Environmental Corrosion Platform, 
University	of	Science	and	Technology	Beijing	

ASEAN (5)    
ITT VAS, BPPT, Mandalay 

Technological	University,	

Souphanouvong	University,	

HUST

Japan (9) 
UACJ	Corporation,	JFE	Steel	Corporation,	
JWRI-Osaka	University,	Polyplastics	Co.,	Ltd.,	
Hiroshima	University,	Nakashima	Medical	Co.,	Ltd.,	
Nagaoka	University,	NEDO,	Waseda	University

Korea (1) 
SEJONG	Industry	Co.,	Ltd.	

Regional intergovernmental organization (2)  
•	ASEAN	Secretariat
•	APEC	Expert	Group	on	Energy	Efficiency	and	Conservation

Funding agency (1)  
•	Newton	Fund



รายงานประจำาปี 2561 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ148

International Collaboration Activities

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

All

Metal
Research	Unit

Metal
Research	Unit

Metal
Research	Unit

Metal
Research	Unit

Metal
Research	Unit

Metal
Research	Unit

Metal
Research	Unit

Environment
Research	Unit

Environment
Research	Unit

Environment
Research	Unit

Environment
Research	Unit

Materials for 
Energy

Research	Unit

Materials for 
Energy

Research	Unit

Partners Research UnitNo.

Academic	collaboration	(MTEC-JWRI)

Atmospheric corrosion of aluminum alloys 
in Thailand climates

Investigation on the corrosion mechanism 
of structural steel in Thailand climate based 
on corrosion products, ACM output and 
environmental data

Investigation of direct joining of titanium 
alloy	and	carbon-fiber	composite	by	laser	
welding	(MTEC-JWRI)

Stregthening	effect	of	146L	stainless	steel	
composite via selective laser melting

Environmental corrosion research 
collaboration	(MTEC-USTB)

Corrosion protection 

Research collaboration on corrosion testing 
and	monitoring,	 surface	modification	 and	
sheet metal manufacturing technologies

Small Scale Funding Agreement (SSFA) on 
developing a food waste and food packaging 
monitoring application

Small Scale Funding Agreement (SSFA) on 
measuring low carbon lifestyle in Asia and 
the	Pacific	

Contract on provision of services related to 
the enabling activities to review and update 
the national implementation plan for the 
Stockholm convention on POPs

Grant	Agreement	for	organizing	workshop

Battery	development	(MTEC-GPSC-24M)

Collaboration on R&D and business 
opportunity creation

Joining	and	Welding	Research	Institute	
(JWRI),	Osaka	University

UACJ	Corporation

JFE	Steel	Corporation

Joining	and	Welding	Research	Institute	
(JWRI),	Osaka	University

Joining	and	Welding	Research	Institute	
(JWRI),	Osaka	University

National Environmental Corrosion 
Platform,	University	of	Science	and	
Technology Beijing

Institute for Tropical Technology (ITT), 
Vietnam Academy of Science and 
Technology

JFE	Steel	Corporation

United	Nations	Environment	Programme	
(UNEP)

United	Nations	Environment	Programme	
(UNEP)

United	Nations	Industrial	Development	
Organization	(UNIDO	)

Newton Fund

24M	Technologies

SEJONG	Industrial	Co.,	Ltd.	

Title



Annual Report 2018 
National Metal and Materials Technology Center 149

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Materials for 
Energy

Research	Unit

Materials for 
Energy

Research	Unit

Rubber
Research	Unit

Materials for 
Energy

Research	Unit
Rubber

Research	Unit

Polymers 
Research	Unit

Biomedical 
Engineering 

Research	Unit

Biomedical 
Engineering 

Research	Unit

Biomedical 
Engineering 

Research	Unit

Biomedical 
Engineering 

Research	Unit

Biomedical 
Engineering 

Research	Unit

Design and 
Engineering 

Research	Unit	

Partners Research UnitNo.

APEC: Policy dialogue on fuel economy 
platform

e-Asia: Feasibility study on social implemen-
tation of bioenergy in East Asia

Enhancing	 the	 capability	 of	 Proficiency	 
Testing (PT) providers from the various  
working	group	(WGs)	under	ASEAN	consultative	 
committee for standards and quality (ACCSQ) 
in	complying	with	the	requirements	of	ISO/IEC	
17043:2010	(E)	-	Conformity	Assessment-general	
requirements	for	proficiency	testing

Academic and educational collaboration 
in materials science, nanotechnology, 
electronics and computer technology and 
biotechnology

Equipment and materials information 
collaboration (Polyplastic-MTEC)

Research, development, design and 
engineering collaboration  in the areas of 
orthopedic implants and related 
instruments

Fabrication of composite scaffolds using 
micro-stereolithography 

Academic collaboration

Cooperative research and development 
project on knee joint prostheses and a 
three-dimensional surgery support system

Collaboration with global players to drive 
Thailand’s digital and smart city initiatives

Academic collaboration

APEC	Expert	Group	on	Energy	Efficiency	
and Conservation

Waseda	University,	Hanoi	University	of	
Science	and	Technology	(HUST),	Badan	
Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT),	Mandalay	Technological	University,	
Souphanouvong	University

ASEAN Secretariat 

Nagaoka	University	of	Technology

Polyplastics	Co.,	Ltd.

Nakashima	Medical	Co.,	Ltd.

Joining	and	Welding	Research	Institute	
(JWRI),	Osaka	University

KU	Leuven

New Energy and Industrial Technology 
Development	Organization	of	Japan	
(NEDO) 

Autodesk	Asia	Pte.,	Ltd.

Hiroshima	University

Title



รายงานประจำาปี 2561 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ150

ผลงานด้านทรพัย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร

10 เรื่อง

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

8 เรื่อง

สิทธิบัตรการออกแบบ

19 เรื่อง

ได้รบัการจดทะเบียน

37 เรื่อง

อนุสิทธิบัตร

25 ค�าขอ สิทธิบัตรการประดิษฐ์

31 ค�าขอ

สิทธิบัตรการออกแบบ

26 ค�าขอ

ยื่นค�าขอใหม่

82 ค�าขอ
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ผลิตภัณฑ์โฟมน�าไฟฟ้าประเภทเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์

เครื่องหีบน�้ามันสบู่ด�าแบบต่อเนื่อง	ชนิดสกรูอัดเดี่ยว

ชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของไบโอดีเซล

เครื่องก�าเนิดฟองแบบควบคุมทิศทางการป้อนฟอง

เครื่องมัดรวบล�าไม้ไผ่

แผ่นรองส�าหรับป้องกันแผลกดทับที่มีระบบควบคุมความดัน
และระดับการจมของร่างกายผู้ป่วย

กระเบื้องแกรนิตจากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการถลุง
โลหะสังกะสีและกระบวนการผลิต

อุปกรณ์ช่วยในการจัดท่าส�าหรับการถ่ายภาพรังสี

กรรมวิธีการเตรียมวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์สามมิติที่มีรูพรุน
จากพอลิ	(เอสเตอร์	เอไมด์)	ที่มีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบ
เพื่อใช้งานด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

โฟมโลหะชนิดโพรงเปิดที่มีวัตถุอยู่ภายในโพรงเปิดและ
กรรมวิธีผลิตโฟมโลหะชนิดโพรงเปิดที่มีวัตถุอยู่ภายใน
โพรงเปิดดังกล่าว

กรรมวิธีการขึ้นรูปยางธรรมชาติโปร่งแสง	
โดยปราศจากแม่พิมพ์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ได้รับการจดทะเบียน		 
(1	ธันวาคม	2560)

	ได้รับการจดทะเบียน	 
(2	กุมภาพันธ์	2561)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(9	กุมภาพันธ์	2561)

ได้รับการจดทะเบียน		 
(4	พฤษภาคม	2561)

ได้รับการจดทะเบียน		 
(1	มิถุนายน	2561)

 
ได้รับการจดทะเบียน	
(22	มิถุนายน	2561)

	ได้รับการจดทะเบียน	
(22	มิถุนายน	2561)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(13	กรกฎาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่		 
(13	ธันวาคม	2560)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(16	กุมภาพันธ์	2561)

ยื่นค�าขอใหม่		 
(1	มิถุนายน	2561)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)

ล�าดับที่ เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

สิทธบิัตรการประดิษฐ์

จินตมัย	สุวรรณประทีป 
ชิตสกนธ์	ภักดิ์แจ่มใส

กิตตินันท์	อันนานนท์ 
เจนวิทย์	โสภารัตน์ 
เอกรัตน์	ไวยนิตย์ 
เอนก	ภู่จ�านงค์

กิตตินันท์	อันนานนท์ 
จิรเดช	นาคเงินทอง 
วิทูรัช	กู๊ดวิน 
อุกฤษฎ์	สหพัฒน์สมบัติ

สมพงษ์	ศรมีโนเสาวภาคย์

เจนวิทย์	โสภารัตน์ 
ชินะ	เพ็ญชาติ 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
พงษ์ศักดิ์	วิลา 
ภาณุ	เวทยนุกูล 
รุ่งทิพย์	กระต่ายทอง 
วุฒิพงษ์	ศรีธรรม

ดนุ	พรหมมินทร์ 
ปริญญา	จันทร์หุณีย์ 
พสุ	สิริสาลี 
ภัทรวิทย์	รักษ์กุล

ปาจรีย์	ถาวรนิติ 
ลักษณา	กรีฑาเวทย์ 
ศิริธันว์	เจียมศิริเลิศ

บัญชา	ชื่นชูจิตต์	 
ดนุ	พรหมมินทร์ 
ปริญญา	จันทร์หุณีย์ 
พสุ	สิริสาลี

ธาริณี	ธีระธนากร 
ธารีรัตน์	เลิศวิมล 
ปิยะรัตน์	สังขพันธุ์ 
วนิดา	จันทร์วิกูล

ชลลดา	ด�ารงค์ 
สมพงษ์	ศรมีโนเสาวภาคย์

โสภิตา	ดอกขัน 
สิทธิกร	ลาภาพงศ์ 
จอมขวัญ	มั่นแน่ 
รัตนสุดา	แนวเงินดี 
ศศิธร	ศรีสวัสดิ์ 
ปณิธิ	วิรุฬห์พอจิต

59252

60441

60643

62263

62755

63151

63152

63675

1701007416

1801000938

1801003217
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กรรมวิธีการขึ้นรูปยางธรรมชาติโดยปราศจากแม่พิมพ์	โดยใช้
วัสดุคาร์บอน

ระบบก�าหนดจ�านวนรอบของการสแกนถ่ายภาพ
ของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	และวิธีการดังกล่าว

กระบวนการเตรียมวัสดุซีเมนต์กระดูกชนิดแคลเซียมฟอสเฟต
ที่สามารถควบคุมเวลาในการเซ็ทตัวได้

เครื่องบีบแบบลูกสูบทางออกเดี่ยวส�าหรับสกัดน�้ามัน
จากเนื้อปาล์มตัวอย่าง

วิธีการทดสอบตัวอย่างเพื่อวัดปริมาณน�้ามันในเนื้อปาล์ม
โดยการบีบแบบลูกสูบทางออกเดี่ยว

กรรมวิธีการผลิตซิลิกาที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนขนาดกลาง
จากแกลบ

กรรมวธิกีารเพ่ิมฤทธ์ิทางชีวภาพของโปรตนีโบนมอร์โฟเจเนตกิ
ชนิดที่สองโดยใช้ไอโซโพรพานอล

กรรมวธิกีารเพ่ิมฤทธ์ิทางชีวภาพของโปรตนีโบนมอร์โฟเจเนตกิ
ชนิดที่สองโดยใช้โปรตีนคอลลาเจนชนิดที่หนึ่ง

12

13

14

15

16

17

18

19

ยื่นค�าขอใหม่ 
(1	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(15	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่		 
(22	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่	 
(29	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(29	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(13	กรกฎาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่	 
(10	สิงหาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(17	สิงหาคม	2561)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)ล�าดับที่

เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

ปณิธิ	วิรุฬห์พอจิต 
สิทธิกร	ลาภาพงศ์ 
รัตนสุดา	แนวเงินดี 
ศศิธร	ศรีสวัสดิ์ 
โสภิตา	ดอกขัน 
จอมขวัญ	มั่นแน่ 

ชาลินี	ธนทรัพย์สมบัติ 
ไพรัช	ธัชยพงษ์ 
สรพงศ์	อู่ตะเภา 
เสาวภาคย์	ธงวิจิตรมณี 
อัฐศักดิ์	เกียงเอีย

ก่อเกียรติ	เศษชัยชาญ 
กันนาพร	พู่พุฒ 
บริพัตร	เมธาจารย์ 
เอนก	ภู่จ�านงค์

ทองพูล	สังกะเพศ 
ธนกร	ตันธนวัฒน์ 
รัตนพล	ยุทธวิริยะ 
ศิวพร	ศรีมงคล 
อาคม	แห้วชิน 
เอกชาติ	หัตถา

ทองพูล	สังกะเพศ 
ธนกร	ตันธนวัฒน์ 
รัตนพล	ยุทธวิริยะ 
ศิวพร	ศรีมงคล 
อาคม	แห้วชิน 
เอกชาติ	หัตถา

อังคณา	เจริญวรลักษณ์ 
วาดวัน	สิงหพงษ์ 
ชุติมา	วาณิชวัฒนเดชา 
เพ็ญจิตร	ศรีนพคุณ

กตัญชลี	ไม้งาม 
จิตรลดา	สารสัสดีกุล 
วโรบล	นพคุณมงคลชัย 
ศัสตราวุธ	เจริญหล้า 
อุบลศรี	เลิศสกุลพาณิช

กตัญชลี	ไม้งาม 
จิตรลดา	สารสัสดีกุล 
วโรบล	นพคุณมงคลชัย 
ศัสตราวุธ	เจริญหล้า 
อุบลศรี	เลิศสกุลพาณิช

1801003218

1801003523

1801003736

1801003951

1801003952

1801004190

1801004735

1801004867
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เครื่องจ�าลองการทดสอบการกัดกร่อนในบรรยากาศแบบเร่ง

ห้องหมักวัตถุอินทรีย์

กรรมวิธีการสกัดโปรตีนโบนมอร์โฟเจนเนติกชนิดที่สอง
ในไซโตพลาสซึมออกจากเซลล์แบคทีเรียโดยเทคนิค
ออสโมติกช็อก

กรรมวธิกีารผลิตโปรตนีเป้าหมายทีมี่โปรตีนโบนมอร์โฟเจเนตกิ
ชนิดที่สองเป็นส่วนประกอบ

เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

สูตรมาสเตอร์แบทช์ส�าหรับเตรียมยางวัลคาไนซ์ที่มีความใส	
และกรรมวิธีการเตรียมมาสเตอร์แบทซ์ดังกล่าว

กระบวนการเตรียมผงพอลิเมอร์แคปซูลขนาดไมโครเมตร

กรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ยางจากน�้ายางที่ปรับปรุงสมบัติ
เชิงกลและสมบัติการทนต่อการเสื่อมสภาพจากความร้อน

กระบวนการผลติแป้งดดัแปรแบบกึง่แห้งด้วยกรดอนิทรย์ี
ร่วมกับความร้อนเพือ่ผลิตแป้งทีท่นต่อความร้อนและแรงเฉอืน

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ยื่นค�าขอใหม่	 
(24	สิงหาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(24	สิงหาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(7	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(7	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(20	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(26	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(26	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(26	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(26	กันยายน	2561)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)ล�าดับที่

เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

ณมุรธา	สถริจนิดา	พอลสัน 
ปิติชน	กล่อมจิต 
ปิยะ	ค�าสุข 
วนิดา	พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 
วิษณุพงษ์	คนแรง 
ศิขริน	ศรโชติ 
เอกรัตน์	ไวยนิตย์

ฉัตรชัย	จันทร์เด่นดวง 
ธนาวดี	ลี้จากภัย 
โยษิตา	ฤดีกิจ

กตัญชลี	ไม้งาม 
วโรบล	นพคุณมงคลชัย 
ศัสตราวุธ	เจริญหล้า 
อุบลศรี	เลิศสกุลพาณิช

กตัญชลี	ไม้งาม 
วโรบล	นพคุณมงคลชัย 
ศัสตราวุธ	เจริญหล้า 
อุบลศรี	เลิศสกุลพาณิช

ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน 
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

พงษ์ธร	แซ่อุย 
ภุชงค์	ทับทอง 
วีนัสรินทร์	อินทร์ติยะ 
อุทัย	เทพสุวรรณ์

ปรียวิศว์	ณ	อุบล 
ลัพธ์พร	วยาจุต 
ศรัณญู	สอนก�าเนิด 
สักรินทร์	ดูอามัน

ปณิธิ	วิรุฬห์พอจิต 
ศิริชัย	พัฒนวาณิชชัย

เกื้อกูล	ปิยะจอมขวัญ 
ชัยวุฒิ	กมลพิลาส 
ชูเกียรติ	กิจคุณาเสถียร 
ธิดารัตน์	มากมูล 
นิติ	เติมเวชศยานนท์ 
ปฐมา	จาตกานนท์ 
ภัควัฒน์	เลาคา 
สิทธิโชค	วัลลภาทิตย์ 
สุนีย์	โชตินีรนาท

1801005044

1801005045

1801005347

1801005348

1801005698

1801005893

1801005895

1801005896

1801005899
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ระบบควบคุมฉากรับภาพแบบอัตโนมัติของรถเข็นเอกซ์เรย์
แบบปรับนอน-นั่งส�าหรับผู้ป่วยสูงอายุ

สีย้อมอินทรีย์จากอนุพันธ์ของสารประกอบ	n,n’-((11-
ออกโซ-9,10,18,19-เตตระไฮโดร-9H-เบนโซ[4,5]อิมิดาโซ
[2,1-a]ไดแนฟโธ	[2,1-e:1’,2’-g]	ไอโซอินโดล-2,7-ไดอิล)บิส	
(ออกซี))ไดอัลเคแนล	ส�าหรับใช้เป็นโมเลกุลแสดงสัญญาณเพื่อ
การตรวจวัด	และกรรมวิธีการสังเคราะห์สารประกอบดังกล่าว

กระบวนการขึ้นรูปวัสดุซีเมนต์คอมโพสิตเสริมแรงด้วย
พอลิเมอร์โดยวิธีการพิมพ์สามมิติแบบที่ใช้หัวพิมพ์อิงค์เจ็ท
ในการฉีดพ่นวัสดุประสาน

กรรมวิธีการผลิตแผ่นเยื่อบางขวางกั้นพลาสติกที่มีโครงสร้าง
รูพรุนต่างกันหลายชั้นและมีการยืดตัวได้สูง

กรรมวิธีการเตรียมกาวเหนียวดักจับแมลง
จากน�้ายางธรรมชาติ

กรรมวิธีการผลิตกาวดักแมลงอินทรีย์จากยางธรรมชาติ
ชนิดยางแห้ง

ชิ้นงานที่มีสมบัติช่วยกระจายแรงกดและคืนตัวได้ดี

29

30

31

32

33

34

35

ยื่นค�าขอใหม่ 
(28	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(28	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(28	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(28	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(28	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(28	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(28	กันยายน	2561)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)ล�าดับที่

เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

ดนุ	พรหมมินทร์ 
บริพัฒน์	กัดมั่น 
ปริญญา	จันทร์หุณีย์ 
ศุภวิทู	สุขเพ็ง

ธนศาสตร์	สุขศรีเมือง 
สมบุญ	สหสิทธิวัฒน์ 
ละอองดาว	กางแก้ว 
นิศรา	การุณอุทัยศิริ 
รัฐพล	เฉลิมโรจน์ 
วราภรณ์	ปานจันทร์ 
มัลลิกา	มะกรวัฒนะ 
สุดธิดา	พึ่งวาส 
วรรณี	สุขบางนบ

กฤษณ์ไกรพ์	สทิธิเสรปีระทปี 
ปัญจวัฒน	คงสุวรรณ 
ปาจรีย์	ถาวรนิติ 
ภาสกร	เทศะวิบุล 
วิรุฬห์	ทวีเหลือ 
สมฤทัย	ชรรณษานนท์ 
สิริพร	โตนดแก้ว 
สุรพล	ฉันทวีโรจน์

จินตมัย	สุวรรณประทีป 
ธีระพันธ์	สอสกุล 
บวรวุฒิ	บูรณวัฒน์ 
เฟ่ืองฉตัร	ธรรมรกัษ์เจริญ 
วรนิกาญจน์	เหมสถาปัตย์

กรรณิกา	หัตถะปะนิตย์ 
กฤตพร	อุตรา 
นันทินา	มูลประสิทธิ์ 
ปณิธิ	วิรุฬห์พอจิต 
สุรพิชญ	ลอยกุลนันท์ 
โสภิตา	ดอกขัน

กรรณิกา	หัตถะปะนิตย์ 
กฤตพร	อุตรา 
ปณิธิ	วิรุฬห์พอจิต 
สุรพิชญ	ลอยกุลนันท์ 
โสภิตา	ดอกขัน

ธารา	จิวานุรักษ์ 
บุญล้อม	ถาวรยุติการต์ 
ภาสกร	เทศะวิบุล 
วนิดา	จันทร์วิกูล 
วาสนา	โคสอน 
วิรุฬห์	ทวีเหลือ

1801006026

1801006037

1801006038

1801006039

1801006041

1801006042

1801006043
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องค์ประกอบพอลิเมอร์ของฟิลาเม้นต์ที่มีสมบัติ
ยับยั้งแบคทีเรีย

อินดิเคเตอร์ที่มีโครงสร้างหลายชั้นส�าหรับตรวจวัดก๊าซเอทิลีน

องค์ประกอบของกรดแทนนิกและใบชาที่มีฤทธิ์เสริมกันใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

พอลิเมอร์เชื่อมขวางย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่สามารถดูดซึม
น�้าและทนแรงกดได้	และกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์
ดังกล่าว

36

37

38

39

ยื่นค�าขอใหม่ 
(28	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(28	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(28	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(28	กันยายน	2561)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)ล�าดับที่

เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

ธารีรัตน์	เลิศวิมล 
บุญล้อม	ถาวรยุติการต์ 
วนิดา	จันทร์วิกูล 
วาสนา	โคสอน 
วีรวรรณ	หาญกมลศิริ

กมลวรรณ	ธรรมเจริญ 
นพดล	เกิดดอนแฝก 
พรพิมล	วงศ์สุวรรณ 
สุฑารัตน์	ทองรัดแก้ว 
อัจฉรียา	นพวิญญูวงศ์

ธารีรัตน์	เลิศวิมล 
บุญล้อม	ถาวรยุติการต์ 
วนิดา	จันทร์วิกูล 
วาสนา	โคสอน 
วีรวรรณ	หาญกมลศิริ

ปกรณ์	โอภาประกาสิต 
สุธาวัลย์	บูชาทิพย์ 
อทิตย์สา	เพ็ชรสุข

1801006044

1801006048

1801006049

1801006050

อุปกรณ์ยกเทกระบะท้ายส�าหรับยานพาหนะ

อุปกรณ์ยกเทกระบะท้ายส�าหรับยานพาหนะ

อุปกรณ์ทดสอบการขับเคลื่อนส�าหรับยานพาหนะ

1

2

3

ได้รับการจดทะเบียน	 
(12	ตุลาคม	2560)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(20	ตุลาคม	2560)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(20	ตุลาคม	2560)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)ล�าดับที่

เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

สิทธิกร	ลาภาพงศ์ 
ศศิธร	ศรีสวัสดิ์ 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
เสฏฐวรรธ	สจุรติภวตัสกลุ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฉัตรชัย	ศรีสุรางค์กุล 
รัตนสุดา	แนวเงินดี 
เอนก	ภู่จ�านงค์

เศรษฐลัทธ์	แปงเครื่อง 
ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฉัตรชัย	ศรีสุรางค์กุล 
พีรกิตติ์	วิริยะรัตนศักดิ์

ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน 
เศรษฐลัทธ์	แปงเครื่อง 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฉัตรชัย	ศรีสุรางค์กุล

58232

58492

58493

สิทธบิัตรการออกแบบ
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ชิ้นส่วนกระดูกเทียม

ตระกร้า

อุปกรณ์ยกเทกระบะท้ายส�าหรับยานพาหนะ

แท่นวางอุปกรณ์พร้อมช่องทางเดินสายไฟ

แท่นวางอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

อุปกรณ์ลดความชื้น

รางเลื่อนที่นั่งส�าหรับยานพาหนะ

รางเลื่อนที่นั่งส�าหรับยานพาหนะ

รางเลื่อนที่นั่งส�าหรับยานพาหนะ

กังหันลม

บันได

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ได้รับการจดทะเบียน	 
(27	ตุลาคม	2560)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(10	พฤศจิกายน	2560)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(24	พฤศจิกายน	2560)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(5	มกราคม	2561)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(5	มกราคม	2561)

ได้รับการจดทะเบียน 
(2	กุมภาพันธ์	2561)

ได้รับการจดทะเบียน 
(9	กุมภาพันธ์	2561)

ได้รับการจดทะเบียน 
(9	กุมภาพันธ์	2561)

ได้รับการจดทะเบียน 
(16	กุมภาพันธ์	2561)

ได้รับการจดทะเบียน 
(8	มิถุนายน	2561)

ได้รับการจดทะเบียน 
(10	สิงหาคม	2561)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)ล�าดับที่

เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

กวิน	การุณรัตนกุล 
มารุต	วงษ์ค�าช้าง 
ชินวิทย์	กลั่นรอด

ณัชชา	ประกายมรมาศ 
ด�ารงค์	ถนอมจิตร 
พัชรี	ลาภสุริยกุล 
วฒุพิงษ์	รงัษีสนัตวิานนท์ 
สกล	ทิพย์ทวีชัย 
สัญญา	แก้วเกตุ

ฉัตรชัย	ศรีสุรางค์กุล 
ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน 
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
รัตนสุดา	แนวเงินดี 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
ศศิธร	ศรีสวัสดิ์ 
สิทธิกร	ลาภาพงศ์ 
เสฏฐวรรธ	สจุรติภวตัสกลุ 
เอนก	ภู่จ�านงค์

ฉัตรชัย	ศรีสุรางค์กุล 
เศรษฐลัทธ์	แปงเครื่อง 
เอนก	ภู่จ�านงค์

ฉัตรชัย	ศรีสุรางค์กุล 
เศรษฐลัทธ์	แปงเครื่อง 
เอนก	ภู่จ�านงค์

ก่อเกียรติ	เศษชัยชาญ 
สิทธา	สุขกสิ 
เอนก	ภู่จ�านงค์

ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ

ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ

ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ

เกียรติก้อง	สุวรรณกิจ 
ศุภกิจ	วรศิลป์ชัย

ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

58611

58886

59146

59817

59818

60442

60637

60638

60786

62799

64157
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บันได

บันได

บันได

ถังบรรจุ

อุปกรณ์ทางการเกษตร

อุปกรณ์การเรียนการสอนการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

อุปกรณ์แขนกลจับชิ้นงาน

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ได้รับการจดทะเบียน 
(10	สิงหาคม	2561)

ได้รับการจดทะเบียน 
(10	สิงหาคม	2561)

ได้รับการจดทะเบียน 
(10	สิงหาคม	2561)

ได้รับการจดทะเบียน 
(24	สิงหาคม	2561)

ได้รับการจดทะเบียน 
(20	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(23	กุมภาพันธ์	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(9	มีนาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(9	มีนาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(9	มีนาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(20	เมษายน	2561)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)ล�าดับที่

เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

ฉัตรชัย	จันทร์เด่นดวง 
ธนาวดี	ลี้จากภัย

ฉัตรชัย	จันทร์เด่นดวง

ก่อเกียรติ	เศษชัยชาญ 
จอมขวัญ	มั่นแน่ 
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
สิทธิกร	ลาภาพงศ์ 
อนุสรณ์	เอี่ยมฤกษ์ศิริ 
เอนก	ภู่จ�านงค์

ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล

ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน 
สิทธา	สุขกสิ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ

ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน 
สิทธา	สุขกสิ 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์

ก่อเกียรติ	เศษชัยชาญ 
จอมขวัญ	มั่นแน่ 
อนุสรณ์	เอี่ยมฤกษ์ศิริ 
เอนก	ภู่จ�านงค์

64158

64159

64160

164850

65013

1802000889

1802004087

1802004088

1802004089

1802001597
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เครื่องบีบแบบลูกสูบทางออกเดี่ยว

อุปกรณ์ส�าหรับควบคุม

อุปกรณ์ส�าหรับวินิจฉัยทางการแพทย์

โครงหลังคาครอบท้ายรถกระบะ

โครงหลังคาครอบท้ายรถกระบะ

โครงหลังคาครอบท้ายรถกระบะ

อุปกรณ์ส�าหรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง

อุปกรณ์ส�าหรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง

อุปกรณ์ส�าหรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ยื่นค�าขอใหม่ 
(29	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(29	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(29	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(29	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(29	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(29	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(29	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(29	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(29	มิถุนายน	2561)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)ล�าดับที่

เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

ทองพูล	สังกะเพศ 
ธนกร	ตันธนวัฒน์ 
รัตนพล	ยุทธวิริยะ 
ศิวพร	ศรีมงคล 
อาคม	แห้วชิน 
เอกชาติ	หัตถา

ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

ก่อเกียรติ	เศษชัยชาญ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

ฉัตรชัย	ศรีสุรางค์กุล 
ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
พีรกิตติ์	วิริยะรัตนศักดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
เศรษฐลัทธ์	แปงเครื่อง

ฉัตรชัย	ศรีสุรางค์กุล 
ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
พีรกิตติ์	วิริยะรัตนศักดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
เศรษฐลัทธ์	แปงเครื่อง

ฉัตรชัย	ศรีสุรางค์กุล 
ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
พีรกิตติ์	วิริยะรัตนศักดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
เศรษฐลัทธ์	แปงเครื่อง

ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

1802002630

1802002631

1802002632

1802002633

1802002634

1802002635

1802002636

1802002637

1802002638
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อุปกรณ์ส�าหรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง

อุปกรณ์ส�าหรับกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง

ชุดบุ้งกี๋ตักแบบปรับระยะแขนยืดหดได้

รถเครนกระเช้าช่วยเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มต้นสูง

เตียงคู่

เตียงคู่

เตียงคู่

เตียงคู่

เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ยื่นค�าขอใหม่ 
(29	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(29	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(31	สิงหาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(31	สิงหาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(20	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(20	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(20	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(20	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(20	กันยายน	2561)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)ล�าดับที่

เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

กฤตธี	จินดาวงศ์ 
จิรพงษ์	พงษ์สีทอง 
ดุสิต	ตั้งพิสิฐโยธิน 
ธนาภรณ์	โกราษฎร์

กฤตธี	จินดาวงศ์ 
จิรพงษ์	พงษ์สีทอง 
ดุสิต	ตั้งพิสิฐโยธิน 
ธนาภรณ์	โกราษฎร์

ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
สิทธา	สุขกสิ

ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน 
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน 
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน 
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

1802002639

1802002640

1802003687

1802003688

1802004083

1802004084

1802004085

1802004086

1802004090
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เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยเหลือการลุกนั่ง

รถเข็นเอกซ์เรย์แบบปรับนอน-นั่ง

43

44

45

ยื่นค�าขอใหม่ 
(20	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(20	กันยายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(28	กันยายน	2561)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)ล�าดับที่

เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน 
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

ณรงค์	พิทักษ์ทรัพย์สิน 
ประสิทธิ์	วัฒนวงศ์สกุล 
ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์ 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สิทธา	สุขกสิ

ดนุ	พรหมมินทร์ 
ปริญญา	จันทร์หุณีย์

1802004091

1802004092

1802004233

ระบบแยกผลปาล์มออกจากทะลายด้วยวิธีป้อน	ฉีก	และสลัด

กรรมวิธีการเตรียมวัสดุเซลลูโลสที่มีรูพรุนส�าหรับรองรับเซลล์

กระเบื้องเซรามิกที่มีเถ้าลิกไนต์เป็นส่วนประกอบ

สูตรผสมวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากดินแดงและของเสีย
อุตสาหกรรม

เครื่องกรองน�้าที่มีท่อยางพลาสติกซิลิโคนส�าหรับยึดไส้กรอง

1

2

3

4

5

ได้รับการจดทะเบียน	 
(6	ตุลาคม	2560)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(20	ตุลาคม	2560)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(17	พฤศจิกายน	2560)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(5	มกราคม	2561)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(12	มกราคม	2561)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)ล�าดับที่

เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

ธนกร	ตันธนวัฒน์ 
เอกรัตน์	ไวยนิตย์ 
เอกชาติ	หัตถา 
อาคม	แห้วชิน 
ณัฐฐาภรณ์	ภักดีสรสุข 
สุรสิทธิ์	โชคสวัสดิ์ 
พรพิพัฒน์	อยู่สา 
ศิวพร	ศรีมงคล 
ศราวุธ	เลิศพลังสันติ 
สัญญา	คุณวิจิตร

อุบลศรี	เลิศสกุลพาณิช 
กตัญชลี	ไม้งาม 
จิตรลดา	สารสัสดีกุล

จรัสพร	มงคลขจิต 
สุดา	วรรณกิตติ 
ธนากร	วาสนาเพียรพงศ์

ภัทรวรรณ	เฉยเจริญ 
วัชรี	สอนล 
วิทยา	ทรงกิตติกุล 
อนุชา	วรรณก้อน

กฤชแก้ว	สมตน 
จรัสพร	มงคลขจิต

13165

13204

13272

13427

13448

อนุสิทธบิัตร
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สูตรผสมเอนไซม์ส�าหรับปรับสมบัติรีโอโลยีของมันส�าปะหลัง
ในการหมักแบบปริมาณของแข็งสูงเพื่อการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพและสารเคมี

อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือในสถานเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก

กระบวนการผลิตเซรามิกแบบแผ่นแหวนขนาดใหญ่ชนิด
อะลูมินาด้วยเทคนิคหล่อแบบตัน

องค์ประกอบเนื้อดินส�าหรับขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อ

ชุดทดสอบส�าหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนซ์โครเมียม

โฟมคอมพอสิตของพอลิเมอร์ชีวภาพ-ถ่านกัมมันต์	ส�าหรับ
ยืดอายุพืชผลการเกษตร

เม็ดมวลรวมเบาจากการใช้กากตะกอนจากโรงงานผลิตสุรา
และเบียร์	และกรรมวิธีผลิตเม็ดมวลรวมเบาดังกล่าว

สูตรและกระบวนการผลิตอะลูมินาโฟมฟิลเตอร์

ตัวตรึงเซลล์ที่มีไหมข้าวโพดเป็นองค์ประกอบ	และกรรมวิธี
การผลิตตัวตรึงเซลล์ดังกล่าว

เครื่องเจาะรูด้วยเลเซอร์

สูตรผสมบะหมี่ปราศจากกลูเตนจากฟลาวข้าวเจ้า

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ได้รับการจดทะเบียน	 
(9	กุมภาพันธ์	2561)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(23	กุมภาพันธ์	2561)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(30	มีนาคม	2561)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(20	เมษายน	2561)

ได้รับการจดทะเบียน	 
(29	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(12	มกราคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(11	พฤษภาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(8	มิถุนายน	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(20	กรกฎาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(10	สิงหาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(17	สิงหาคม	2561)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)ล�าดับที่

เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

เกื้อกูล	ปิยะจอมขวัญ 
ชัยวุฒิ	กมลพิลาส 
วีระวัฒน์	แช่มปรีดา 
สิทธิโชค	วัลลภาทิตย์ 
อภิสิทธิ์	พูนศรีสวัสดิ์

เกียรติก้อง	สุวรรณกิจ 
ศุภกิจ	วรศิลป์ชัย

กฤชแก้ว	สมตน 
พิทักษ์	เหล่ารัตนกุล 
มานะ	รอดโฉม

ปริญญา	สมร่าง 
รุ่งอรุณ	แสนงาม 
อนุชา	วรรณก้อน

ศุภมาส	ด่านวิทยากุล 
อารี	ธนบุญสมบัติ

กิตติพงษ์	หริ่มฉ�่า 
ดรุณี	อัศวเสถียร

พิทักษ์	เหล่ารัตนกุล 
ศุธีรพันธ์	พันธ์เลิศ

กฤชแก้ว	สมตน 
พิทักษ์	เหล่ารัตนกุล 
มานะ	รอดโฉม

กิติ์สิริรัตน์	กูลเกื้อ 
ทัศพร	โตธนะเกษม 
ปิยวิทย์	คุ้มพงษ์ 
วีระวัฒน์	แช่มปรีดา

ชาริณี	วิโนทพรรษ์ 
นพดล	เกิดดอนแฝก 
วิชชุดา	เดาด์ 
ศุภณัฐ	ภัทรธีรา 
อัจฉราพร	อ้นที

จุฬาลักษณ์	จารุนุช 
ณัฐวุฒ	ลิ้มประยูร 
นิสภา	ศีตะปันย์ 
บุศราภา	ลีละวัฒน์ 
รัตนา	ตีคลี 
อศิรา	เฟื่องฟูชาติ

13539

13578

13689

13766

14036

1803000087

1803001110

1803001308

1803001602

1803001778

1803001831
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แผ่นเส้นใยไม่ถักทอที่มีสมบัติดูดซับและกักเก็บน�้า	และ
กรรมวิธีการเตรียมแผ่นเส้นใยไม่ถักทอดังกล่าว

องค์ประกอบส�าหรับการเตรียมวัสดุซิลิโคนพิมพ์แบบ
สามมิติ	และกรรมวิธีการเตรียมวัสดุซิลิโคนพิมพ์แบบ
สามมิติดังกล่าว

กระบวนการสังเคราะห์ซีโอไลท์	ชนิดเอกซ์	ส�าหรับเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาในการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวภาพ
จากกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็วของชีวมวล

สูตรอาหารเจลส�าหรับพกพา

สูตรอาหารแท่งส�าหรับพกพา

สูตรเนื้อดินส�าหรับผลิตกระถางดินสลายตัวได้ที่มีสมบัติ
ความแข็งแรงและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

รถตักแบบยืดแขนตักได้

รถเครนกระเช้าช่วยเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มต้นสูง

กรรมวิธีการเตรียมฟลาวข้าวเจ้าดัดแปรเอ็กซ์ทรูชัน

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ยื่นค�าขอใหม่ 
(24	สิงหาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(24	สิงหาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(24	สิงหาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(31	สิงหาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(31	สิงหาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(31	สิงหาคม	2018)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(31	สิงหาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(31	สิงหาคม	2561)

ยื่นค�าขอใหม่ 
(17	สิงหาคม	2561)

ชื่อเรื่อง คณะผู้ประดิษฐ์ สถานภาพ
(ณ วันที่)ล�าดับที่

เลขทีท่รพัย์สนิ
ทางปัญญา/เลขทีค่�าขอ

จุรีรัตน์	ประสาร 
ณัฐภพ	สุวรรณเมฆ 
วัฒนา	กลิ่นสุคนธ์ 
ศิรดา	ภาดี

ภาสกร	เทศะวิบุล 
สมฤทัย	ชรรณษานนท์ 
สิริพร	โตนดแก้ว 
สุรพล	ฉันทวีโรจน์

ดวงเดือน	อาจองค์ 
พนิดา	วิมุกติวรรณ 
ศุภวรรณ	วิชพันธุ์

ณัฐวุฒ	ลิ้มประยูร 
นิสภา	ศีตะปันย์ 
ศิริกาญจน์	วิเศษสุวรรณภูมิ 
อศิรา	เฟื่องฟูชาติ

ณัฐวุฒ	ลิ้มประยูร 
นิสภา	ศีตะปันย์ 
ศิริกาญจน์	วิเศษสุวรรณภูมิ 
อศิรา	เฟื่องฟูชาติ

รุ่งอรุณ	แสนงาม 
อนุชา	วรรณก้อน

กฤตธี	จินดาวงศ์ 
จิรพงษ์	พงษ์สีทอง 
ดุสิต	ตั้งพิสิฐโยธิน 
ธนาภรณ์	โกราษฎร์

กฤตธี	จินดาวงศ์ 
จิรพงษ์	พงษ์สีทอง 
ดุสิต	ตั้งพิสิฐโยธิน 
ธนาภรณ์	โกราษฎร์

จุฬาลักษณ์	จารุนุช 
ณัฐวุฒ	ลิ้มประยูร 
นิสภา	ศีตะปันย์ 
บุศราภา	ลีละวัฒน์ 
รัตนา	ตีคลี

1803001901

1803001902

1803001903

1803001963

1803001964

1803001967

1803001968

1803001969

1803001830
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ผงสีด�าสะท้อนความร้อนที่สังเคราะห์จากแคลเซียม
คาร์บอเนต	แร่ยิปซัม	แร่บอกไซต์และกรรมวิธีผลิตผงสีด�า
สะท้อนความร้อนนั้น

ระบบระบายความร้อนส�าหรับแบตเตอรี่แพ็ก	
(battery	pack)	ในยานยนต์ไฟฟ้า

สูตรอาหารส�าหรับกระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนขนาด
ใหญ่และเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์	และกระบวนการ
ผลิตเบต้ากลูแคนด้วยสูตรอาหารดังกล่าว

กรรมวิธีการท�าแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์คอมโพสิทแข็งแรง
สูงจากเม็ดแก้วมวลเบา

กระบวนการเคลือบผิวเหล็กด้วยสารประกอบเชิงโลหะ	
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ผลกระทบเชงิเศรษฐกิจและสังคม

การพัฒนาคาร์บอนส�าหรับแบตเตอรี่

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

การให้ค�าปรึกษาการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดใหม่

การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานส�าหรับท่อ

งานวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของชิ้นส่วน	

น�้ายางข้นส�าหรับผสมเพื่อผลิตและขาย

การวิเคราะห์ความเสียหายท่อ

การประเมินข้อบกพร่องพร้อมการให้บริการปรึกษาวิชาการเทคนิค

Effects of sintering atmosphere on properties

Effect of fuel component on diesel engine

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาผักสดเพื่อการขาย

การศึกษาพฤติกรรมการไหลของสารประกอบพอลิเอทิลีน

การพัฒนาสารเคมีและกระบวนการผลิตยางแห้งที่มีสมบัติคงที่

การปรับปรุงคุณสมบัติการต้านทานการสึกกร่อนและการกัดกร่อนในสารละลาย

การศึกษาแนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์คอนกรีต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

การจัดการของเสียที่มีเนื้อยางปนอยู่ในโรงงานผลิตน�้ายางข้น

การพัฒนาระบบรักษาสภาพน�้ายางธรรมชาติเพื่อการผลิตน�้ายางข้น

การประเมินหาสาเหตุการแตกหักของชิ้นส่วนใบพัดระบายความร้อน

การปรับปรุงเคมีพื้นผิวของคาร์บอนแบล็ก

การอบรมการวิเคราะห์งานฉีดพลาสติกบริษัท	A

การศึกษาพฤติกรรมการไหลของพอลิเอทิลีนในกระบวนการเป่า
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การพัฒนากระบวนการผลิตยางเครปครบวงจรในระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

Metallurgical evaluation of the nozzle gun for spraying sulfuric acid

การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบผลิตเม็ด	AB

การก�าหนดและปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง	:	น�้ายางข้น

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้	B10

การออกแบบคอนกรีตทนไฟส�าหรับเตาเผาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

การฉีดชิ้นส่วนพลาสติกโดยใช้แก๊สช่วย

การขยายผลการวิจัยเคเบิลสเปเซอร์และห่วงรัดสายเคเบิลอากาศ

การวิเคราะห์ความแข็งแรงของท่อในโรงไฟฟ้า

FAME oxidation I

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุ

การศึกษาการเข้ากันได้ทางวัสดุของชิ้นส่วนรถยนต์สัมผัสกับน�้ามันเชื้อเพลิง	E85

อุปกรณ์ช่วยจัดท่าส�าหรับการผ่าตัดข้อไหล่และแขน

การประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์และวอเตอร์ฟตุพริน้ท์ของการผลติพลาสตกิชวีภาพจากมนัส�าปะหลัง

การศึกษาการใช้งานอะเซทีลีนคาร์บอนแบล็กเป็นสารตัวเติมที่น�าไฟฟ้า

การศึกษาและออกแบบการทดสอบชุดอุปกรณ์เชื่อมและวิเคราะห์รอยเชื่อมแบบ	Thermit

การพัฒนาสูตรและวิเคราะห์คุณสมบัติของกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น

การให้ค�าปรึกษาการพัฒนาแบตเตอรี่ใหม่	II

การวิเคราะห์ความเสียหายของท่อล�าเลียงแก๊ส

การศึกษาสาเหตุความเสียหายของท่อในเตาปฏิกรณ์

Multi-center clinical trial of silicone

การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีเซล

การพัฒนาและปรับปรุงเกรทห้องเผาเชื้อเพลิงส�าหรับหม้อต้มไอน�้า
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การผลิตต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม	ห่วงรัดสายเคเบิ้ลอากาศ	(snap	tie)

การศึกษาและออกแบบระบบแบตเตอรี่ส�าหรับพลังงานลม

การปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียจากการฟอกย้อมของผู้ประกอบการ	
OTOP	ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

ต้นแบบอุปกรณ์	DIY	spacer

การประเมินผลวัฏจักรชีวิตแบบวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่อง	กรณีศึกษา	พลาสติกชีวภาพ
จากมันส�าปะหลัง

การพัฒนาปูนซีเมนต์ที่ใช้พลังงานในการผลิตต�่าและปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต�่า

การพัฒนาวัสดุน�าส่งยาปฏิชีวนะส�าหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก	(ระยะที่	2)

การศึกษา	วิเคราะห์ทดสอบ	และการก�าจัดสารปรอทในท่อ

การพัฒนาค่าความคงทนไดอิเล็กทริกของเนื้อดินเซรามิก

The study of atmospheric corrosion behavior of new-generation stainless steels
 
ต้นแบบเครื่องเดนตีสแกน

การพัฒนาและปรับปรุงเกรทห้องเผาเชื้อเพลิงส�าหรับหม้อต้มไอน�้า

งานวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของชิ้นส่วนในโรงงาน	A

การออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกส�าหรับชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครื่องเอกซ์เรย์

การประเมินสภาพวัสดุของวาล์วประตูน�้า

การพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติแดมปิ้งสูง

Technology licensing of enhanced reduce pressure test system

Coating	prototype	(Jan	2018)

นวัตกรรมน�้ายางธรรมชาติวัลคาไนซ์เพื่อการสร้างรายได้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

การยกระดบัขีดความสามารถด้านแม่พิมพ์ข้ึนรูปโลหะแผ่นเพ่ืออตุสาหกรรมของผูป้ระกอบการ	SME

การศึกษาศักยภาพการใช้งานสารรักษาสภาพน�้ายางสดในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดเชียงราย

การประเมินข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เพื่อส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
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10.35

9.31

โครงการ มูลค่า (ล้านบาท)ล�าดับที่



Annual Report 2018 
National Metal and Materials Technology Center 173

การศึกษาสมบัติของจีโอโพลิเมอร์ที่เตรียมจากดินแดง

การพัฒนาต้นแบบตู้เก็บกล้องเอ็นโดสโคปที่สามารถควบคุมความชื้นและตั้งเวลาการใช้ลม

Coating	prototype	(Sep	2016)

ผลงานเดนตีสแกน	(DentiiScan)	v.2.0

การประเมินข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

การประกอบและทดสอบอิเล็กโทรไลต์

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เลนส์

การประเมิน	LCA	ของก๊อกน�้าและฟลัชวาล์ว

การพัฒนากระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิกที่ใช้เนื้อดินและเคลือบอุณหภูมิต�่า

การขึ้นรูปต้นแบบอิเล็กโทรไลต์แข็งเพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพทางไฟฟ้า

Dental CT scan service

การใช้ตัวปรับสมบัติรีโอโลยีจากของผสมเพื่อการพัฒนาไส้กรอก

การสกัดโลหะดีบุก	เงิน	และทองแดงให้บริสุทธิ์

ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติส�าหรับชิ้นส่วนโรงไฟฟ้าระยะที่	2

การดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของโปรตีนในกระดูก	2

การออกแบบวิธีการทดสอบสถานภาพของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดประเภท	VRLA

The synthesis of zeolite from clay in a laboratory scale

การออกแบบพัฒนารถบรรทุกเพื่อการเกษตร

การจัดท�ายางกันกระแทกท่าเรือ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์เพื่อการผ่าตัดแก้ไขผู้ป่วยที่มีความพิการ
หรือผิดปกติบนใบหน้า	กะโหลกศีรษะ	และขากรรไกร

การวิเคราะห์การชนของรถยนต์รับจ้างสามล้อไฟฟ้า

การพัฒนาสูตรยางหล่อดอกและยางประสาน

การศึกษาผลของชนิดของซิงก์ออกไซด์ต่อสมบัติของยางคอมพาวด์

ต้นแบบเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์
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4.95

4.92

4.78

4.05

3.98

3.91

3.75

3.70

3.56

3.25

3.15

3.15

2.99

2.88

2.68

โครงการ มูลค่า (ล้านบาท)ล�าดับที่
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การพัฒนากระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิกที่ใช้เนื้อดินและเคลือบอุณหภูมิต�่า
ในระดับอุตสาหกรรม

การยกระดับขีดความสามารถด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ
 
การศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด	304	เพื่อประเมินระดับความเสี่ยง

งานวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของชิ้นส่วนในบริษัท

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการผงหมึกในขั้นตอนการถอดตลับหมึก

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม	(CAE)	ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงหล่อ

วิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตนอนวูฟเวน

งานวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของชิ้นส่วนในโรงงาน	B

การพัฒนาต้นแบบเม็ดมวลเบาสังเคราะห์จากวัสดุเหลือทิ้งในโรงงาน

Dental CT with Company

Coating	prototype	(Feb	2015)

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตทรายแมวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนเครื่องใช้ในครัวเรือน

การพัฒนาการสังเคราะห์และเทคนิคการขึ้นรูปพรุนไบฟาสิกแคลเซียมฟอสเฟต

การให้ค�าแนะน�าวิธีการตรวจสอบและการทดสอบแบตเตอรี่

การอบรมการวิเคราะห์งานฉีดพลาสติกบริษัท	B

ต้นแบบโรงเรอืนโดยใช้ฟิล์มคลมุโรงเรือนทีพ่ฒันาโดยศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาต	ิ(MTEC)

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการท�านายอายุการใช้งานตีนตะขาบยาง

การวิเคราะห์ความแข็งแรงของถัง

การพัฒนาระบบเอกซ์เรย์ดิจิทัล

Development of clay-based soil from domestic source

งานวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของชิ้นส่วนในโรงงาน	C

การวิเคราะห์และปรับปรุงรางน�้าฝนไวนิลด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม

ต้นแบบฟูกที่นอนส�าหรับผู้ป่วย	ผู้พิการ	และผู้สูงอายุ

การอบรมการวิเคราะห์งานฉีดพลาสติกบริษัท	C

ที่ปรึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีการหล่อชิ้นงานเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมผนังบาง	(ระยะที่	1)

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

2.22

2.15

2.05

1.80

1.66

1.60

1.42

1.01

1.00

0.96

0.93

0.76

0.70

0.48

0.45

0.40

0.38

0.27

0.25

0.25

0.24

0.16

0.09

0.08

0.05

0.02

โครงการ มูลค่า (ล้านบาท)ล�าดับที่
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Economic and Social Impacts

Carbon material for battery

National life cycle inventory database for sustainable development

Research and development of battery pack and battery charger

New battery development

Development of work instruction for pipeline

Causes analysis of damage parts

Concentrated latex for production and sales

Failure analysis of pipeline

Evaluation	of	product	defects/imperfections/contaminants	and	technical	
consulting service

Effects of sintering atmosphere on properties

Effect of fuel component on diesel engine

Innovative and sustainable packaging for Thai fresh produce industry

Study	of	flow	behavior	of	polyethylene	compounds

Development of chemicals for production of dry rubber with consistent 
viscosities

Improvement of erosion resistance and corrosion resistance in solution

Analysis of reduce carbon footprint of concrete products

Microwave accelerating curing for products

Recover rubber and inorganic substances from waste in natural rubber latex 
industry management

Deproteinization of natural rubber latex 

Failure Analysis of broken blade of cooling fan

Feasibility study of utilization of carbon black

Training on materials technology for company A

Study	of	flow	behavior	of	polyethylene	in	extrusion	blow

Development of complete manufacturing process of crepe rubber in 
small factory

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,478.70

1,102.26

888.93

802.50

535.67

512.45

468.63

356.40

340.46

299.53

273.75

249.26

234.60

225.00

219.00

199.50

195.96

194.19

174.40

165.77

164.25

163.43

148.50

142.45

Projects Value (million baht)No.
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Metallurgical evaluation of the nozzle gun for spraying sulfuric acid

Study and develop prototype production system for AB

Development and improvement of rubber product standards : 
concentrated latex

Investigation	of	B10	materials	compatibility	in	engine

Designing	of	burnner	refractory	using	finite	element	method

Plastics product by using gas assisted injection molding process

Technology transfer for the manufacturing of cable spacer and snap tie

Failure analysis and damage evalution of defective products II

FAME oxidation I

A	study	of	automatic	systems	to	improve	efficiency	of	manufacturing	process

Materials compatibility study of automotive parts of passenger cars in 
contact with E85 fuel

Design and development of positioning system for shoulder surgery
 
Carbon footprint and water footprint assessment of bioplastic production 
from cassava

Acetylene carbon black for ESD compound

Study of welding kit, design testing procedure, and analysis of thermit welded 
joint

Formula development and property evaluation of concrete block composed 
of wastes

New battery development II

Failure analysis of gas transfer line

Failure analysis of coil in furnace

Multi-center clinical trial of silicone

Quality improvement of diesel product

Development and improvement of grate in boiler combustion chamber

HDPE	cable	spacer	(snap	tie)
 
Research and design of battery system for wind power

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

132.30

131.85

130.03

115.98

105.19

99.51

92.15

86.40

85.63

82.80

77.14

75.30

75.06

67.50

63.43

59.00

55.00

48.00

47.70

47.70

39.98

38.84

38.34

37.82

Projects Value (million baht)No.
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Green	OTOP

DIY	spacer

The consequential life cycle assessment: a case study of cassava based 
bioplastic

Formulation of blends cement for low carbon dioxide emissions

Development of localized antibiotic released beads for bone and joint 
infection	treatment	(phase	2)

Mercury	identification	and	chemical	cleaning	in	decommissioned	
pipeline (phase II)

Development of ceramic body with high dielectric strength

The study of atmospheric corrosion behavior of new-generation stainless steels

Pilot	production	of	DentiiScan	2.0

Development and improvement of grate in boiler combustion chamber

Failure analysis and damage evalution of factory A

Design and development of plastic injection molds for motorcycle parts

Development of mobile CT for craniofacial and maxillofacial surgery (software)

Metallurgical evaluation of crack gate valve

Quality improvement of solid tyre

Technology licensing of enhanced reduce pressure test system

Coating	prototype	(Jan	2018)

Vulcanised natural rubber latex innovation for sustainable income of Thailand 
from natural rubber latex products

Project to enhance the capability of injection molding for industries

The study project of use Thai advanced preservative system (ThEPs) in Nan and 
Chiangrai provinces

Evaluation	of	product	defects/imperfections/contaminants	and	technical	con-
sulting	service	for	Office	of	National	Musuems

Properties of geopolymer from red clay

Prototype development of endoscope drying cabinet with humidity and 
time controller

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

36.04

33.12

30.68

29.09

26.50

25.20

24.80

23.70

20.91

19.80

16.80

14.46

12.72

12.60

12.15

11.70

11.53

10.80

10.77

10.35

9.31

7.47

7.42

Projects Value (million baht)No.
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Coating	prototype	(Sep	2016)

DentiiScan		v.2.0

Evaluation	of	product	defects/imperfections/contaminants	and	technical	
consulting service

Assembly and testing of electrolytes

Life	cycle	environmental	impact	assessment	of	lenses	product

Life	cycle	environmental	impact	assessment	of	sanitary-ware	faucet

Development of low temperature body and glaze production process in 
ceramic tile industry II

Fabrication of solid electrolyte for electrical performance testing

Dental CT scan service

The	use	of	rheology	modifiers	for	sausages

The	recovery	and	purification	of	tin,	silver	and	copper

Automatic overlay welding robot system for power plant parts phase II

Genetically	modified	bone	morphogenetic	protein	2

Design testing method for state of health of valve-regulated lead-acid 
(VRLA)	battery

The synthesis of zeolite from clay in a laboratory scale

Design and development of 4-wheel-drive farm truck

Formulation development for retread and cushion gum compounds

The utilization of medical rapid prototyping technologies to support 
reconstructive surgeries for orthopedic deformities in the areas of maxillofacial 
craniofacial and mandible

Crashworthiness analysis of electric tricycle

Formulation development for retread and cushion gum compounds

A study of the effect of zinc oxide type on properties of rubber compounds

BodiiRay prototypes

Development of low temperature body and glaze production process in 
ceramic tile industry I

Project to enhance the capability of injection molding for industries

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

7.28

6.86

6.85

6.44

5.44

5.13

4.96

4.95

4.92

4.78

4.05

3.98

3.91

3.75

3.70

3.56

3.25

3.15

3.15

2.99

2.88

2.68

2.22

2.15

Projects Value (million baht)No.
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Corrosion behavior assessment of stainless steel used in a condenser in 
electricity generating authority

Failure analysis and damage evalution of defective products I

Feasibility study of novel techniques for toner collection at disassembly 
workstation

Foundry	production	process	modification	using	computer	aided	engineering	
(CAE) technology

Feasibility study and knowledge creation in the development of manufacturing 
process for nonwoven

Failure analysis and damage evalution of factory B

Development of lightweight aggregate derived from manufacturing wastes

Dental CT with Company

Coating	prototype	(Feb	2015)

Development of composition and process of eco-friendly cat litter

Project to design and development of plastic injection mold for household 
product parts

Development of hydroxyapatite and bioglass ceramics production

Study and advise for batteries

Training on materials technology for company B

Greenhouse	prototype	using	covering	film	developed	by	The	National	Metal	
and Materials Technology Center

Rubber track testing machine

Development and improvement for tank

BodiiRay (system)

Development of clay-based soil from domestic source

Failure analysis and damage evalution of factory C

Analysis and Improvement of vinyl rain gutter with CAE

Prototype of mattress for a bedridden person

Training on materials technology company C

Project consultant for development of thin-walled ductile iron (phase I)

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

2.05

1.80

1.66

1.60

1.42

1.01

1.00

0.96

0.93

0.76

0.70

0.48

0.45

0.40

0.38

0.27

0.25

0.25

0.24

0.16

0.09

0.08

0.05

0.02

Projects Value (million baht)No.
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กิจกรรมพัฒนาก�าลังคนและ
สรา้งความตระหนัก

Human Resource Development and
Awareness-raising Activities



การประชุมวชิาการ
Conferences

1

2

3

4

5

6

7

8

9

432

156

45

86

51

48

808

137

80

กลุ่มเป้าหมาย
Targets

จ�านวนคน-วัน
Man-day

ล�าดับ
No.

The	2nd International Thailand Corrosion and 
Prevention Control Conference

Advanced Materials of Environmental 
Protection

การประชุมวิชาการ	 สวทช.	 2561	 หัวข้อ	 “ไขข้อ
ข้องใจเร่ืองโรคสมองเสือ่มในผูส้งูอายแุละนวตักรรม
ที่ช่วยในการดูแล”

NSTDA	Annual	Conference	2018	(NAC2018):	
Sharing insights into dementia and 
innovative	solutions”

การประชมุวชิาการ	สวทช.	2561	หวัข้อ	“ผลติภณัฑ์
ยางไทยแข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐาน”

NSTDA	Annual	Conference	2018	(NAC2018):	
“Raising standards to boost competitiveness 
of	Thailand’s	rubber	industry”

การประชมุวชิาการ	สวทช.	2561	หวัข้อ	“โครงข่าย
อัจฉริยะ	เมืองแม่ฮ่องสอน	:	กฟผ.-จุฬาฯ-สวทช.”

NSTDA	Annual	Conference	2018	(NAC2018):	
“Smart	 grid	Muang	Maehongson	 :	 EGAT–
CU–NSTDA”

การประชุมวิชาการ	 สวทช.	 2561	 หัวข้อ	 “ศูนย์
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต	 (ITC)	 กับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ”

NSTDA	Annual	Conference	2018	(NAC2018):	
“Industry Transformation Center (ITC) and 
systematic	product	development”

การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีวัสดุ	ครั้งที่	10

The	10th International Conference on 
Materials	Science	and	Technology	(MSAT-10)

Special	session	of	MSAT-10:	Innovative	
textiles for future healthcare application

การประชุมประจ�าปีของสมาคมวิจัยวัสดุ	
ประจ�าปี	2561

Annual	Meeting	2018	of	MRS-Thailand

จ�านวนคน
Participants

Participants from industry, 
government and academia

Participants from industry, 
government and academia

บคุลากรภาคอตุสาหกรรม	ภาครฐั	
และภาคการศกึษา

Participants from industry, 
government and academia

บคุลากรภาคอตุสาหกรรม	ภาครฐั	
และภาคการศกึษา

Participants from industry, 
government and academia

บคุลากรภาคอตุสาหกรรม	ภาครฐั	
และภาคการศกึษา

Participants from industry, 
government and academia

บคุลากรภาคอตุสาหกรรม	ภาครฐั	
และภาคการศกึษา

Participants from industry, 
government and academia

บคุลากรภาคอตุสาหกรรม	ภาครฐั	
และภาคการศกึษา

Participants from industry, 
government and academia

Participants from industry, 
government and academia

บคุลากรภาคอตุสาหกรรม	ภาครฐั	
และภาคการศกึษา

Participants from industry, 
government and academia

วันที่/ชื่อกิจกรรม
Date/Activities

216

39

45

86

51

48

404

137

80
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กิจกรรมสรา้งความตระหนักส�าหรบัเยาวชน
Awareness-raising activities for the youth

1

2

3

4

5

6

7

117

280

750

200

413

738

390

กลุ่มเป้าหมาย
Targets

จ�านวนคน-วัน
Man-day

ล�าดับ
No.

กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย
ตอนสนุกวิทย์...คิดไปกับพ่อ	“ไข่มุกป๊อบ”
4	ตุลาคม	2560

Thailand	Children’s	University	
“Juice	pop”
October	4,	2017

ค่ายหุ่นยนต์ครู	เอ็มเทค-สสวท.
13-17	พฤศจิกายน	2560

MTEC-IPST Robotics Teacher Camp
November	13-17,	2017

กิจกรรมวันเด็ก	“ไข่มุกป๊อบ”
10-11	มกราคม	2561

Children’s	Day@Sirindhorn	Science	Home 
“Juice	pop”
January	10-11,	2018

การประชุมวิชาการ	สวทช.	2561	หัวข้อ	“กิจกรรม
พิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ”
10-11	มีนาคม	2561

NSTDA	Annual	Conference	2018	(NAC2018)	
“Natural	dyes	printing”
March	10-11,	2018

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
แห่งประเทศไทย
ครั้งที่	11	ระดับภูมิภาค	(ภาคใต้)
14-20	พฤษภาคม	2561

11th Thailand Robot Design Regional 
Contest	2018	(South)
May	14-20,	2018

การแข่งขนัออกแบบและสร้างหุน่ยนต์แห่งประเทศไทย	
คร้ังที	่11	ระดบัภมูภิาค	(ภาคเหนอื)
21-29	พฤษภาคม	2561

11th Thailand Robot Design Regional Contest 
2018	(North)
May	21-29,	2018

การแข่งขนัออกแบบและสร้างหุน่ยนต์แห่งประเทศไทย	
คร้ังที	่11	ระดบัภมูภิาค	(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื)
22-27	พฤษภาคม	2561

11th Thailand Robot Design Regional Contest 
2018	(Northeast)
May	22-27,	2018

จ�านวนคน
Participants

นักเรียน

Students

ครูวิทยาศาสตร์

Science teachers

เยาวชนและบุคคลทั่วไป

Youth	and	general	public

เยาวชนและบุคคลทั่วไป

Youth	and	general	public

เยาวชนและบุคคลทั่วไป

Youth	and	general	public

เยาวชนและบุคคลทั่วไป

Youth	and	general	public

เยาวชนและบุคคลทั่วไป

Youth	and	general	public

วันที่/ชื่อกิจกรรม
Date/Activities

117

56

375

100

59

82

65



8

9

10

1420

923

2,640

กลุ่มเป้าหมาย
Targets

จ�านวนคน-วัน
Man-day

ล�าดับ
No.

การแข่งขนัออกแบบและสร้างหุน่ยนต์แห่งประเทศไทย	
คร้ังที	่11	รอบระดบัประเทศ	(RDC2018)
4-22	มถินุายน	2561

11th Thailand Robot Design Regional Contest 
2018	(RDC2018)
June	4-22,	2018

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ	
ครั้งที่	29	
6-18	สิงหาคม	2561

International	Design	Contest	2018 
(IDC	Robocon	2018)
August	6-18,	2018

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ�าปี	2561	กิจกรรม	“พาวเวอร์บอล”
16-26	สิงหาคม	2561

National	Science	and	Technology	Fair	2018	
“Power	ball”
August	16-26,	2018

จ�านวนคน
Participants

เยาวชนและบุคคลทั่วไป

Youth	and	general	public

เยาวชนและบุคคลทั่วไป

Youth	and	general	public

เยาวชนและบุคคลทั่วไป

 

Youth	and	general	public

วันที่/ชื่อกิจกรรม
Date/Activities

71

71

2,640

1

2

1,369	
 

2,020	

กลุ่มเป้าหมาย
Targets

จ�านวนคน-วัน
Man-day

ล�าดับ
No.

การฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป	:	20	หลักสูตร

Public	Training	:	20	Courses

การฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	
:	26	หน่วยงาน

Group	Training	:	26	Organizations

จ�านวนคน
Participants

บุคลากรภาคอุตสาหกรรม	
ภาครัฐ	และภาคการศึกษา

Participants from industry, 
government and academia

บุคลากรภาคอุตสาหกรรม	
ภาครัฐ	และภาคการศึกษา

Participants from industry, 
government and academia

ชื่อกิจกรรม
Activities

1,066	
 

516	

การฝึกอบรม
Training
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บทความเผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ของเอ็มเทค
Articles Published in the MTEC Website

คอลัมน์ :  เทคโนอัปเดต

inov-8	ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมรองเท้ากีฬา	
โดยการเสริมสมรรถนะพื้นรองเท้าด้วยแกรฟีน

นักวิจัยพัฒนากาวให้มีสมบัติป้องกันการเกิดคราบ
ของเหล็กจัดฟัน	(bracket)	บนตัวฟัน

วิศวกรใช้เทคนิคพิมพ์สามมิติพิมพ์เจลอัจฉริยะ
เปลี่ยนรูปทรงได้
 
เซ็นเซอร์บนใบพืชแจ้งเตือนเมื่อพืชขาดน�้า

สารเคลือบบางเบา-ขาวจั๊วะแรงบันดาลใจ
จากแมลงปีกแข็ง

เส้นใยแข็งจากเมือกหนอนก�ามะหยี่

ปรับปรุงแกลเลียมอัลลอยเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์	3	มิติ

เซรามิกซ่อมตัวเองได้ส�าหรับเครื่องยนต์ของอากาศยาน

ไม้เนื้อแน่นพิเศษ	มีน�้าหนักเบา	แต่แข็งแรง
เทียบเท่าเหล็กกล้า

กระดาษรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถลบและพิมพ์ซ�้า
ได้หลายครั้ง

การปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วยเทคโนโลยีแบบง่ายๆ	
ราคาสบายๆ

เปลี่ยนสารพิษไนเตรตให้เป็นอากาศและน�้า

สีย้อมผมท�าจากกราฟีนไม่เป็นพิษ	และลดการเกิด
ไฟฟ้าสถิตของเส้นผม

คอนแทคเลนส์ส�าหรับผู้ที่เป็นตาบอดสีแดง-สีเขียว

เซ็นเซอร์จิ๋วส�าหรับติดตามพฤติกรรรมการบริโภค

เกล็ดจิ๋ว	:	วัสดุปลอดภัยส�าหรับเสริมแรงกระดูก
และข้อต่อ

ปัญหาผมเปราะแตกปลายแก้ได้ด้วยกลูเตน
จากแป้งสาลี	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

inov-8 revolutionizes sports shoes industry 
by enhancing the outsole with graphene

Adhesives developed to prevent bracket 
stains on teeth

Engineers 3-D print shape-shifting smart gel

Sensors applied to plant leaves warn of 
water shortage

Beetle inspires ultra-white coating

Stiff	fibres	spun	from	slime

Engineers develop gallium alloy paste to 
3D print soft robotics

Self-repairing ceramic for aircraft engines

Superdense wood is lightweight, but strong 
as steel

Special paper can be erased and printed on 
multiple times

Low-tech,	affordable	solutions	to	improve	
water quality

One-step catalyst turns nitrates into 
water and air

Non-toxic, anti-static graphene hair dye

New development in contact lenses for 
red-green color blindness using simple dye

Scientists develop tooth sensors that can 
monitor your diet

Tiny scales could serve as safe material in
 implants to reinforce bones and joints

Wheat gluten found to restore bonds in 
brittle human hair

January	17,	2018

February	7,	2018

March	19,	2018

March	22,	2018

April	4,	2018

April	4,	2018

April	9,	2018

April	10,	2018

April	11,	2018

May	10,	2018

May	10,	2018

May	10,	2018

May	22,	2018

May	24,	2018

May	24,	2018

June	4,	2018

June	4,	2018

ชื่อบทความ Title วันที่เผยแพร่
Published Date

ล�าดับที่
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คอลัมน์ :  เทคโนอัปเดต

ผิวปลาหมึกทางออกส�าหรับการพัฒนาวัสดุพรางตัว

รอยยับขนาดจิ๋วป้องกันสิ่งสกปรกทางชีวภาพ

วิธีที่ทรงประสิทธิภาพในการเปลี่ยนก๊าชเรือนกระจกให้
เป็นสารเคมีที่เป็นประโยชน์

พอลิเมอร์ชนิดใหม่	ทั้งเสถียร	ทนทาน	น�ากลับมารีไซเคิล
ใหม่ได้ซ�้าๆ

สิ่งทอปรับอากาศเลียนแบบเส้นใยรังผีเสื้อกลางคืน
โคเมตมอท

เจลโพลิเมอร์ยืดหยุ่นจากแคฟเฟอีน
  

แผ่นแปะรักษาแผลในช่องปาก

ของเสียจากโรงไฟฟ้าถ่านหินช่วยผลิตคอนกรีตไร้ซีเมนต์
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วอลเปเปอร์ฉลาด	ติดไฟยาก	และยังส่งสัญญาณเตือนทั้ง
เสียงและแสงเมื่อเกิดเพลิงไหม้

สารเคลือบชนิดใหม่ช่วยให้สิ่งทอจากธรรมชาติกันน�้าได้

แผ่นปิดแผลฉลาด

สารดูดความชื้นท�าจากแกรฟีนอาจท�าให้รองเท้าของคุณ
สดชื่นกว่าเดิม	

เมมเบรนฉลาด	อาวุธใหม่ต่อต้านมลพิษทางน�้ามัน

โพลิเมอร์สองลักษณะ	:	เปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อโดนแสง

น�้ามันปรุงอาหารเปลี่ยนเหล็กกล้าไร้สนิมให้มีฤทธิ์ต้าน
เชื้อแบคทีเรียได้

การกระตุ้นให้มิติใหม่กับวัสดุเก่า

หน้าต่างฉลาดควบคุมแสง	ควบคุมความร้อน	และก�าจัด
เชื้อจุลินทรีย์ได้

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Squid skin could be the solution to 
camouflage	material

Anti-biofouling technology inspired by 
bug-eating plant

Efficient	way	to	convert	methane	into	
useful chemicals

Strong, stable polymer can be recycled 
again and again 

Air-conditioned fabric mimics moth 
cocoon	fibers

Chemists	create	flexible	polymer	gels	
from caffeine

Plaster which sticks inside the mouth could 
improve treatment of oral conditions

Coal plant waste helps build environmen-
tally-friendly, cementless concrete

Hard-to-burn	‘smart’	wallpaper	even	triggers	
alarms

New coatings make natural fabrics 
waterproof

Smart bandages designed to monitor and 
tailor treatment for chronic wounds

Graphene-based	drying	agent	might	keep	
your footwear fresher than ever

The smart membrane: a new weapon 
against oil pollution

Light-controlled	polymers	can	switch	
between sturdy and soft

Cooking oil used to turn steel antibacterial

Actuation gives new dimensions to an old 
material

Smart window controls light and heat, kills 
microorganisms

June	4,	2018

June	4,	2018

June	4,	2018

June	5,	2018

June	19,	2018

June	26,	2018

June	28,	2018

July	4,	2018

July	13,	2018

July	13,	2018

July	18,	2018

July	24,	2018

July	25,	2018

August	6,	2018

August	9,	2018

September
20,	2018

September
20,	2018

ชื่อบทความ Title วันที่เผยแพร่
Published Date

ล�าดับที่
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คอลัมน์ :  Precious Experience

นักวิจัยควรเรียนรู้เรื่องธุรกิจ

การพัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ	ตามแบบฉบับของ	
ศ.ดร.สุภาพรรณ	เสราภิณ

เอ็มเทค	บ้านหลังที่	2	แห่งสุดท้าย

“บทเรียนจากมินามาตะ”	ประสบการณ์ล�้าค่าของ	
ดร.เสมอแข	จงธรรมานุรักษ์

ทัศนะของ	ดร.ศุภมาส	ต่อการท�างานวิจัยที่ญี่ปุ่น

ปรับตัวอย่างไร	หากต้องท�างานในญี่ปุ่น?

เรื่องเล่าจากการเข้าร่วม	Global	Young	Scientists	
Summit	2014

ประสบการณ์ของศาสตรจารย์	ดร.ถิรพัฒน์	วิลัยทอง	
ในการบริหารหน่วยเทคโนโลยีไอออนบีม	
ศูนย์วิจัยนิวตรอนพลังงานสูง

คอลัมน์ :  Stakeholders’ Perspective

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(ทีดีอาร์ไอ)

ท็อปส์	และ	เซ็นทรัล	ฟู้ด	ฮอลล์

บริษัท	ฮาตาริ	อิเลคทริค	จ�ากัด

บริษัท	ไทยซัมมิท	ฮาร์เนส	จ�ากัด	(มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร	
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

Researchers should develop business 
literacy

Dr.Supapan Seraphin’s way of
self-development toward professionalism

MTEC : My second home

“Lesson	from	Minamata”:	Dr.Samerkhae	
Jongthammanurak’	s	precious	experience

Dr.Supamas’	view	on	doing	research	in	Japan

How	to	survive	working	in	Japan

Memoirs	from	Global	Young	Scientists	
Summit	2014

Professor Dr.Thiraphat Vilaithong : 
His	management	experience	with	Ion	Beam	
Technology	Unit,	Fast	Neutron	Research	
Facility

Thailand Development Research Institute 
(TDRI)

Tops	and	Central	Food	Hall

Hatari	Electric	Co.,	Ltd.	

Thai	Summit	Harness	Public	Company	
Limited

Chairman of MTEC Executive Board, 
National Metal and Materials Technology 
Center

Electricity	Generating	Authority	of	Thailand

May	9,	2018

May	11,	2018

June	7,	2018

June	11,	2018

June	12,	2018

June	15,	2018

June	15,	2018

July	11,	2018

January	8,	2018

June	28,	2018

June	28,	2018

July	4,	2018

July	7,	2018

July	17,	2018

ชื่อบทความ Title วันที่เผยแพร่
Published Date

ล�าดับที่
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คอลัมน์ :  Stakeholders’ Perspective

มูลนิธิโครงการหลวง

บริษัท	ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร	จ�ากัด

บริษัท	สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ	จ�ากัด

บริษัท	สามมิตรมอเตอร์ส	แมนูแฟคเจอริง	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	อินโนเวชั่น	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	เอ็นโด	ซัพพลาย	จ�ากัด

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลเลิดสิน

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ	แก้ไขความพิการบนใบหน้า
และกะโหลกศีรษะ

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)

National Institute for Materials Science (NIMS)

บริษัท	วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง	จ�ากัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี	จ�ากัด

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Royal Project Foundation

Betagro Science Center

The	Siam	Refractory	Industry	Co.,	Ltd

Sammitr Motors Manufacturing Public 
Company	Limited

Innovation	Group	(Thailand)	Co.,	Ltd.

Endo	Supply	Co.,Ltd.

Institute	of	Orthopaedics,	Lerdsin	General	
Hospital

Ceramic Industries Development Center

PTT Exploration and Production Public 
Company	Limited

Mahidol	University

Princess Sirindhorn Craniofacial Center

Electrical and Electronics Institute

Bangchak Petroleum Public Company 
Limited

IRPC	Public	Company	Limited

National Institute for Materials Science 
(NIMS)

V.S.	Industry	Tyres	Co.,	Ltd.

Baanchaipakdee Rubber Fund Cooperative 
Ltd.

Rubber Product Industry, The Federation of 
Thai Industries

July	17,	2018

July	17,	2018

July	17,	2018

July	17,	2018

July	17,	2018

July	17,	2018

July	17,	2018

July	17,	2018

July	18,	2018

July	18,	2018

July	18,	2018

July	18,	2018

July	19,	2018

July	19,	2018

July	19,	2018

July	20,	2018

July	20,	2018

July	20,	2018

ชื่อบทความ Title วันที่เผยแพร่
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วารสาร/หนังสือ
Journal/Book
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วารสารเทคโนโลยีวสัดุ ฉบับท่ี 87: ตุลาคม-ธนัวาคม 2560
	 มนุษย์จ�าเป็นต้องพึ่งพาระบบขนส่งมากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	 ดังนั้น 

แนวคิดเรื่อง	 Smart	 Mobility	 จึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญ	 มนุษย์ต้องการท�าให้ระบบการขนส่งฉลาด	 

ยืดหยุ่น	 และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน	 ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารจัดการ 

การขนส่งให้ทุกระบบท�างานร่วมกันอย่างสอดคล้อง	 ทั้งนี้	 Smart	 Mobility	 จะช่วยให้การตัดสินใจ 

ของมนุษย์เรื่องการเดินทาง	 หรือการวางแผนด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

	 วารสารฉบับน้ีน�าเสนอมุมมองในการประยุกต์ใช้ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ	 (Intelligent	 

Transportation	 System:	 ITS)	 กับประเทศไทย	 เ น่ืองจากระบบดังกล ่าวมีศักยภาพในการ

บริหารจัดการด้านการจราจรและขนส่งเพื่อบรรเทาปัญหาต่างๆ	 ได้	 นอกจากนี้	 ยังมีบทสัมภาษณ์	 

ดร.ด�าริ	 สุโขธนัง	 ประธานกรรมการบริหาร	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 ผู ้ซึ่งท�างานใกล้ชิด 

กับเอ็มเทคมาอย่างยาวนาน	โดยท่านได้แสดงทรรศนะ	รวมทั้งให้ข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน

ของเอ็มเทคในประเด็นต่างๆ	อย่างน่าสนใจ

MTEC Magazine issue 87: October-December 2017
 Modern transportation system plays a major role in current world economy  

and	 society.	We	 need	 smarter,	more	 flexible,	 and	more	 efficient	 transportation	 system	

and Smart Mobility answered all these issues with IT and state-of-the-art management.  

Smart Mobility is a tool to achieve sustainable city, green environment, and resource  

efficient	transport.

 This issue of MTEC magazine focuses on various applications of Intelligent  

Transportation	 System	 (ITS)	 in	 Thailand	 and	 its	 potential	 to	 solve	 traffic	 and	mobility 

issues of the country. One article not to miss is an interview with Dr.Damri Sukhotanang, 

chairman of MTEC Executive Board, who has worked closely with MTEC for a long time.  

His	opinion	and	suggestions	on	MTEC’s	work	direction	is	of	particular	interest.
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นิทรรศการ 
Exhibitions

นทิรรศการ: กจิกรรม Market Place ครัง้ที ่2 ภายในงาน 
 Food Innopolis Knowledge Forum 2017 หวัข้อ  
 “Smart Packaging : Advance in Plastic Packaging  
 for Fresh Produce Industry”
ผลงานวิจัย: 
	 1.	ฟิล์มบรรจุภัณฑ์	ActivePAKTM

	 2.	สารปรบัเนือ้สัมผัส/สมบตัริโีอโลยจีากเปลือกส้มโอและการ 
	 				ประยกุต์ใช้ประโยชน์ในอาหาร
วันที่:	10	ตุลาคม	2560
สถานที่:	อาคาร	TMA

Exhibition: Food Innopolis Knowledge Forum 2017 
 “Smart Packaging: Advance in Plastic Packaging  
 for Fresh Produce Industry”
Research Product: 
	 1.	ActivePAKTM Fresh produce packaging
	 2.	Texture/Rheology	Modifiers	from	pomelo	peel	and		
     their applications in foods
Date:	October	10,	2017
Place: TMA Building

1

นทิรรศการ: The 2nd Thailand Corrosion and Prevention  
 Conference 2017 & Thailand-China Corrosion 
 Conference
ผลงานวิจัย:	ผลงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและ 
	 เทคโนโลยีการกัดกร่อน
วันที่:	2-3	พฤศจิกายน	2560
สถานที่:	Jomtien	Palm	Beach	Pattaya	Hotel

Exhibition: The 2nd Thailand Corrosion and Prevention  
 Conference 2017 & Thailand-China Corrosion   
     Conference
Research Product: Research Activities of Failure Analysis and 
	 Corrosion	Technology	Laboratory
Date:	November	2-3,	2017
Place:	Jomtien	Palm	Beach	Pattaya	Hotel

3

2 นทิรรศการ: การประชมุวชิาการระดบันานาชาติ 
 “สมาคมวจิยัวสัดแุห่งประเทศไทย คร้ังที ่1”
ผลงานวิจัย:	ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น	MTEC
วันที่:	31	ตุลาคม	-	3	พฤศจิกายน	2560
สถานที่:	โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

Exhibition: The First Materials Research Society of Thailand  
 International Conference
Research Product:	MTEC	Mission–driven	themes
Date:		October	31	-	November	3,	2017
Place:	The	Empress	Chiang	Mai	Hotel
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4 นิทรรศการ: การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน
 ด้วยนวัตกรรม 4.0 ภายใต้โครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย  
 : โอกาสส�าหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน” 
ผลงานวิจัย:	ฟิล์มบรรจุภัณฑ์	ActivePAKTM

วันที่:	9	พฤศจิกายน	2560
สถานที่:	 ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Exhibition: Farming for Sustainability with Innovation 4.0
Research Product :	ActivePAKTM Fresh produce packaging
Date:	November	9,	2017
Place:	Science	and	Technology	Research	Institute,	King	Mongkut’s	 
	 University	of	Technology	North	Bangkok

5 นทิรรศการ: นทิรรศการวชิาการโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560
ผลงานวิจัย: 
	 1.	ต้นแบบอาหารพลังงานสูงส�าหรับพกพา
	 2.	แผ่นยางเพื่อการเลี้ยงสัตว์
	 3.	ทางเลอืกในการเพิม่ปรมิาณการแปรรปูยางพาราในรปูของ	“ยางโมเสก”
วันที่:	14-15	พฤศจิกายน	2560
สถานที่:	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	จังหวัดนครนายก

Exhibition: Chulachomklao Royal Military Academy 2017
Research Product: 
	 1.	Packaged	high	energy	food	prototypes
	 2.	Rubber	sheets	for	livestock
 3. Rubber mosaic - An alternative product to increase para  
    rubber consumption
Date:	November	14-15,	2017
Place: Chulachomklao Royal Military Academy, 
 Nakhon Nayok Province

6 นทิรรศการ: เมทัลเลก็ซ์ 2017
ผลงานวิจัย: Aluminium foam: Sound absorber
วันที่:	22-25	พฤศจิกายน	2560
สถานที่:	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

Exhibition: METALEX 2017
Research Product: Aluminium foam: Sound absorber
Date:	November	22-25,	2017
Place: Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC)
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นิทรรศการ: มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพ
 เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2
ผลงานวิจัย: 
	 1.	อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้	(BEN)
	 2.	วีลแชร์เพื่อเอกซ์เรย์
	 3.	คิดได้	ท�าได้	รถวีลแชร์ไฟฟ้า
วันที่:	1-4	ธันวาคม	2560
สถานที่:	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี

Exhibition: Thailand Friendly Design Expo 2017
Research Product: 
	 1.	BEN	–	The	bedside	booster
	 2.	RT	wheelchair
 3. Motorized attachment for wheelchair
Date:	December	1-4,	2017
Place: IMPACT Exhibition and Convention Center

7

8 นิทรรศการ: แสดงเทคโนโลยีน�้า เมมเบรน สิ่งแวดล้อม พลังงาน 
 (WM2E 2017)
ผลงานวิจัย: 
	 1.	เรือดูดเลนแบบพื้นฐาน
	 2.	เรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์
วันที่:	14-16	ธันวาคม	2560
สถานที่:	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

Exhibition: Water, Membrane, Environment & Energy Technology  
 Forum 2017 (WM2E 2017)
Research Product: 
	 1.	Dredger	for	general	application
	 2.	Dredger	for	multi-purpose	application
Date:	December	14-16,	2017
Place: Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC)
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10 นทิรรศการ: งานประดษิฐ์คดิค้น ประจ�าปี 2561 
ผลงานวจิยั:	กระบวนการเตรยีมของผสมยางธรรมชาตแิละซิลกิาด้วยเทคนคิ	 
 in situ sol-gel 
วันที่:	2-6	กุมภาพันธ์	2561
สถานที่:	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

Exhibition: Thailand Inventor’s Day 2018
Research Product:  A process for preparation of natural rubber-silica  
 blend by using in situ sol-gel technique
Date:	February	2-6,	2018
Place: Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC)

นทิรรศการ: วนัยางพาราเเละกาชาดบงึกาฬ 2561
ผลงานวิจัย: 
	 1.	สารยืดอายุน�้ายางสดเพื่อการผลิตยางแผ่น	(BeThEPS)
	 2.	สารรักษาสภาพน�้ายางยุคใหม่	(TAPS)
	 3.	ยางล้อประหยัดพลังงาน
	 4.	ทางเลอืกในการเพิม่ปรมิาณการแปรรปูยางพาราในรปูของ	“ยางโมเสก”
วันที่:	16-23	มกราคม	2561
สถานที่:	สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอเมือง	จังหวัดบึงกาฬ

Exhibitions: Bueng Kan Red Cross and Rubber Day 2018
Research Product: 
	 1.	Be	Thai	economic	preservatives	for	rubber	sheets	(BeThEPS)
	 2.	Thai	advanced	preservative	system	(TAPS)
 3. Energy saving solid tires for forklifts
 4. Rubber mosaic - An alternative product to increase para  
    rubber consumption
Date:	January	16-23,	2018
Place:	Bueng	Kan	Province

9
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นิทรรศการ: การประชุมวิชาการ ประจ�าปี สวทช. ครั้งที่ 14 (NAC2018)
ผลงานวิจัย: 
	 1.	นวัตกรรมด้าน	Human-centric	Design	ส�าหรับผู้สูงอายุ		
	 2.	แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล	
	 3.	แบตเตอรี่ต้นแบบส�าหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า	
	 4.	BeThEPS	สารยืดอายุน�้ายางสดเพื่อการผลิตยางแผ่น
	 5.	บรรจุภัณฑ์	ActivePAKTM	Ultra	ส�าหรับผลิตผลสดที่มีอัตรา 
	 			การหายใจสูง
	 6.	ผลิตภัณฑ์ยางไทยแข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐาน	
	 7.	โครงการน�าร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
	 8.	ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต	(ITC)		
	 9.	Kitchen	Insight	มองได้ลึกในห้องครัว...มากกว่าที่ตาเห็น
วันที่:	9-13	มีนาคม	2561
สถานที่:	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Exhibition: NSTDA Annual Conference 2018 (NAC2018)
Research Product: 
	 1.	Innovative	human-centric	design	for	well-being	of	the	aged
	 2.	Custom	made	insole		
 3. Battery pack for electric vehicle
 4. Be Thai Economic Preservative for Rubber Sheet (BeThEPS)
	 5.	ActivePAKTM	Ultra	produce	packaging
 6. Raising standards to boost competitiveness of Thailand’s  
    rubber industry
 7. Smart grid Muang Maehongsorn
 8. Industry Tranformation Center (ITC)  
	 9.	Kitchen	insight	
Date:	March	9-13,	2018
Place: Thailand Science Park

12

11 นทิรรศการ: นวตักรรมสนิค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต
ผลงานวิจัย: 
	 1.	สารยืดอายุน�้ายางสดเพื่อการผลิตยางแผ่น	(BeThEPS)
	 2.	ทางเลอืกในการเพิม่ปรมิาณการแปรรปูยางพาราในรปูของ	“ยางโมเสก”
วันที่:	26	กุมภาพันธ์	2561
สถานที่:	ศูนย์ประชุมวายุภักษ์	โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการ 
	 และคอนเวนชันเซ็นเตอร์	

Exhibition: Agri–Tech Innovation Forum 2018
Research Product: 
	 1.	Be	Thai	economic	preservative	for	rubber	sheets	(BeThEPS)
	 2.	Rubber	mosaic	-	An	alternative	product	to	increase	para	 
    rubber consumption
Date:	February	26,	2018
Place:	 Vayupak	 Convention	 Center,	 by	 Centara	 Government	 
	 Complex	Hotel	&	Convention	Center	
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13 นทิรรศการ: มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561  
 (SETA2018) 
ผลงานวิจัย: 
	 1.	เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพผลิตไฟฟ้าจากน�้าเสีย
	 2.	แพ็กแบตเตอรี่ต้นแบบส�าหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า
	 3.	การพฒันากงัหนัลมแกนตัง้ทีห่มนุได้ด้วยตัวเองเพือ่ใช้ในการผลติไฟฟ้า
วันที่ :	21-23	มีนาคม	2561
สถานที่:	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

Exhibition: Sustainable Energy Technology Asia 2018   
 (SETA2018)
Research Product: 
	 1.	MFC	Microbial	fuel	cells
	 2.	Battery	pack	for	electric	vehicle	
 3. Development of a self-starting vertical axis wind turbine  
    for electricity generation
Date:	March	21-23,	2018
Place: Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC)

14 นทิรรศการ: งานสถาปนกิ ‘61 “Beyond Ordinary : ไม่ธรรมดา”
ผลงานวิจัย: Aluminium foam: Sound absorber
วันที่:	1	-	6	พฤษภาคม	2561
สถานที่:	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี

Exhibition: The 32nd ASEAN’s Largest Building Technology 
Exposition “architect	’18	:	Beyond	Ordinary”
Research Product: Aluminium foam: Sound absorber
Date:	May	1-6,	2018
Place: IMPACT Exhibition and Convention Center

15 นทิรรศการ: INTERMACH 2018
ผลงานวิจัย: Aluminium foam: Sound absorber
วันที่:	16-19	พฤษภาคม		2561
สถานที่:	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

Exhibition: INTERMACH 2018
Exposition Aluminium foam: Sound absorber
Research Product: Aluminium foam: Sound absorber
Date:	May	16-19,	2018
Place: Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC)
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นิทรรศการ: THAIFEX-World of Food ASIA 2018
ผลงานวิจัย: 
	 1.	ActivePAKTM Fresh produce packaging   
	 2.	ActivePAKTM Top Flex  produce packaging   
	 3.	ActivePAKTM	Ultra	produce	packaging
วันที่:	29	พฤษภาคม	-	2		มิถุนายน	2561
สถานที่:	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

Exhibition: THAIFEX-World of Food ASIA 2018
Research Product: 
	 1.	ActivePAKTM Fresh produce packaging   
	 2.	ActivePAKTM Top Flex  produce packaging   
	 3.	ActivePAKTM	Ultra	produce	packaging	
Date:	May	29	–June	2,	2018
Place: Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC)

17

16 นทิรรศการ: งานครบรอบ 120 ปีโรงพยาบาลกลาง
ผลงานวิจัย:	นวัตกรรมด้าน	Human-centric	Design	ส�าหรับผู้สูงอายุ
	 1.	“เตียงตื่นตัว”	เตียงกระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุ	
	 2.	อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้
	 3.	“ผ้าพักผ่อน”	ผ้ากระตุ้นประสาทสัมผัสผู้สูงอายุ	
	 4.	เกมฝึกความจ�าผู้สูงอายุ
วันที่:	22	พฤษภาคม	2561
สถานที่:	โรงพยาบาลกลาง	

Exhibition: 120th Anniversary of BMA General Hospital
Research Product: Innovative human-centric design for well-being  
 of the aged
	 1.	JOEY	–	The	active	bed
	 2.	BEN	–	The	bedside	booster
	 3.	AKIKO	–	Sensory-stimulating	comfort	objects	for	people	 
    with dementia
	 4.	MONICA	–	Cognitive	stimulating	and	training	games
Date:	May	22,	2018
Place:	BMA	General	Hospital	
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18 นิทรรศการ: งาน สวทช.-วิทย์ สัญจร ประจ�าปี 2561 
 “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” 
ผลงานวิจัย: 
	 1.	บีเทพ:	สารยืดอายุน�้ายางสดส�าหรับท�ายางแผ่น
	 2.	ผ้าพิมพ์สกรีนสีธรรมชาติ
วันที่:	15	มิถุนายน	2561
สถานที:่	โรงแรมสนุย์ีแกรนด์	แอนด์	คอนเวนชัน่	เซน็เตอร์	จงัหวดัอบุลราชธานี

Exhibition: NSTDA – Science Tour 2018 (Ubon Ratchathani)
Research Product: 
	 1.	Be	Thai	economic	preservatives	for	rubber	sheets	 
     (BeThEPS)
	 2.	Study	and	development	of	screen	printing	process	 
     of natural dyes on cotton and silk fabrics by 
     pigment printing method
Date:	June	15,	2018
Place:	Sunee	Grand	Hotel	&	Convention	Center,	Ubon	Ratchathani

19 นทิรรศการ: InterPlas Thailand 2018
ผลงานวิจัย: 
	 1.	ActivePAKTM Fresh produce packaging   
	 2.	ActivePAKTM Top Flex  produce packaging   
	 3.	ActivePAKTM	Ultra	produce	packaging
วันที่:	20-23	มิถุนายน	2561
สถานที่:	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

Exhibition: InterPlas Thailand 2018
Research Product: 
	 1.	ActivePAKTM Fresh produce packaging   
	 2.	ActivePAKTM Top Flex  produce packaging   
	 3.	ActivePAKTM	Ultra	produce	packaging
Date:	June	20-23,	2018
Place: Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC)
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20 นทิรรศการ: Thailand Tech Show 2018
ผลงานวิจัย: 
	 1.	สารอินทรีย์เรืองแสงชนิดใหม่และกรรมวิธีการสังเคราะห์
	 2.	แผ่นซิลิโคนเจลช่วยลดการเกิดแผลเป็น
	 3.	เพคตินจากเปลือกส้มโอ:	สารก่อเจลและสารทดแทนไขมัน 
	 				ส�าหรับอาหารเพื่อสุขภาพ
	 4.	เทคโนโลยีเพิ่มการยึดติด/คงทนของสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายโดย
	 				วิธีพิมพ์สกรีนสีธรรมชาติ
	 5.	วัสดุทดแทนกระดูกประเภทไฮดรอกซีแอปาไทต์ผสมยา 
	 				ปฏิชีวนะส�าหรับการรักษาการติดเชื้อของกระดูก
	 6.	อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้
	 7.	ผ้ากระตุ้นสมอง
	 8.	กระเบื้องปูพื้นจีโอโพลิเมอร์ลายหินจากเศษแก้ว
	 9.	จีโอโพลิเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม
	 10.	วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ที่สามารถทนต่อการ 
	 				เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
	 11.	nMASK	หน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสและแบคทีเรีย
	 12.	สารบีเทพ	“BeThEPS”	สารยืดอายุน�้ายางสด
	 				เพื่อการผลิตยางแผ่น
วันที่:	4-8	กรกฏาคม	2561
สถานที่:	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	

Exhibition: Thailand Tech Show 2018
Research Product: 
	 1.	Novel	luminescent	organic	compounds	and	the	
     synthesis thereof
	 2.	Silicone	gel	coated	fabrics	for	scar	reduction	
 3. Pectin from pomelo peels: A gelling agent and fat 
     replacer for healthy foods
	 4.	Affinity/Fastness	Improvement	technology	of	natural	 
    dyes on cotton fabric by natural dye screen printing  
    method
 5. Antibiotics impregnated hydroxyapatite bone graft 
    for bone infection treatment
	 6.	BEN	–	The	bedside	booster	
	 7.	AKIKO	–	sensory-stimulating	comfort	objects	for	 
     people with dementia
	 8.	Granite	design	geopolymer	tile	from	glass	cullet
	 9.	Geopolymer	from	red	clay	and	solid	waste
	 10.	Cordierite	reinforced	refractory	brick	having	excel 
     lant thermal shock resistance
	 11.	Bacterial	and	virus	filtration	mask	(nMASK)
	 12.	Be	Thai	Economic	Preservatives	for	Rubber	Sheets	 
      (BeThEPS)
Date:	July	4-8,	2018
Place: Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC) 
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21 นิทรรศการ: มหกรรมแสดงผลงานด้านสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 เพื่อคนทั้งมวล 
ผลงานวิจัย:	นวัตกรรมด้าน	Human-centric	design	ส�าหรับผู้สูงอายุ
	 1.	“เตียงตื่นตัว”	เตียงกระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุ	
	 2.	อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้
	 3.	“ผ้าพักผ่อน”	ผ้ากระตุ้นประสาทสัมผัสผู้สูงอายุ
	 4.	เกมฝึกความจ�าผู้สูงอายุ
วันที่:	3-5	สิงหาคม	2561
สถานที่:	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี

Exhibition: Thailand Social Expo 2018
Research Product: Innovative human-centric design for  
 well-being of the aged
	 1.	JOEY	–	The	active	bed
	 2.	BEN	–	The	bedside	booster
	 3.	AKIKO	–	sensory-stimulating	comfort	objects	for		 
    people with dementia
	 4.	MONICA	–	Cognitive	stimulating	and	training	games
Date:	August	3-5,	2018
Place: IMPACT Exhibition and Convention Center

22 นทิรรศการ: งานแสดงสินค้า บริการ และโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์การค้า 
 ภายใต้แนวคิด “ASEAN Logistics Solutions - CLMVT 
 Sourcing Partners”
ผลงานวิจัย: 
	 1.	ActivePAKTM Fresh produce packaging   
	 2.	ActivePAKTM Top Flex  produce packaging   
	 3.	ActivePAKTM	Ultra	produce	packaging	
วันที่:	29-31	สิงหาคม	2561
สถานที่:	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

Exhibition: TILOG-LOGISTIX 2018 “ASEAN Logistics Solutions  
 - CLMVT Sourcing Partners”
Research Product : 
	 1.	ActivePAKTM Fresh produce packaging   
	 2.	ActivePAKTM Top Flex  produce packaging   
	 3.	ActivePAKTM	Ultra	produce	packaging	
Date:	August	29-31,	2018
Place: Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC)
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23 นทิรรศการ: การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ
 ด้านเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 10 (MSAT-10)
ผลงานวิจัย: 
	 1.	Development	of	the	production	network	of	
    custom-made shoe for the elderly
	 2.	Geopolymer:	An	energy	saving	material
	 3.	ActivePAKTM	Ultra:	Right	packaging	for	highly	respiring		
    fresh produce 
	 4.	Dough	rheology	modifiers	for	gluten
 5. Production of coupling generator for marine vessels 
	 			from	bakelite	moulding	powder-filled	acrylonitride	
    butadiene rubber
 6. Battery pack for military applications
 7. A computer aided engineering software package for 
    engineering education (CAE 3D)
 8. Be Thai economic preservatives for rubber sheets  
    (BeThEPS)
	 9.	Porous	silica	pellets	for	water	bio-filtration	and	
    horticulture (PoreMat)
	 10.	Study	on	the	properties	of	elastomer	mixed	with	 
	 			modifier	starch	
วันที่:	6-7	กันยายน	2561
สถานที่:	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	

Exhibition: The 10th International Conference on Materials 
 Science and Technology (MSAT-10)
Research Product: 
	 1.	Development	of	the	production	network	of	
    custom-made shoe for the elderly
	 2.	Geopolymer:	An	energy	saving	material
	 3.	ActivePAKTM	Ultra:	Right	packaging	for	highly	respiring	 
    fresh produce 
	 4.	Dough	rheology	modifiers	for	gluten
 5. Production of coupling generator for marine vessels 
	 			from	bakelite	moulding	powder-filled	acrylonitride	
    butadiene rubber
 6. Battery pack for military applications
 7. A computer aided engineering software package for  
    engineering education (CAE 3D)
 8. Be Thai economic preservatives for rubber sheets  
    (BeThEPS)
	 9.	Porous	silica	pellets	for	water	bio-filtration	and	
    horticulture (PoreMat)
	 10.	Study	on	the	properties	of	elastomer	mixed	with		
	 modifier	starch
Date:	September	6-7,	2018
Place: Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC)
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24 นิทรรศการ: การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปี 2561
ผลงานวิจัย: 
	 1.	น�า้ยางพาราเกรดพเิศษส�าหรบัผสมกบัแอสฟัลต์ซเีมนต์
	 				เพือ่ท�าถนน
	 2.	แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลเพื่อลดการเกิดแผลเป็น
	 3.	คลีน	-	นวัตกรรมใหม่เพื่อการจับตัวน�้ายางแบบประหยัดน�้า 
	 				และลดน�้าเสียในกระบวนการผลิตยางแผ่น	(รมควัน)
วันที่:	24-25	กันยายน	2561
สถานที่:	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	

Exhibition: Invention Contest 2018
Research Product: 
	 1.	Ultra	low	ammonia	natural	rubber	latex	for	asphalt	 
    cement in road construction
	 2.	Silicone	gel-coated	fabrics	for	scar	reduction
	 3.	KLEAN	-	The	innovative	water-saving	and	reduce	 
    waste-water for ribbed smoke sheet production  
Date:	September	24-25,	2018
Place: National Research Council of Thailand

25 นทิรรศการ: การประชมุวชิาการนานาชาตขิองสหพนัธ์สมาคมแพทย์โรคหวัใจ 
 อาเซยีน ครัง้ท่ี 23 (AFCC 2018)
ผลงานวิจัย: 
	 1.	Rubber	Innovation	network	(RIN)
	 2.	Para	rubber	CPR	training	manikin	with	feedback	device
 3. Thai AED TRAINER for standard life support training 
วันที่:	28	กันยายน	-	1	ตุลาคม	2561
สถานที่:	เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์

Exhibition: The 23rd ASEAN Federation of Cardiology Congress  
 (AFCC 2018)
Research Product: 
	 1.	Rubber	Innovation	network	(RIN)
	 2.	Para	rubber	CPR	training	manikin	with	feedback	device
 3. Thai AED TRAINER for standard life support training 
Date:	September	28	-	October	1,	2018
Place:	Centara	Grand	&	Bangkok	Convention	Centre	at	CentralWorld
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กิจกรรมเยี่ยมชม

จ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชม 54 คณะ
รวม 2,425 คน

หน่วยงาน
ภาครฐั

12

22%

หน่วยงาน
ภาคเอกชน

12

22%

สถาบัน
การศึกษา

30

56%



คณะผู้เยี่ยมชมเอ็มเทค

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

หน่วยงานเอกชน

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานเอกชน

คณะเยี่ยมชม หน่วยงานล�าดับ

5	ตุลาคม	2560

17	ตุลาคม	2560

18	ตุลาคม	2560

18	ตุลาคม	2560

18	ตุลาคม	2560

24	ตุลาคม	2560

15	พฤศจิกายน	2560

20	พฤศจิกายน	2560

22	พฤศจิกายน	2560

21	ธันวาคม	2560

26	ธันวาคม	2560

5	มกราคม	2561

18	มกราคม	2561

8	กุมภาพันธ์	2561

9	กุมภาพันธ์	2561

9	กุมภาพันธ์	2561

12	กุมภาพันธ์	2561

13	กุมภาพันธ์	2561

คณะท�างานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการส�านักงานบริหารจัดการ
เมืองนวัตกรรมอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	พระราชวังสนามจันทร์

ผู้ร่วมกิจกรรมจากค่ายบูรณาการนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ	ส�าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	พิษณุโลก

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	คณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลัยนครพนม	(ภาคเช้า)

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	คณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลัยนครพนม	(ภาคบ่าย)

ผู้ร่วมกิจกรรมจากค่ายบูรณาการนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ	ส�าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	พิษณุโลก	

ผู้ร่วมกิจกรรมจากค่ายจุดประกายเส้นทางนักวิทยาศาสตร์	
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	บุรีรัมย์

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม	
และสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร	วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ร่วมกิจกรรมจากค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์	
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา	3	จ.สุพรรณบุรี

ผู้บริหารและนักวิจัย	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	สวทช.	รุ่นที่	2/2561

โรงเรียนวัดพุทธบูชา

โรงเรียนวัดพุทธบูชา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ส�านักงานวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงไฟฟ้าพระนครสมุทรปราการ

บริษัท	เคฮิน	แบงค์ค็อก	จ�ากัด

วันที่
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานเอกชน

หน่วยงานเอกชน

หน่วยงานเอกชน

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานเอกชน

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานเอกชน

คณะเยี่ยมชม หน่วยงานล�าดับ

16	กุมภาพันธ์	2561

23	กุมภาพันธ์	2561

5	มีนาคม	2561

12	มีนาคม	2561

12	มีนาคม	2561

13	มีนาคม	2561

19	มีนาคม	2561

20	มีนาคม	2561

21	มีนาคม	2561

23	มีนาคม	2561

30	มีนาคม	2561

4	เมษายน	2561

9	เมษายน	2561

23	เมษายน	2561

23	เมษายน	2561

25	เมษายน	2561

25	เมษายน	2561

25	เมษายน	2561

26	เมษายน	2561

วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	
ประจ�าปี	2561

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	สวทช.	รุ่นที่	3/2561

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	Open	House	2018	กลุ่ม	A4-อุตสาหกรรมฐาน
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	Open	House	2018	กลุ่ม	B4-อุตสาหกรรมฐาน
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	Open	House	2018	กลุ่ม	D4-อุตสาหกรรมฐาน
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์	(First	Step	to	Become	
a	Scientist)	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ลพบุรี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง
ทางการแพทย์และสาธารณสุข	ส�านักการแพทย์

ทีมวิจัยจากบริษัท	เอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ลพบุรี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โรงไฟฟ้าราชบุรี

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โรงไฟฟ้าราชบุรี

ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร	
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะอัญมณี	มหาวิทยาลัยบูรพา	วิทยาเขตจันทบุรี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่
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สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานเอกชน

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานเอกชน

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานเอกชน

หน่วยงานภาครัฐ

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานเอกชน

หน่วยงานเอกชน

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คณะเยี่ยมชม หน่วยงานล�าดับ

2	พฤษภาคม	2561
 

3	พฤษภาคม	2561
 
22	พฤษภาคม	2561

 
4	มิถุนายน	2561

 

14	มิถุนายน	2561
 
20	มิถุนายน	2561

 
21	มิถุนายน	2561

 
28	มิถุนายน	2561

 
28	มิถุนายน	2561

 

4	กรกฎาคม	2561
 
19	กรกฎาคม	2561

 
24	กรกฎาคม	2561

 
22	สิงหาคม	2561

 
28	สิงหาคม	2561

 

5	กันยายน	2561
 

20	กันยายน	2561
 

27	กันยายน	2561

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์	
คณะเทคนิคการสัตวแพทย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศพนักงานใหม่	สวทช.	รุ่นที่	4/2561

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย	
ระดับประเทศ	(RDC2018)

บริษัท	ซีดีไอพี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	องค์การมหาชน

โรงเรียนจิตรลดา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	Cluster	Visit	@	TSP	:	คณะผู้เข้าร่วมจาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	อุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	สวทช.	รุ่นที่	5/2561

คณาจารย์และนักเรียน	โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

คณะผู้เยี่ยมชมจากบริษัท	ซีดีไอพี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

คณะเยี่ยมชมจากสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	สวทช.	รุ่นที่	6/2561

โรงเรียนกันตังพิทยากร	จ.ตรัง

คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต

วันที่
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PR Value

ภาพรวมการส่ือสารผลงานและกิจกรรมสู่สาธารณะ

จ�านวน	195		ครั้ง/ข่าว

ในปี	 2561	 เอ็มเทคได้เผย

แพร ่ผลงานและกิจกรรม

โดยใช้กระบวนการสื่อสาร

ผ ่ านช ่องทางสื่ อมวลชน	

และข่าวที่ได้รับการเผยแพร่

คิดเป็นมูลค่าสื่อ

จ�านวน		60		ล้านบาท

	 มูลค่าสื่อ	(PR	Value)	คิดมาจากพื้นที่โฆษณาของสื่อแต่ละที่	เช่น	การลงข่าวในหนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ	ขนาด		72.92 	คอลัมน์นิ้ว	จะมีมูลค่าสื่อ	(PR	Value)		317,202		บาท	ตัวเลข		3		คือ	 

อัตราเฉลี่ยการอ่านหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับ	
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