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องค์กรวิจัยและพัฒนาด้าน นาโนเทคโนโลยี

ประเทศและมนุษยชาติ
เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับ
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วิสัยทัศน์
 เปน็องคก์รวจิยัและพฒันาดา้นนาโนเทคโนโลยช้ัีนนำา ทีส่รา้งคณุประโยชนใ์ห้กบัประเทศ 

และมนุษยชาติ

พันธกิจ
 ดำาเนินงานวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ด้านนาโนเทคโนโลยี สู่ความเป็นเลิศ 

สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม อันจะนำาไปสู่การ

ยกระดับผลิตภัณฑ์และเกิดนวัตกรรมใหม่ ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย

และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เป็นองค์ในกำากับของรัฐ ภายใต้สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 มีภารกิจหลักในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพ

ด้านนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม 

และสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการ 

รับข่าวสารข้อมูลนาโนเทคโนโลยีท้ังในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม



สารจากประธานกรรมการบริหาร 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 ในปี พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ครบรอบการก่อตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) 15 ปี        

เป็น 15 ปีที่นาโนเทคเติบโตทั้งในเชิงการสร้างผลงานวิจัยที่มุ่งการสร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและ

สังคม การถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการนำาไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและสาธารณประโยชน์

ในระดับชมุชน การสร้างเครอืข่ายเพือ่การวจิยัและพฒันาท้ังในและต่างประเทศ เพือ่การสร้างความเข้มแขง็

ทางวิชาการ การสร้างและพัฒนากำาลังคนด้านนาโนเทคโนโลยี ตลอดทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

สร้างความตระหนักทางด้านความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี
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ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานกรรมการบริหาร



เพ่ือการบูรณาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีสำาคัญของประเทศ ในเชิงเป้าหมายหลักใน

การดำาเนินงานนาโนเทคสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยจีากการ

วจัิยและพฒันาจนนำาไปสูก่ารสร้างผลกระทบในเชงิเศรษฐกจิและ

สงัคมมมีลูค่า 8,855 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้จากการวิจยั

และพัฒนา จำานวน 48.97 ล้านบาท สามารถสร้างความเข้ม

แข็งทางวิชาการการผ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ในระดับนานาชาติ จำานวน 86 เรื่อง เหล่านี้คือผลการดำาเนิน

งานของนาโนเทคทั้งการสร้างความเข้มแขง็ทางวชิาการ และ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ของประชาชนและ

ประเทศชาติเป็นสำาคัญ

 ในนามของประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโน

เทคโนโลยีแห่งชาติ ผมขอขอบคุณและส่งความปรารถนาดี

มายงัผูบ้รหิาร นกัวิจยั และบคุลากรทกุท่าน รวมท้ังหน่วยงาน

พันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำาไร และ

มหาวิทยาลัย ที่ช่วยผลักดันและสร้างความเข้มแข็งในการ

สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี

ของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและสร้างประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติต่อไป

 คณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ           

ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ได้มีบทบาทสำาคัญในการสะท้อนความเห็น        

ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการและทิศทางการดำาเนินงาน

ของนาโนเทค เพื่อเป้าหมายการนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม (วทน.) สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและ

สังคม ตลอดทั้งได้ให้คำาปรึกษาและเสนอแนะเพื่อตอบโจทย์

สำาคัญของประเทศในการสร้างองค์ความรู้ เครือข่าย ตลอดทั้ง

การถ่ายทอดเทคโนโลยไีปสูภ่าคเอกชนและการนำาผลงานวจิยั     

ไปใช้ในเชิงสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

 

 การดำาเนินงานในปี 2561 นาโนเทคได้มุง่เน้นการวจิยั

และพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ผ่านกลไก

การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี 

ระยะที ่3 โดยสนับสนุนให้เกดิการสร้างงานวจัิยร่วมกนัระหว่าง

นาโนเทคกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ใช้ประโยชน์จากภาครัฐ

และเอกชน เพื่อขยายฐานเทคโนโลยีและต่อยอดผลงานวิจัย 

ไปใช้ประโยชน์ได้จริงเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ 

โดยเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกันนี ้

นาโนเทคได้ดำาเนินโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการ 

ของประเทศผ่านโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ
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สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม



สารจากผู้อ�านวยการ 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล
ผู้อ�านวยการ

 ศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(นาโนเทค) เป็นหน่วยงานภายใต้สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจในการดำาเนินงานวิจัย พัฒนา 

ออกแบบและวศิวกรรม และประยกุต์นาโนเทคโนโลย ีเพือ่ให้เกดิความเป็นเลศิและสามารถถ่ายทอดสูก่ารใช้

ประโยชน์ให้กบัภาคการผลติ อนัจะนำาไปสูก่ารยกระดบัผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นฐานสำาคญัของประเทศไทย  ส่งผล

ต่อการเพิม่ศักยภาพการแข่งขันของประเทศและยกระดับคณุภาพชวีติของประชาชนภายใต้ความตระหนกั

ในการรักษาและดูแลใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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สถาบันวิทยสิริเมธี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 พร้อมกันนี้  นาโนเทคได้สร ้างความร่วมมือกับ

สถาบันวิจัยท้ังในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

การวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความ

ร่วมมือ (strategic partner) ที่สำาคัญของนาโนเทคด้าน 

วิชาการและการถ่ายทอดผลงานวิจัย สำาหรับกระบวนการ

ภายในนาโนเทคได้มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของ

องค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการวิจัย

และพัฒนา โดยการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน 

กระบวนการทำางาน การสื่อสารภายใน การพัฒนาบุคลากร 

และการเสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำางาน

สำาหรับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญขององค์กรในการ

พัฒนางานวิจัย และผลักดันผลงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของ

ประเทศในระยะต่อไป

 ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำาเนินงาน

ประจำาปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนผู้ที่

สนใจงานวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันนี้

ขอขอบคุณคณะกรรมการบรหิารศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ 

นักวิจัย บุคลากร หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และหน่วยงานระหว่างประเทศ ในการสนับสนุนและร่วม

สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาของนาโนเทคให้เป็นที่ประจักษ์

 การดำาเนนิงานของนาโนเทค ตามแผนแม่บทศนูย์นาโน

เทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ในปีงบประมาณ 2561 

ได้ดำาเนินงานวจิยัและพฒันาด้านนาโนเทคโนโลยทีีมุ่ง่เน้นการ

สร้างผลกระทบเชงิเศรษฐกจิและสงัคม การสร้างความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ และความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โดยการนำาผลงานวจัิยและองค์ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในภาคการ

ผลติ ภาคบรกิาร ภาคการเกษตร และภาคชมุชนอย่างต่อเนือ่ง 

เกดิผลงานตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ จำานวน 86 เรือ่ง ต้นแบบ

เชงิพาณชิย์/สาธารณประโยชน์ จำานวน 10 ต้นแบบ รางวลัด้าน

วจิยั/วชิาการ ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิและทรพัย์สนิ

ทางปัญญาใหม่ทีน่ำาไปใช้ประโยชน์เป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง

 ในปี 2561 นาโนเทคได้ดำาเนินโครงการศูนย  ์

เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ระยะที่ 3

(พ.ศ.2561-2564) มุ่งเน้นให้เกิดเครือข่ายวิจัยเฉพาะทางท่ี

ทำางานวิจัยร่วมกัน สร้างฐานเทคโนโลยีและต่อยอดผลงาน

ไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศ โดยการดำาเนินงานตามหัวข้อวจิยัในประเดน็ 

มุง่เน้นของนาโนเทค สวทช. ประกอบด้วย 5 ขอบข่ายวจิยั ได้แก่ 

นาโนเทคโนโลยเีพ่ือการแพทย์และสาธารณสขุ นาโนเทคโนโลยี

เพื่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีเพ่ืออาหารและการเกษตร 

นาโนเทคโนโลยเีพือ่มาตรวทิยาและการวเิคราะห์ทดสอบ และ

นาโนเทคโนโลยเีพือ่พลังงาน ทำางานร่วมกบั 11 ศนูย์เครอืข่ายฯ 

จาก 7 มหาวทิยาลัย ได้แก่ มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม



บทสรุปผู้บริหาร

รายงานประจ�าปี 2561
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ08

การวจัิยและพฒันาสูก่ารใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบ
 นาโนเทคได้พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยให้เกิดการ 
นำาไปใช ้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ จำานวน 60 โครงการ 
ในรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอนุญาต 
ให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จำานวน 12 โครงการ 
โครงการร่วมวิจัยและรับจ้างวิจัย จำานวน 48 โครงการ 
โดยเป็นโครงการใหม่ จำานวน 30 โครงการ และโครงการ 
ต่อเนื่อง จำานวน 18 โครงการ ให้บริการด้านเทคนิควิเคราะห์
ทดสอบให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน จำานวน 1,752 รายการ 
ให้บริการด้านการผลิตเครื่องสำาอางจากโรงงานต้นแบบ 
เครื่องสำาอาง จำานวน 21 รายการ 

 นาโนเทคได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเกิดจากการนำาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
พบว่าผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศรวม 8,864.1 ล้านบาท ตัวอย่าง 
ผลงานวิจัย เช ่น 1) ชุดตรวจ Dextran ปนเปื ้อนใน
กระบวนการผลิตนำ้าตาล สร้างผลกระทบมูลค่ามากกว่า 
623 ล้านบาท 2) ผลติภณัฑ์ดดูจบัสารพษิจากเช้ือราปนเป้ือน
ในอาหารสตัว์ สร้างผลกระทบมลูค่ามากกว่า 3,264 ล้านบาท

 พร้อมกันนี้ นาโนเทคดำาเนินโครงการสมุนไพร 
เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ ภายใต้แผนบูรณาการ
การขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและโครงการเมือง
สมุนไพรกลุ่มจังหวัด ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ด้วยนาโน
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสารสกัดสมุนไพร และนำารายได้ 
เข้าสู่ประเทศ

การวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี                 
 นาโนเทคดำาเนินงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร ้าง 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศ รวมไปถึงส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมตาม
ประเด็นมุ ่งเน้นของ สวทช. ในการขับเคลื่อน 5 กลุ ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายสู ่ไทยแลนด์ 4.0 ประกอบไปด้วย 
 1)  กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2)  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์
 3)  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ
ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
 4)  กลุ ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อ
และบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว
 5)  กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และ
บริการที่มีมูลค่าสูง

 ในป ีงบประมาณ 2561 ผลงานจากการวิจัย
และพัฒนาได ้รับการตีพิมพ ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จำานวน 86 บทความ ซึง่เป็นวารสารท่ีมค่ีา impact 
factor มากกว่า 4 จำานวน 25 บทความ ได้รับอนุสิทธิบัตร 
จำานวน 29 ผลงาน ยืน่ขออนสุทิธบิตัร จำานวน 66 ผลงาน ยืน่คำาขอ
รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำานวน 25 ผลงาน ยื่นคำาขอรับสิทธิ
บตัรการออกแบบ จำานวน 4 ผลงาน ยืน่คำาขอรับความลบัทางการ
ค้า จำานวน 1 ผลงาน ต้นแบบจำานวน 10 ผลงาน และนักวิจัย 
นาโนเทคได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย ทุนวิจัยและรางวัล 
ประเภทอื่ นๆ ทั้ ง ในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
จำานวน 26 รางวัล

 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ดำาเนินการวิจัยและพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง สนับสนุน 
และส่งเสริมศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู ่ภาคอุตสาหกรรม 
และสร้างความตระหนัก ความรู ้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูล 
นาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2561 นาโนเทคมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้



รายงานประจ�าปี 2561
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 09

การพัฒนาก�าลังคนและบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยี                 
 นาโนเทคส่งเสริมการสร้างบุคลากรด้านนาโน
เทคโนโลยีที่เป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนานาโนเทคโนโลย ี
ของประเทศ ผ่านการจัดสรรทุนรัฐบาลตามความต้องการ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อไปศึกษาต่อ 
ยังต่างประเทศ เฉลี่ยปีละ 10 ทุน และในขณะเดียวกัน 
นาโนเทคร่วมกับโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนา
ด้านนาโนเทคโนโลยี ระยะที่ 1-2 (พ.ศ. 2549-2560) 
ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท จำานวน 628 คน และ 
ปริญญาเอก จำานวน 417 คน และในปี 2561 โครงการ 
ศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลย ี
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) มีเป้าหมายจะผลิตนักศึกษา 
ระดับปริญญาโท จำานวน 139 คน และปริญญาเอก 
จำานวน 89 คน

การบริหารจัดการภายในเชิงรุก
 นาโนเทคให้ความสำาคัญกับการพัฒนาขีดความ
สามารถขององค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
การวิจัยและพัฒนา โดยดำาเนินการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการภายใน กระบวนการทำางาน การสื่อสารภายใน 
การพัฒนาบุคลากรแบบมุ ่ งพัฒนาขีดความสามารถ 
การเสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำางาน 
เพื่อเสริมสร้างความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทำางาน 
โดยในปี 2561 ได้คัดเลือกกระบวนการเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบและกระบวนการภายใน จำานวน 5 กระบวนการ ได้แก่ 
การบริหารคลังสารเคมีและวัสดุ การจัดซ้ือสารเคมี วัสดุ 
และ PPE การสร้างระบบสารสนเทศเพือ่ช่วยในการบรหิารงาน 
การชีบ่้งอนัตรายและประเมนิความเส่ียง โดยมเีป้าหมายในการ
บริหารจัดการภายใน ศน. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทบาทการด� า เนินงานด ้ านความปลอดภัยนาโน
เทคโนโลยี
 นาโนเทคสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์
ใช้นาโนเทคโนโลยีในระดับภาคอุตสาหกรรมและสังคม 
ที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้
เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา 
และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและ
จริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2561 นาโนเทค 
ได้ผลกัดนัให้เกดิการกำาหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม
นาโนเทคโนโลยี (มอก.2691) และพัฒนาส่ือเผยแพร  ่
ความรู ้และ7 มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี 
(มอก.2691) 
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• โปรแกรมวิจัยและศูนย์เครือข่าย 

• โปรแกรมพันธกิจและบริหารจัดการ

• งบลงทุนด้านครุภัณฑ์

• งบลงทุนด้านการก่อสร้าง 

• งบประมาณด้านบุคลากร 

รายการใช้จ่าย ล้านบาท
124.69

82.08

65.29

11.53

192.13

475.72
ล้านบาท

26%

40%

17%

14%

3%

การด�าเนินงานด้านงบประมาณ                

 นาโนเทคได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสวทช. จำานวน 506.31 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 

475.72 ล้านบาท จำาแนกเป็นค่าใช้จ่ายตามพันธกิจหลักในการดำาเนินงานได้เป็นโปรแกรมวิจัยและ 

ศนูย์เครอืข่าย จำานวน 124.69 ล้านบาท โปรแกรมพนัธกจิและการบรหิารจดัการ จำานวน 82.08 ล้านบาท 

งบลงทุนด้านครุภัณฑ์ จำานวน 65.29 ล้านบาท งบลงทุนด้านการก่อสร้าง จำานวน 11.53 ล้านบาท  

และงบประมาณด้านบุคลากร จำานวน 192.13 ล้านบาท

การพัฒนาความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยี
กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 
 นาโนเทคให้ความสำาคัญกับการสร้างความ
ร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี เพ่ือให้
ก้าวทนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมท้ังเป็นท่ีรูจ้กั
และยอมรบัในเวทรีะดับชาติและระดับโลกโดยมุง่เน้น
การสร้างพนัธมติรการวจิยัการแลกเปลีย่นองค์ความรู้ 
การพัฒนาบุคลากรวิจัย และบุคลากรสนับสนุน

 นาโนเทคได้ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ 
กั บ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ส ถ า บั น ก า ร วิ จั ย 
ในประเทศ เช่น มูลนิธิชัยพัฒนาและสถานวิจัย
เ ค รื่ อ ง สำ า อ า ง แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ธ ร ร ม ช า ติ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมกันนี้ 
ได ้ มี ก า รดำ า เนิ นกิ จกรรมร ่ วมกั บหน ่ วย ง าน
พันธมิตร เพื่ อการถ ่ ายทอดผลงานวิ จั ย ไปใช  ้
เชิงสาธารณประโยชน์ และสำาหรับการลงนามความ
ร่วมมือต่างประเทศ เช่น National Center for 
Nanoscience and Technology (NCNST)

Nanoscience and Technology Research 
Center (NTC) และ Institute for Molecular 
Science (IMS) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความ 
เข้มแข็งทางวิชาการและการพัฒนากำาลังคนด้าน
นาโนเทคโนโลยี

 พร้อมกนันี ้นาโนเทคได้ลงนามความร่วมมอื 
ในการดำ า เนินการ โครงการศูนย ์ เครื อข ่ าย 
กา ร วิ จั ย และ พัฒนาด ้ า นนา โน เทค โน โลยี 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2561-2564) ร่วมกับ 11 ศูนย ์
เครือข่ายฯ จาก 7 มหาวิทยาลยั ได้แก่ มหาวิทยาลยั
มหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิทย 
สิริเมธี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเครือข่ายวิจัยเฉพาะ
ทางในการดำาเนินงานวิ จัยร ่วมกัน สร ้างฐาน
เทคโนโลยีต่อยอดนำาผลงานไปใช้ประโยชน์ และ
สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศ
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• อุดหนุนวิจัย 

• เงินอุดหนุนรับอื่นๆ

• รายได้รับจ้าง/ร่วมวิจัย

• รายได้ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน์ 

• รายได้บริการเทคนิค/วิชาการ 

รายการรายได้ ล้านบาท
18.54  

0.25 

23.88 

1.40 

4.90 

2%

1%

49%
10%

38%

48.97 
ล้านบาท

• บริห�รระดับสูง  

• บริห�ร

• วิจัยและพัฒน� 

• สนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�  
• พัฒน�ธุรกิจ
• พัฒน�และถ่�ยทอดองค์คว�มรู้

• สนับสนุน  

กลุ่มต�าแหน่ง จ�านวนคน
4

16

137

22

10

1

35

61%

10%

4%
15%

2%

1%
7%

 นอกจากงบประมาณประจำาปีท่ีนาโนเทคได้รับจัดสรรจาก สวทช. โดยตรงแล้ว ยังมีรายได้ที่รับ 
จากการสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอกรวม 48.97 ล้านบาท จำาแนกเป็นรายได้ที่ได้รับจากการได้รับทุน
อุดหนุนวิจัย จำานวน 18.54 ล้านบาท เงินอุดหนุนรับอื่นๆ จำานวน 0.25 ล้านบาท รายได้จากการรับจ้างวิจัย
และร่วมวิจัย จำานวน 23.88 ล้านบาท รายได้จากลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ จำานวน 1.40 ล้านบาท และ 
รายได้จากการให้บริการเทคนิควิชาการ จำานวน 4.90 ล้านบาท

ด้านบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)           
 นาโนเทคมบีคุลากรรวม 225 คน แบ่งเป็นกลุม่ตำาแหน่งบรหิารระดบัสงู 4 คน (2%) บรหิาร 16 คน (7%)  

วิจัยและพัฒนา 137 คน (61%) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 22 คน (10%) พัฒนาธุรกิจ 10 คน (4%) 

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 1 คน (1%) และสนับสนุน 35 คน (15%)
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ประธานกรรมการ

ศ.ดร.ไพรัช 
ธัชยพงษ์

ดร.ณรงค์ 
ศิริเลิศวรกุล
รองประธานกรรมการ
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กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม

นายเขมทัต 
สุคนธสิงห์

นพ.สุวิทย์ 
วิบุลผลประเสริฐ

ศ.ดร.จ�ารัส 
ลิ้มตระกูล
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กรรมการ

ดร.ขัติยา 
ไกรกาญจน์์

ดร.วิไลพร 
เจตนจันทร์

กรรมการ
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กรรมการ กรรมการ

สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม

ดร.กิติพงค์ 
พร้อมวงค์

นายวินิต 
อัศวกิจวิรี

นางสาวอัจฉรินทร์ 
พัฒนพันธ์ชัย

กรรมการ
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กรรมการ

นางสาวจิตรลดา 
พิศาลสุพงศ์

นางพิมพร 
โอวาสิทธิ์

กรรมการ
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สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม

นายสมศักดิ์ 
สินสุวรรณรักษ์

ดร.วรรณี 
ฉินศิริกุล

กรรมการ และเลขานุการ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้อำานวยการ
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ดร.วรรณี 
ฉินศิริกุล
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รองผู้อำานวยการ
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รองผู้อำานวยการ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

รองผู้อำานวยการ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม

ดร.อุรชา 
รักษ์ตานนท์ชัย

ดร.ภาวดี 
อังค์วัฒนะ

นายสมศักดิ์ 
สินสุวรรณรักษ์
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ภารกิจและผลงาน 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

www.nanotec.or.th
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วิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ

สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม



 ในปี 2561 นาโนเทค สวทช. ในฐานะองค์กรวจิยัและ

พัฒนาแห่งความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี มีการดำาเนิน

งานวจิยัและพฒันาตามแผนแม่บทศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ 

(พ.ศ.2560 – 2564) ซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

บริหารศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ภายใต้เป้าหมาย

ของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ในการดำาเนินงานวิจยัและพฒันาเพือ่สร้างผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 

รวมไปถงึส่งเสรมิระบบนเิวศนวตักรรมตามประเดน็มุง่เน้นของ 

สวทช. ในการขับเคลื่อน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อให้

เข้าสู่ประเทศไทย 4.0

รายงานประจ�าปี 2561
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 นาโนเทค สวทช. มกีารดำาเนนิงานทัง้การวจิยัพืน้ฐาน 

เช่น การสร้างฐานความรู้ (Platform) การสร้างบุคลากรวิจัย

จากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตร และ

การวิจัยประยุกต์เพื่อต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์จาก

การถ่ายทอดเทคโนโลยสีูภ่าคการผลติ ตลอดจนเพือ่ให้เกดิผล 

กระทบทางบวกต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยมคีวาม

เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็น 16 ห้องปฏิบัติการ

วจิยั ภายใต้การจำาแนกตามหน่วยวจิยัทัง้สิน้ 5 หน่วยดงัต่อไปนี้

การวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี
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หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี
เพื่อชีวิตและสุขภาพ

 วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ด ้ า น

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ ่งเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้

นา โนเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบการวินิ จฉั ย โรค 

ระบบนำาส่งยา สารสกัดสมุนไพร เพื่อใช้เป็นเภสัชภัณฑ์ 

เครื่องสำาอาง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ รวมถึงการค้นหา

นาโนโมเลกุลเป้าหมายและพัฒนาระบบการตรวจวัดเพื่อ

การวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เพื่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์

หน่วยวิจัยวัสดุนาโน
และวิศวกรรมระบบนาโน

 วิจัยและพัฒนาโดยมุ ่งเน้นงานด้านการออกแบบ 

สงัเคราะห์และข้ึนรปูวสัดนุาโนเพือ่ประยกุต์ใช้งานด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคนิคเชิงเคมีคำานวณร่วมกับการ

ทดลอง อนัประกอบด้วย 1) ตวัเร่งปฏิกริยิา ตวัดดูซบั เมมเบรน 

รวมไปถงึกระบวนการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ พลงังานหมนุเวยีน

สะอาด สารเคมชีวีภาพ สารเคมเีพิม่มลูค่า และวัสดุท่ีมมีลูค่าสูง 

2) อปุกรณ์เกบ็เกีย่ว กักเกบ็ และอนรุกัษ์พลงังาน ได้แก่ ไดโอด

เปล่งแสง ตัวเก็บประจุยิ่งยวด อุปกรณ์เทอร์โมอีเล็กทริก และ 

3) อปุกรณ์ตรวจวัดเชงิเคม ีเชงิแสง และเชงิไฟฟ้า เพือ่ตรวจจบั

สารอนิทรีย์ระเหยง่าย สารเคมีอนัตราย สารอาหารพชื สภาวะ

บ่งชี้โรคในคน สัตว์และพืช เป็นต้น
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หน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทาง
และนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง

 วิจัยและพัฒนาด ้านวัสดุนาโนและโพลิ เมอร ์ 

เพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้านที่มุ ่งเน้นการประยุกต์

ใช ้งานด ้าน ผลิตภัณฑ ์สิ่ งทอ เส ้นใน ผลิตภัณฑ ์ใน 

ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีการเคลือบ

พื้นผิว รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

โ ด ย อ า ศั ย ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ ใ น ด ้ า น ต ่ า ง ๆ  ไ ด ้ แ ก ่  

1) tailor-made nanomaterials 2) scalable nanomaterial 

fabrication and processing และ 3) nanomaterial 

manufacturing

 วจิยัและพัฒนาด้านสงัเคราะห์และดัดแปลงวสัดนุาโน 

โดยเน้นการดัดแปลงและวิศวกรรมพื้นผิวของวัสดุให้มีหน้าที่

การทำางานได้หลากหลาย มสีมบติัโดดเด่นเฉพาะตวัในการตอบ

สนองต่อสิง่เร้าจากสิง่แวดล้อมภายนอก มคีวามสามารถในการ

จดจำารูป มีความสามารถเลียนแบบวสัดุจากธรรมชาติ สามารถ

คดัแยกสารโมเลกลุขนาดเลก็และไอออน สามารถย่อยสลายได้

ทางชีวภาพ และมีความจำาเพาะต่อการนำาไปประยุกต์ใช้งาน

เพือ่การใช้ประโยชนในด้านสิง่แวดล้อม อาหารและการเกษตร

หน่วยวิจัยเกษตรนาโน
และสิ่งแวดล้อม
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หน่วยวิจัยมาตรวิทยานาโน
วิเคราะห์และวิศวกรรม

 วิ จัยและพัฒนางานด้านมาตรวิทยาและความ

ปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี การให้บริการวิเคราะห์

ทดสอบระดับนาโน การพัฒนาต้นแบบงานวิจัยเชิงวิศวกรรม 

เพ่ือเป็นรากฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการผลิต

สินค้าและบริการในด้านคุณภาพและมาตรฐานต่างๆในระดับ

สากล รวมถึงให้บริการการวิเคราะห์ทดสอบในระดับนาโน

รวมถึงการศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ทางด้านการ

ศึกษาวิจัยและการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่อง

มือที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีข้ันสูงในการให้บริการ รวมถึงมี

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้การบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ

ให้บรกิารทีม่คีวามรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพและความแม่นยำาสงู

รวมถงึมกีารควบคมุและรบัรองคณุภาพของการให้บรกิารด้วย

ระบบที่มีมาตรฐาน



• ผลงานวิจัยเด่นที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

รายงานประจ�าปี 2561
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ26

 การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ Dextran แบบรวดเร็ว

ด้วยเทคโนโลย ีImmunochromatography โดยใช้แอนติบอดี

ที่มีขายในท้องตลาด เพ่ือตอบโจทย์แก่บริษัทผู้ผลิตนำ้าตาลใน

ระดับอุตสาหกรรม

 Dextran เป็นสารชีวโมเลกุลที่เป็นพอลิเมอร์ของ

กลโูคส อตัราส่วนของการสญูเสยีจากการเกิดโมเลกลุ Dextran 

พบว่า ถ้าตรวจพบ Dextran ในระดับ 100 ppm (100 ug/

mg) จะเกิดการสูญเสียนำ้าตาลซูโครสประมาณร้อยละ 0.4  

ซึ่งการสูญเสียนำ้าตาลซูโครสนี้มีผลทำาให้ค่าความบริสุทธิ ์

ของนำา้อ้อยทีส่กดัได้ลดลง นำา้ตาลทีย่งัคงเหลอือยูม่จีำานวนน้อยลง

ทำาให้เก็บเกี่ยวนำ้าตาลได้น้อย 

 นอกจากนี ้โมเลกุลของ Dextran ทีป่รากฏในนำา้อ้อย

ยังส่งผลต่อการอ่านค่า Pol (ร้อยละของนำ้าตาลซูโครสท่ีวัด

จากเครื่อง Polarimeter) คลาดเคลื่อนเกินความเป็นจริง

ส ่งผลกระทบต่อการวางแผนควบคุมคุณภาพการผลิต 

นอกจากนั้นโมเลกุล Dextran ทำาให้การเคี่ยวนำ้าตาลยากขึ้น 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเคี่ยวและทำาให้มีนำ้าตาลตกค้างใน

การกากนำ้าตาลสูง อีกทั้ง Dextran ยังขัดขวางการโตของ

ผลึกนำ้าตาลและมีผลทำาให้ผลึกนำ้าตาลมีรูปร่างเรียวแหลม 

เกิดโอกาสในการสูญเสียจากการเก็บเก่ียวนำ้าตาลสูง ดังนั้น 

การจัดการการแก้ปัญหาหรอืกำาจดัโมเลกลุ Dextran ทีป่รากฏ

ในนำ้าอ้อยอย่างรวดเร็วต้ังแต่ระยะแรกของกระบวนการผลิต

จึงสำาคัญอย่างมากสำาหรับโรงงานนำ้าตาล

 จ�กก�รวจิยัและพัฒน�ชดุตรวจดังกล่�ว น�โนเทค 

ได้ส่งมอบง�นให้กับ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒน�อ้อยและ

นำ�้ต�ล จำ�กดั โดยบรษัิทฯ ได้นำ�ชุดตรวจ Dextran ไปใช้จรงิ

ในก�รควบคุมคุณภ�พก�รผลิตของโรงง�นผลิตนำ้�ต�ล

อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นม�

• ชุดตรวจ Dextran ปนเปื้อนในกระบวนการผลิตน�้าตาล

ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบ

สร้างผลกระทบมูลค่ากว่า 623 ล้านบาท
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• ผลิตภัณฑ์ดูดจับสารพิษจากเชื้อราปนเปื้อนในอาหารสัตว์

 ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่สำาหรับใช้เพื่อลดปริมาณสารพิษจาก

เชื้อราปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้ลด

ปรมิาณสารพษิปนเป้ือนได้หลากหลายชนดิในเวลาเดยีวกนั โดยอาศัย

กลไกการออกฤทธิ์สองรูปแบบจากองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์

สองชนิด ได้แก่ 

 1. แรงดูดซับจากความแตกต่างของประจุไฟฟ้าโดยตัวที่ทำา

หน้าท่ีในการดูดซับเป็น clay ที่ผ่านการคัดเลือกโดยอาศัยหลักการ

วิเคราะห์ระดับนาโน 

 2. เอนไซม์โปรติเอสชนิดผงแห้งที่มีความจำาเพาะเจาะจงใน

การเปลีย่นโครงสร้างทางเคมขีองสารพษิเชือ้ราให้อยูใ่นสภาพทีไ่ม่เป็น

พิษและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม

 จ�กก�รวิจัยและพัฒน�ดังกล่�ว น�โนเทคได้ถ่�ยทอด

เทคโนโลยีให้กับบริษัท คลีน กรีนเทค จำ�กัด

สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม

สร้างผลกระทบมูลค่ากว่า 3,264 ล้านบาท



• ผลงานวิจัยโครงการสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจ

 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ได้ดำาเนิน

โครงการ “ก�รสร้�งตล�ดส�รสกัดให้กลุ่มอุตส�หกรรม

สมุนไพรด้วยน�โนเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ

ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิง

เศรษฐกจิและโครงการเมืองสมนุไพรกลุม่จังหวัด จากข้อสัง่การ

ของนายกรัฐมนตรทีีใ่ห้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพฒันาพชืสมุนไพร

ไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ให้เป็นท่ี

ยอมรบัและสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผลติภณัฑ์แปรรปูจากสมนุไพร 

ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 

ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 

• การจัดท�าโครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสมุนไพรไทย  
 น�โนเทคจัดทำ�หนังสือเผยแพร่คว�มรู ้แก ่ส�ธ�รณชนเรื่อง 

“โครงก�รศึกษ�โอก�สท�งก�รตล�ดส�รสกัดสมุนไพรไทยเป้�หม�ย” 

จำ�นวน 1,000 เล่ม พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaiinnoherb.com 

และ www.nanotec.or.th
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• กิจกรรมจัดอบรม สัมมนา และเสวนาด้านสมุนไพรไทย จ�านวน 8 รายการ   
 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน วทน. ในการยกระดับสมุนไพรไทยด้วยเทคโนโลยี ดังนี้

 1. สัมมนาหัวข้อ “Local Wisdom to Global Value” ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา 

 2. สัมมนาหัวข้อ “คอสเมติกดาวรุ่ง มุ่งสู่ตลาดโลก” ในงาน COSMEX 2017

 3. กิจกรรม “Exclusive Herbal Cosmetic Consortium” ในงาน COSMEX 2017

 4. กิจกรรม “เปิดบ้านปฏิบัติการยกระดับสมุนไพร”

 5. สัมมนาหัวข้อ “การบูรณาการอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยแบบครบวงจร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในงาน

ประชุมวิชาการประจำาปี สวทช. ครั้งที่ 14 

 6. เสวนาหัวข้อ “เครื่องสำาอางจากงานวิจัย..ทำาแล้วดีอย่างไร” ในงานประชุมวิชาการประจำาปี สวทช. ครั้งที่ 14 

 7. กิจกรรม “สมุนไพรไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรมนาโน”

 8. สมัมนาหวัข้อ “เทคโนโลยกีารห่อหุม้ระดบันาโนเพือ่ผลติภณัฑ์เครือ่งสำาอางสมนุไพร” ในงาน ASEAN Beauty 2018

 นาโนเทค ได้เสนอแผนงานเพ่ือเร่งรัดการลงทุน 

ยกระดับเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมโดยการนำาเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยแก้ปัญหาภายใต้โครงการ “ก�รสร้�งตล�ด

ส�รสกัด ให ้ กลุ ่ มอุ ตส�หกรรมสมุน ไพรด ้ วยน�โน

เทคโนโลยี”มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้นาโนเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า

สารสกัดสมุนไพร เพื่อส่งขายและนำารายได้เข้าสู่ประเทศโดย

ผู้ดำาเนินงานหลักคือ นาโนเทค และ โปรแกรมการสนับสนุน

เทคโนโลยแีละนวตักรรม (ITAP) มุง่เน้น 4 สมนุไพรหลกั ได้แก่ 

บัวบก ขมิ้นชัน กระชายดำา และไพล โดยในปี 2561 มีผลการ

ดำาเนินงานดังนี้



• การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านสมุนไพร 

 ภายใต้โครงการ ในด้านวิจัยและพัฒนา การให้บริการผลิต การออกแบบ และส่งเสริมการตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV 

ซึ่งก่อให้เกิดผล ดังนี้ 

 • โครงการจ้างวิจยัจำานวน 2 โครงการ จากการอบรมและให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผูป้ระกอบการภายใต้โครงการถงึความ

สำาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยมีงานวิจัยและพัฒนารองรับ 

 • สนับสนุนการจัดทำาเครื่องสำาอาง (ต้นแบบ) ให้ผู้ประกอบการในโครงการ จำานวน 4 ราย 

 • ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 40 ต้นแบบ สำาหรับผู้ประกอบการภายในโครงการ จากการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Business 

Fit Up เพื่อสร้างสรรค์และออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

 • สนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการตลาดท้ังในและต่างประเทศ และสนับสนุนพื้นท่ี

นิทรรศการให้ผู้ประกอบการในโครงการเพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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เกิดการเจรจา

ทางธุรกิจ

ทั้งสิ้น 311 ครั้ง

มีผู้สนใจ

เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

ทั้งสิ้น 84 ครั้ง

เกิดยอดสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ
ทั้งสิ้น 4.5 ลบ.



• ประมวลภาพกิจกรรมภายใต้โครงการ
  “การสร้างตลาดสารสกัดให้กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี”

กิจกรรม Business Fit Up 
(18 – 20 ตุลาคม 2560 และ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560)

 กิจกรรม Business Fit Up เพื่อส่งเสริมและให้

ความรู้ทางการตลาดและพฒันาบรรจุภณัฑ์เพือ่ยกระดับภาพ

ลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ผลจากการจัดกิจกรรม

ทำาให้เกิดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 40 ต้นแบบ จากผู้ประกอบ

การ 40 ราย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการนำาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

7 ต้นแบบไปพัฒนาต่อยอดจนเกิดการใช้จริง 
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งาน COSMEX 2017 (31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560)
 นทิรรศการด้านอตุสาหกรรมเครือ่งสำาอางครบวงจร โดยจดักจิกรรม
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “คอสเมติกดาวรุ่ง มุ่งสู่ตลาดโลก”เพื่อนำาเสนอ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมของงานวิจัยเก่ียวกับสมุนไพร
และเปิดมุมมองการใช้สารสกัดธรรมชาติและพืชสมุนไพรกับผลิตภัณฑ ์
เครื่องสำาอางแก่ผู้ประกอบการ

OCTOBER 2017

NOVEMBER 2017

งานมหานครสมุนไพร ครั้งที่ 1

(15 – 25 ธันวาคม 2560)
 นทิรรศการเพือ่เผยแพร่ผลงานเด่น บริการ
ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับการยกระดับสมุนไพรโดยใช้
นาโนเทคโนโลยีในงานมหานครสมุนไพร ครั้งที่ 1 
ซ่ึงจัดข้ึนโดยกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก โดยมผีูป้ระกอบการ
ร่วมออกแสดงคูหาและสามารถสร้างรายได้เป็น
จำานวนมาก

DECEMBER 2017
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กิจกรรม “เปิดบ้านปฏิบัติการยกระดับสมุนไพร” 

(19 มกราคม 2561)

 กิจกรรมเปิดเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบ

นำาส่ง ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำาอาง และโรงงาน

ผลิตเครื่องสำาอาง (ต้นแบบ) เพื่อให้ผู้ประกอบการ

ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการยกระดับในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยโดยใช้นาโนเทคโนโลยี  

งาน nano tech 2018 ประเทศญี่ปุ่น (14-16 กุมภาพันธ์ 2561) 
 นาโนเทค นำาผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน nano tech 2018 

นิทรรศการระดับนานาชาติที่รวมผลงานวิจัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้าน

นาโนเทคโนโลยีทั่วโลก กิจกรรมครั้งนี้มีการนำานักวิจัยและผู้ประกอบการ 

เข้าเยี่ยมชมโรงงาน OEM บรษิทั Healthy-Food (Japan Supplement) 

เพือ่ศกึษาดงูานและรบัรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ เพือ่นำากลบัมาประยกุต์ใช้ต่อยอด

กับงานวิจัยและธุรกิจต่อไป

งานประชุมวิชาการประจ�าปี สวทช. ครั้งที่ 14   

(NAC2018) (9 - 13 มีนาคม 2561)

 เสวนาระหว่างนกัวจิยัและภาคเอกชนในงานประชมุ

วชิาการประจำาปี 2561 ในหัวข้อ  “เครือ่งสำาอางจากงานวจิยั 

ทำาแล้วมีดีอย่างไร” และสนับสนุนผู้ประกอบการในการจัด

แสดงผลงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกิจกรรมดังกล่าว

JANUARY 2018 MARCH 2018
FEBRUARY 2018
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MARCH 2018

MAY 2018

JUNE 2018

อบรมความรู้ “สมุนไพรไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรมนาโน”

(27 มีนาคม 2561)

 กจิกรรมอบรมความรูค้วามเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบ

การด้านความสำาคัญการของนำานาโนเทคโนโลยีมายกระ

ดับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และความรู้ทางด้านตลาด

ที่สำาคัญในการพัฒนาธุรกิจ เช่น การเตรียมความพร้อมสู่

การขยายตลาดออกสูก่ลุม่ประเทศ CLMV และประเทศจนี

งาน ASEAN Beauty 2018 (3 - 5 พฤษภาคม 2561)

 นาโนเทค ร่วมจดันทิรรศการในงาน ASEAN Beauty 2018 

นิทรรศการศูนย์รวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง 

ครบวงจร พร้อมกิจกรรมสาธิตและสัมมนาให้ความรู ้ท่ีน่าสนใจ 

โดยในงานดังกล ่าวได ้นำาเสนอผลิตภัณฑ์งานวิ จัยเวชสำาอาง 

จากสมุนไพร และงานบริการโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางต้นแบบ

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ณ ประเทศเวียดนาม 
(14 - 16 มิถุนายน 2561)
 น า โ น เ ท ค  จั ด กิ จ ก ร ร ม อ อ ก
นิทรรศการ ในงานสั มมนาและนิทรรศการ 
ระดับนานาชาติ MEKONG Beauty Show 2018 
ประเทศเวียดนาม เพ่ือนำาเสนอผลงานวิจัยด้าน 
นาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมุนไพรและสารสกัด
สมุนไพรโดยมีผู ้ประกอบการไทยในกลุ ่มธุรกิจ
เครื่องสำาอางและเวชสำาอางจากสมุนไพร ร่วมแสดง
ผลิตภัณฑ์กว่า 7 บริษัท
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JULY 2018

JULY 2018
JULY 2018

งาน Thailand Tech Show 2018 (4-8 กรกฎาคม 2561)

 นาโนเทค ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน Thailand 

Tech Show 2018 ภายในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพบปะเจรจา

ทางธุรกิจกับนักวิจัยเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนาโน

เทคโนโลยี พร้อมให้คำาปรึกษาความรู้ด้านการพัฒนาอนุภาคสมุนไพร

งาน Bangkok Beauty 2018 

(12-14 กรกฎาคม 2561)

 นาโนเทค จัดนิทรรศการในงาน Bangkok 

Beauty 2018 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน

อุตสาหกรรมเครื่องสำาอางไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับ

นานาชาติ ภายในงานนักวิจัยจากศูนย์ฯ ได้ร่วมขึ้น

เวทีเสวนาในมุมมองของการยกระดับอุตสาหกรรม

เครื่องสำาอางไทยด้วยนาโนเทคโนโลยี และจัดแสดง

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 

(18 - 21 กรกฎาคม 2561)

 นาโนเทค จัดนิทรรศการในงานมหกรรมสมุนไพร

แห่งชาติ ภายในงานมีการแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด และให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการ

ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย   ด ้วยนาโนเทคโนโลยี 

พร ้อมทั้ งนำ าผู ้ ประกอบการที่ มีความร่วมมือด้านวิจัย

และพัฒนาไปจัดแสดง



รางวัลและความส�าเร็จ 
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ดร.กมลวรรณ  
ธรรมเจริญ

ดร.กมลวรรณ  ธรรมเจริญ  ห้องปฏิบัติก�รวัสดุน�โนเฉพ�ะท�งและโครงสร้�งพื้นผิว
 1.  รางวลัเหรียญเงิน “SILVER PRIZE” จากสมาคมส่งเสรมิสิง่ประดษิฐ์และการวจิยัของเกาหล ีหรอื Korea Invention 
Promotion Association (KIPA)  
 2. รางวัลพิเศษ “Special Award for Innovation” จากมหาวิทยาลัย King Abdulaziz University ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย 
 จากผลงาน “Anti-Microbial Sachet Based on Natural Extracts for Bakery Products” 

ดร.ขจรศักดิ์  เฟื่องนวกิจ  ผู้อำ�นวยก�รหน่วยวิจัยวัสดุน�โนและวิศวกรรมระบบน�โน
 รางวัลสมาคมเคมีแห ่งประเทศไทยฯ ประเภทที่  2 CST Citat ion Award 2017 จากสมาคมเคมี 
แห ่ งประเทศไทยในพระอุปถัมภ ์ของศาสตราจารย ์  ดร .สมเด็จพระเจ ้ าลูก เธอเจ ้ าฟ ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ  ์
อัครราชกุมารี 

ดร.คท�วุธ น�มดี  ห้องปฏิบัติก�รระบบนำ�ส่ง
 1. รางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวัตกรรม 13th Invention and prototype show and student 
business plan competition 42th International invention show ณ ประเทศโครเอเซีย จากผลงาน “ระบบนำาส่ง 
นาโนวัคซีน ต้านเชื้อสเตรปโตคอคคัสเพื่อการพัฒนาวัคซีน แบบจุ่มที่สภาวะความดันออสโมติกสูงสำาหรับปลานิล”
 2. รางวัลเหรียญทองแดง รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) (Inventions 
Geneva และ palexpo) จากผลงาน “บีโลนิโอโซม : อนุภาคนาโนลูกผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การนำาส่งสารอาหาร 
กลุ่มไมโครนิวเทรียนท์ (วิตามินและเกลือแร่) ผ่านระบบทางเดินอาหารสำาหรับการเลี้ยงปศุสัตว์”

ดร.ขจรศักดิ์  
เฟื่องนวกิจ

ดร.คทาวุธ 
นามดี
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สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม

น�ยคุณัช สุขธรรม ห้องปฏิบัติก�รระบบนำ�ส่ง
 รางวัล Best oral presentation จากการนำาเสนอหัวข้อ Investigation and Characterization of  
nano-transethosomes as vesicular carriers for enhanced topical administration ในการประชุม 2nd International 
Conference on Science and Technology of Emerging Materials จัดโดย College of nanotechnology KMITL 
และ MRS Thailand

น�ยจิรวัฒน์ จิตภักดี  ห้องปฏิบัติก�รคำ�นวณระดับน�โน
 รางวัล Best oral presentation จากการนำาเสนอหวัข้อ Cooperation of Single Co Atom with Defect MoS2 as  
a High Efficient Catalyst for HDO Reaction: A DFT Study ในการประชุม The 22nd International Annual Symposium 
on Computational Science and Engineering (ANSCSE22) จดัโดย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกับ National e-Science 
Infrastructure Consortium และ Computational Science and Engineering Association (CSEA)

ดร.จีร�พร ลีล�วัฒนชัย  ห้องปฏิบัติก�รน�โนโมเลกุลเป้�หม�ย
 1.รางวลั 2nd Runner-up “Young Scientist  Award 2018 และ ได้รับ Popular Vote ลำาดบัท่ี 1 จาก Merck Thailand  
ผลงาน “Development of Coated Microneedles for Highly Specific Bacille Calmette-Guerin(BCG) Vaccination-
Independent  Diagnosis of Latent Tuberculosis Infection”
 2. รางวลัสาขาสรีรวทิยาหรอืการแพทย์ ประจำาปี 2561 ทุนลินเดา พระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีจากโครงการคัดเลอืกผูแ้ทนเข้าร่วมประชุมผูไ้ด้รบัรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา

นายคุณัช 
สุขธรรม

นายจิรวัฒน์ 
จิตภักดี

ดร.จีราพร 
ลีลาวัฒนชัย
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ดร.เจษฎา 
แม่นย�า

ดร.ชมพูนุช 
รุ่งนิ่ม

ดร.ชุลีกร 
โชติสุวรรณ

ดร.เจษฎ� แม่นยำ�  ห้องปฏิบัติก�รเคลือบผิวน�โนเฉพ�ะท�ง
 ทุนวิจัยระยะสั้น Australia-Thailand Endeavour Research Alumni Mentoring Program  
จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำาประเทศไทย ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เพื่อการศึกษาสมบัติโฟโตลูมิเนสเซนส์ของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิคแคโทโดลูมิเนสเซนส์ โดยทำาวิจัย 
ณ University of Technology, Sydney, NSW Australia

ดร.ชมพูนุช รุ่งนิ่ม  ห้องปฏิบัติก�รคำ�นวณระดับน�โน
 ไ ด ้ รั บ ทุ น วิ จั ย โ ค ร ง ก า ร  I n s t i t u t e  f o r  M o l e c u l a r  S c i e n c e  I n t e r n a t i o n a l 
Internship Program in Asia (IMS-IIPA) เพื่อร ่วมทำาวิจัยระยะสั้นกับ Professor. Akihito Ishizaki 
ณ  Institute for Molecular Science (IMS) ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ชุลีกร โชติสุวรรณ  ห้องปฏิบัติก�รจัดเรียงโครงสร้�งและอนุภ�คระดับน�โน
 ทุน Newton Fund โครงการ Leaders in Innovation Fellowship (LIF) 2018 Newton Fund Royal 
Academy of Engineering



รายงานประจ�าปี 2561
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 37

สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม

ดร.ณัฏฐพร 
พิมพะ

ดร.เดือนเพ็ญ 
จาปรุง

ดร.ธีรพงศ์ 
ยะทา

ดร.ณัฏฐพร พิมพะ ผู้อำ�นวยก�รหน่วยวิจัยเกษตรน�โนและสิ่งแวดล้อมและคณะวิจัย
 รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) 
(Inventions Geneva และ palexpo)
 จากผลงาน “การแปรรูปโฟมพอลิสไตรีนของเสียเป็นวัสดุดูดซับนำ้ามันและตัวทำาละลายอินทรีย์”

ดร.เดือนเพ็ญ จ�ปรุง  ห้องปฏิบัติก�รน�โนโมเลกุลเป้�หม�ยพร้อมด้วยทีมวิจัย
 1. รางวัลผลงานวิจยัประจำาปี : รางวัลระดับดี สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย์จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 ผลงาน “การวัดปริมาณนำ้าตาลบนอัลบูมินเพื่อติตตามภาวะเบาหวาน”
 2. รางวัลดีเด่น จากการส่งผลงานประกวดการจัดกิจกรรมป้องกันโรคเบาหวานโดยสมาคมโรคเบาหวาน 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.ธีรพงศ์ ยะท�  ห้องปฏิบัติก�รระบบนำ�ส่ง
 1. รางวัลเหรียญทองและเหรียญเกียรติยศจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน “นวัตกรรม
การนำาส่งยาต้านจุลซีพทิลมิโคชินด้วยพาหะนำาส่งระดับนาโนผ่านระบบทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูงตรงเป้าหมาย”
 2. ได้รับ Popular Vote ลำาดับที่ 2 จาก Merck Thailand
 3. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) 
(Inventions Geneva และ palexpo) จากผลงาน “อนุภาคนาโนทิลมิโคซินสำาหรับการป้องกันและรักษาการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจในสัตว์เศรษฐกิจ” (พร้อมด้วยคณะวิจัย)
 4. รางวัล High performance-active ingredients for Innovative and advanced anti-aging products 
โดย Young Technopreneur (พร้อมด้วยผู้ร่วมโครงการ)
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ดร.ปองกานต์ 
จักรธรานนท์

ดร.มนัสชัย 
คุณาเศรษฐ

ดร.วรล  
อินทะสันตา 

ดร.ปองก�นต์ จักรธร�นนท์  ห้องปฏิบัติก�รวัสดุน�โนเพื่อพลังง�นและก�รเร่งปฏิกิริย�
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด FameLab Thailand National Audition 2018 “FameLab 
Thailand 2018” จาก BRITSH COUNCIL

ดร.มนัสชัย คุณ�เศรษฐ  ห้องปฏิบัติก�รคำ�นวณระดับน�โน
 รางวลั The most Outstanding oral Presentation award จากสถาบนั Institute of Atomic and Molecular 
Sciences, Academia Sinica ประเทศไต้หวัน
 จากผลงาน “Shift/Collapse : An Algorithm for Fast and Scalable Dynamic Many-Body Potentials  
Molecular Dynamics Simulations”

ดร.วรล  อินทะสันต�  ผู้อำ�นวยก�รหน่วยวิจัยวัสดุน�โนเฉพ�ะท�งและน�โนเทคโนโลยีขั้นสูงและคณะวิจัย
 รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก 
(WIPO) (Inventions Geneva และ palexpo)
 จากผลงาน “แผ่นเส้นใยนาโนเมมเบรนสมบัติพิเศษและแผ่นกรองนาโนที่มีความแข็งแรง ทนทานขนาดเล็กและ 
บางพิเศษจากเส้นใยนาโนสำาหรับการกำาจัดวัณโรค”
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สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม

ดร.วิทยา 
พิมทอง

ดร.วิยงค์ 
กังวานศุภมงคล

ดร.สราวุธ 
อิ่มเพ็ง

ดร.วิทย� พิมทอง ห้องปฏิบัติก�รคว�มปลอดภัยท�งน�โนเทคโนโลยี
 ทุน The International Scholar Exchange Fellowship (ISEF) 
จาก Korea Foundation for Advanced Studies เพื่อไปปฏิบัติวิจัยการศึกษาความเป็นพิษของสารประกอบธรรมชาติ
ต่อตับโดยใช้ transgenic zebrafish ที่ให้แสงฟลูออเรสเซนต์ในตับของปลาม้าลาย ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ดร.วิยงค์ กังว�นศุภมงคล  ผู้อำ�นวยก�รหน่วยม�ตรวิทย�น�โนวิเคร�ะห์และวิศวกรรมและคณะวิจัย
 รางวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Award) จาก Malaysian Association of Research Scientist (MARS) 
จัดโดยรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก(WIPO)  (Inventions Geneva และ palexpo)
 จากผลงาน “ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยเคลือบด้วยฟิล์มพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิทที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” 

ดร.สร�วุธ อิ่มเพ็ง  ห้องปฏิบัติก�รคำ�นวณระดับน�โน หน่วยวิจัยวัสดุน�โนและวิศวกรรมระบบน�โน
 รางวัล Best oral presentation จากการนำาเสนอหัวข้อ Theoretical investigation on gas sensing 
properties of a MnN4 moiety embedded graphene (MnN4-Graphene) ในงานประชุม The22nd 
International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE22) 
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร ่วมกับ National e-Science Infrastructure Consortium และ 
Computational Science and Engineering Association (CSEA)
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ดร.สัญชัย 
คูบูรณ์

ดร.สุภาวดี 
นาเมืองรักษ์

ดร.สุวัสสา 
บ�ารุงทรัพย์

ดร.สัญชัย คูบูรณ์  ห้องปฏิบัติก�รวัสดุน�โนเพื่อพลังง�นและก�รเร่งปฏิกิริย�
 ทุ น วิ จั ย จ าก  Shangha i  Mun i c i p a l  S c i ence  and  Techno lo g y  Commi s s i on , 
Nanoscience and Technology Research Center, Shanghai University เพื่อไปปฏิบัติงานวิจัย 
Construction and Structure-Activity Relationship of New Structure Methane Dry Reforming 
Catalyst, Hexagonal Boron Nitride Supported Nickel ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.สุภ�วดี น�เมืองรักษ์  ห้องปฏิบัติก�รคำ�นวณระดับน�โน
 รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประเภทท่ี 3 Wiley-CST Award for Contribution to Green 
Chemistry 2017 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ดร.สุวัสส� บำ�รุงทรัพย์ ห้องปฏิบัติก�รน�โนโมเลกุลเป้�หม�ย
 1. รางวัล Best Poster Presentation Award จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมวิจัยวัสดุ 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (MRS Thailand 2017)
 จากผลงาน “Development of SERS based biosensor using gold nanorods for cancer screening”
 2. รางวัลรองชนะเลิศ DMSc Award ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 จากผลงาน “การพฒันาอนภุาคซลิกิานาโนฟลอูอเรสเซนต์ตดิฉลาก แอนตบิอดแีบบควบคมุทศิทางสำาหรบัการ
ตรวจจับมะเร็งลำาไส้ใหญ่”
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สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม

นายอนุศิษย์  
แก้วประจักร

ดร.อัจฉรา
แป้งอ่อน

ดร.อุรชา 
รักษ์ตานนท์ชัย

น�ยอนุศิษย์  แก้วประจักร ห้องปฏิบัติก�รเคลือบผิวน�โนเฉพ�ะท�ง
 รางวัล Best Poster Presentation Award จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมวิจัยวัสดุแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 1 (MRS Thailand 2017)
 จากผลงาน “Solution processes for printable solar cells with organic/inorganic semiconduction 
materials”

ดร.อัจฉร� แป้งอ่อน ห้องปฏิบัติก�รสิ่งทอน�โน
 รางวัลประกาศเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 2561 PPC Alumni Award 2018“ดีเด่นรุ ่นใหม่” 
(Rising Star Award) จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 จากผลงาน Biomaterials-based Nanofunctional Fibrous Membranes Applicable for Tissue 
Engineering and Green Textiles

ดร.อิทธิ ฉัตรนันทเวช ห้องปฏิบัติก�รระบบอุปกรณ์น�โน
 รางวัลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ประจำาปี 2561 ทุนลินเดา พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จากโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

ดร.อุรช� รักษ์ต�นนท์ชัย รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ
 รางวลั UK Alumni Awards สาขา Professional achievement ประจำาปี 2018 โดยจากสถานเอกอคัรราชทตูองักฤษ
ประจำาประเทศไทย

ดร.อิทธิ 
ฉัตรนันทเวช



 การสร้างบุคลากรทางด้านนาโนเทคโนโลยีเป็นส่วน

ที่สำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ

โดยในแต่ละปี นาโนเทค ได้รบัการจดัสรรทนุรฐับาลตามความ

ต้องการของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สงักดัศนูย์

นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ) เฉลี่ยปีละ 10 ทุน เพื่อรับทุนรัฐบาล

ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

 ในปี 2561 มีนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำาเร็จการศึกษา 

ได ้ เดินทางกลับมาปฏิบัติงาน ณ นาโนเทค ส ่วนใหญ่
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การพัฒนาก�าลังคนและบุคลากร
ด้านนาโนเทคโนโลยี  

เป็นนักเรียนทุนท่ีเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

รองลงมาคือปริญญาโทและเอก รวมจำานวนนักเรียน

ทุน นับตั้งแต่นักเรียนทุนรุ ่นแรกที่ได ้เดินทางไปศึกษา

ต ่อต ่างประเทศในปี 2551 ศูนย ์นาโนเทค สามารถ

ส ร ้ า ง นั ก น า โ น เ ทค โน โ ล ยี ที่ จ ะ ม า เ ป ็ น กำ า ลั ง ห ลั ก

ใ น ก า ร พั ฒ น า น า โ น เ ท ค โ น โ ล ยี ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ้ ว 

กว่า 100 คน 



สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม
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 ในระยะที่ 1  มีศูนย์เครือข่ายจำานวน 8 แห่ง มุ่งเน้น

การสร้างการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในด้าน

การวจิยัและพฒันานาโนเทคโนโลย ีตอบสนองต่อแผนกลยทุธ์

ของชาติ ด้านการวิจัย พัฒนากำาลังคน ซึ่งร่วมผลิตนักศึกษา

ในระดับ อยู่ในหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี 

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาศูนย์เครือข่ายในระยะท่ี 1 ได้มี 

ศูนย์เครือข่ายรองรับปริญญาเอกจำานวน 312 คน และ 

ปริญญาโทจำานวน 444 คน

 ในระยะที่ 2 ระหว่างปี 2556-2560 การผลิต

นักศึกษา ซ่ึงเป ็นกำาลังสำาคัญสร ้างนักนาโนเทคโนโลย ี

ยังดำา เ นินการอย ่างต ่อเนื่อง โดยสนับสนุนนักศึกษา 

ระดับปริญญาเอกจำานวน 105 คน และปริญญาโท 

จำานวน 184 คน ในหลักสูตรด ้านนาโนเทคโนโลยี  

รวมท้ังสองระยะมีนักศึกษ� ในระดับปริญญ�โท 628 คน

ปริญญ�เอก จำ�นวน 417 คน  

 ปี 2561 ศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิยงัคงด�าเนนิการสนบัสนนุการสร้างนกันาโนเทคโนโลยีภายใต้โครงการ 
ศูนย์เครือข่ายการวิจัย ในระยะที่ 3 ระหว่างปี 2561-2564 โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนนักศึกษาในระดับปริญญาเอก 
จ�านวน 89 คน และระดับปริญญาโท จ�านวน 139 คน ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างนักนาโนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
นาโนเทคโนโลยีของประเทศต่อไป

ปริญญาเอก

จ�านวน 417 คน

  นอกจากนี้ ในด้านการสนับสนุนการสร้างนักนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศที่ผ่านมา นาโนเทค ยังมีกลไกการ
ท�างานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร มหาวิทยาลัย ในการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี (NANOTEC Center 
of Excellence) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2549-2554

ปริญญาโท

จ�านวน 628 คน



 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ให้ความ

สำาคญักบัการพฒันาขดีความสามารถขององค์กรและบคุลากร

เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเจริญเติบโตการวิจัยและ

พัฒนาทีเ่ป็นพนัธกจิหลกั โดยในปี 2561 นาโนเทค ได้ปรบัปรงุ

ระบบบริหารจัดการภายใน กระบวนการทำางาน การสื่อสาร

ภายใน การพัฒนาบคุลากรแบบมุง่พฒันาขดีความสามารถหลกั 

และการเสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำางาน

เพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทำางาน
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การบริหารจัดการภายในเชิงรุก 
(NANOTEC Smart Support)  

 การปรบัปรงุประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการ

เป็นส่วนสำาคญัทีท่ำาให้การบรหิารจดัการภายในมคีวามคล่องตวั 

รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้โดยคำานงึถงึความสำาคัญและ

ผลกระทบต่อผูร้บับรกิาร ในปี 2561 ได้มคีดัเลอืกกระบวนการ

ที่มีผลกระทบสูงเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการ 

จำานวน 5 กระบวนการ โดยแต่ละการพัฒนากระบวนการมี

วตัถปุระสงค์เพือ่มุง่ไปสูก่ารส่งมอบผลงานทีม่คีณุภาพตรงเวลา 

และสร้างความพงึพอใจแก่ผูร้บับรกิารทัง้ภายในและภายนอก

การพัฒนาปรับปรุงระบบ
และกระบวนการ

การบริหาร
คลังสารเคมีและวัสดุ
(NANO SciStore)

การชี้บ่งอันตรายและ
ประเมินความเสี่ยง 

(HIRA)

การอนุมัติงานซ่อม
เครื่องมือวิทยาศาสตร์

มูลค่าเกิน1แสน

สร้างระบบ IT เพื่อช่วย
ในการบริหารงาน

(NANOTEC Directory)

การจัดซื้อสารเคมี
วัสดุ และ PPE

$

DANGER
RISK
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 การพัฒนาบุคลากรของนาโนเทค มุ่งเน้นการพัฒนา

ตามแผนพัฒนารายบุคคล โดยพัฒนาขีดความสามารถหลัก

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามแผน

กลยุทธ์และความเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยระยะสั้นได้จัด

ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากภายในและต่าง

ประเทศ เพื่อเน้นสร้างมุมมองการนำางานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์

ได้ชัดเจนขึ้น ส่วนการพัฒนาในระยาวเป็นการวิเคราะห์สาขา

ที่ต้องการพัฒนาและการจัดทำาแผนการพัฒนานักเรียนทุนให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของนาโนเทค

 นาโนเทค ให้ความสำาคญักบัการสือ่สารภายในเพือ่ให้

เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันจะนำาไปสู่ความเข้าใจท่ีถูกต้อง         

การสร้างความตระหนักในบทบาทการสื่อสารในทุกระดับการ

จัดการ รวมถึงการสื่อสารในเรื่องการทำางานเพื่อสร้างความ

เข้าใจและความเชื่อมโยงในการทำางาน นอกจากนี้ ในปี 2561 

นาโนเทคยังได้มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ภายในองค์กร โดยมุง่ให้ความรู ้เข้าใจความเปลีย่นแปลงทีก่ำาลงั

จะเกดิข้ึน  รูถึ้งบทบาทของตนท่ีมต่ีอการเปลีย่นแปลงอนัจะนำา

ไปสู่การปรับตัวภายใต้ความเปล่ียนแปลงและการปรับวิธีการ

ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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บทบาทด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี

 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. โดยงานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุน      

ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในระดับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคประชาสังคมที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม โดยผลักดัน สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์         

ความปลอดภยัและจรยิธรรมนาโนเทคโนโลย ีทัง้ภาครฐั ภาคการศกึษา และเอกชน  เพือ่ยกระดบัผลติภณัฑ์ตลอดจนสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 โดยในปี 2561 นาโนเทค ได้ผลักดันให้เกิดการดำาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยร่วมกับ

หน่วยงานเครือข่ายในประเทศ 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

 ในปี 2561 นาโนเทค นำาเสนอร่างมาตรฐานผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี  จำานวน 2 เรื่อง  ได ้แก ่ 

 1) ข้อแนะนำาเกี่ยวกับการทำาเครื่องหมายและฉลาก

บนวัสดุนาโนและผลิตภัณฑ์นาโน

 2) การเตรียมเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ 

วสัดุนาโน ปัจจุบนัอยูใ่นข้ันตอนการดำาเนินงานด้านการกำาหนด

มาตรฐานฯ โดยสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.) ซึ่ งการจัดทำามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

• ผลักดันให้เกิดการก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมนาโนเทคโนโลย ี(มอก. 2691)  

นาโนเทคโนโลยี จะเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู ้ประกอบ

การและหน ่ วยงาน ท่ี เ ก่ียวข ้อง กับนาโนเทคโนโลยี  

นำาไปใช้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสากล สามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย พัฒนาการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ 

การแข่งขันของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีใช้นาโนเทคโนโลยี

ในตลาดโลก
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 นาโนเทค จัดทำาสื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง “มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี” ตามท่ีกระทรวง

อุตสาหกรรมได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำานวน 7 เล่ม 

ให้มีเน้ือหาและรูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อนำาไป

• การพัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้ “7 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี (มอก.2691)”         
   (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) สู่ภาคอุตสาหกรรม  

เผยแพร่และใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 

และประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จาก

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมนาโนเทคโนโลย ี(มอก.2691) 

ได้อย่างเหมาะสม
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 นาโนเทค ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนย์นนทบุรี  จัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการ

สื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” 

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ผ่านคลิปวิดีโอ สั้น 3 นาที

• โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี 

ให ้แก ่ เยาวชนระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผ ่ าน

การคัดเลือกระดับภูมิภาค จำานวน 40 คน ได้มีส่วนช่วย

เ ผ ย แ พ ร ่ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ ภ า ค ป ร ะ ช า ช น 

มีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องความปลอดภัย

นา โน เทค โน โลยี และการ เลื อก ใช ้ ผลิ ตภัณฑ ์นา โน 

อย่างปลอดภัยและเหมาะสม รวมถึงรู ้จักการจัดการและ 

การกำาจัดได้อย่างถูกวิธี  



 • การเข้าร่วมสัมมนาภายในงาน ASEAN NEXT 2018
 ร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “Standards and Harmonization: ASEAN Challenges and Opportunities” 

ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างนาโนเทค สวทช. และสถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่สนบัสนนุ

และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานความปลอดภัยในระดับนานาชาติระหว่างสมาคมอาเซียนและสหภาพยุโรป
 
 • การเข้าร่วมสัมมนาในงาน Nanothailand 2018 
 ร่วมการสัมมนาหัวข้อ The Nanosafety Technical Forum ภายในงานประชุมวิชาการ Nanothailand 2018 

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง นาโนเทค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 
 • การเข้าร่วมประชมุกลุม่ย่อย The Working Party on Manufactured Nanomaterials (WPMN) 
ในงานประชุม OECD Conferences ณ กรุงปารีส
 ร่วมการประชมุและร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์ ในการประชมุ The Working Party on Manufactured Nanomaterials 

(WPMN) ในฐานะหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิก
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 นอกจากบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภยัและจรยิธรรมนาโนเทคโนโลยภีายในประเทศแล้ว นาโนเทค ยงัมส่ีวนร่วมในการดำาเนนิกจิกรรม 

โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย โดยในปี 2561 นาโนเทคได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีกับหน่วยงานระหว่างประเทศ จำานวน 3 กิจกรรม ดังนี้



• การพัฒนาความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ

คว�มร่วมมือกับ The National Center for Nanoscience and Technology (NCNST)

 The National Center for Nanoscience and Technology (NCNST) เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี 

จัดตั้งขึ้นโดย Chinese Academy of Science (CAS) และกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเป็นประธานความร่วมมือระหว่างนาโนเทคและ NCNST เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556  

และมีความร่วมมือร่วมกันมาอย่างต่อเน่ืองโดยมีกิจกรรมท่ีสำาคัญท่ีดำาเนินการร่วมกัน โดยในปี 2561 ศน. และ NCNST 

มีกิจกรรมร่วมกันดังนี ้

 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ นำาโดย ศ.ดร. ไพรัช   

ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารฯ พร้อมด้วย ดร.วรรณี ฉิน

ศริกิลุ ผูอ้ำานวยการฯ และนักวจัิยนาโนเทค ร่วมประชมุวชิาการ 

NCNST-NANOTEC Joint Research Meeting จัดโดย

สถาบนั NCNST ณ สถาบนับณัฑติวทิยาศาสตร์แห่งสาธารณรฐั

ประชาชนจนี หรอื National Center for Nanoscience and 

Technology; NCNST สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันท่ี 

7 พฤศจิกายน 2560
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ความร่วมมือ
ด้านนาโนเทคโนโลยีกับหน่วยงานพันธมิตร

 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 

ริเริ่มความร่วมมือด้านการแพทย์ และสนับสนุนให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่าง 

ทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งมีการหารือเพื่อสนับสนุนให  ้

นกัวจิยัของนาโนเทคและ NCNST เป็นท่ีปรกึษาร่วมกนัให้กบั 

นักเรียนทุน NCNST/UCAS

• การประชมุวชิาการ NCNST-NANOTEC Joint Research Meeting 

จีน
ญี่ปุ่น

เยอรมนีเกาหลี



 ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีและผู ้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ 

พร้อมด้วยคณะผู้แทนจาก สวทช. และนาโนเทค ร่วมเข้าเฝ้า

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธานในการ

เปิดสำานักงานท่ีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจำ ากรุ งป ั ก ก่ิ ง  สาธารณรั ฐประชาชนจีน  และ 

ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการความร่วมมือด้าน วทน. 

ระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี 

ของประเทศไทย และสถาบันบัณฑิต วิทยาศาสตร ์ 

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of 

Sc ience :  CAS )  ซึ่ ง เป ็น โครงการในพระราชดำ าร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม

 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู ้อำานวยการสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ 

ดร.วรรณ ี ฉนิศิรกิลุ ผูอ้ำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ 

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือ

การวิจัยและพัฒนาด้านการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพ่ือ

การเกษตรและการแพทย์ต่อจากบนัทกึข้อตกลงฉบบัเดมิท่ีสิน้

สุดระยะเวลาความร่วมมือในเดือนเมษายน 2561 ณ NCNST 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยม ี

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว 

• การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในรูปแบบที่ปรึกษาร่วมโครงการวิจัย 

 นาโนเทค และ NCNST ได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยดำาเนินการในรูปแบบ 

ทีป่รกึษาร่วมโครงการวจิยัให้กบั นายนวมนิทร์ สงวนหมู ่นกัศกึษาปรญิญาเอก University of Chinese Academy of Sciences 

หรือ UCAS ประจำาปี 2558 ภายใต้หัวข้อวิจัย “An investigation of nanocarrier-mediated delivery of CRISPR-Cas9 

to breast cancer cells” โดย Prof. Dr. Xing-Jie Liang หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย laboratory of controllable 

nanopharmaceuticals, NCNST เป็นที่ปรึกษา และ ดร. ธีรพงศ์ ยะทา นักวิจัยห้องปฏิบัติการระบบนำาส่ง เป็นที่ปรึกษาร่วม 
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• การลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือกับ NCNST 
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 นาโนเทค และ NTC มีการทำาบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) เพื่อร่วมมือทางวิชาการร่วมกันนับแต่ปี 2559 ซ่ึงมี
ความสำาเร็จจากผลงานวิจัยและพัฒนาร่วมกัน อาทิ มีการตี
พิมพ์บทความทางวิชาการจำานวน 8  ฉบับ  มีการแลกเปลี่ยน
นกัวจิยัระหว่างสองหน่วยงานเพือ่ทำางานวจิยัสำาหรับประยกุต์
ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน นำาไปสู ่การลด
ปรมิาณของแก๊สเรอืนกระจกทีส่่งผลโดยตรงต่อภาวะโลกร้อน 
นอกจากนีย้งัมงีานวิจัยร่วมกนัเพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมบัติทางโครงสร้างกับค่าความเป็นพิษของสารอนุพันธ์ใน
กลุม่คมูารนิ ซ่ึงมคีณุสมบัตต้ิานอนมุลูอสิระและเชือ้แบคทเีรยี 
สามารถประยุกต์ใช้ในเวชสำาอางและการแพทย์ได้ 

 นาโนเทคจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) 
การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (Joint Research and                 
Development Center) ร่วมกับ NTC  มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ 
อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย โดยศนูย์วจิยัดงักล่าวจะช่วย
สนบัสนนุความร่วมมอืทางวชิาการด้านวสัดนุาโนเพือ่พลงังาน
และสิ่งแวดล้อม (Green Nanomaterials) และเพิ่มโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยร่วมกัน ในโอกาสนี้ นาโนเทค 
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม The 2nd Green Nanomaterials 
Workshop between NANOTEC and NTC-SHU เพื่อแลก
เปลีย่นองค์ความรูแ้ละสานต่อความร่วมมอืในงานวจิยัด้านวสัดุ
นาโนและการคำานวณระดับนาโน

• ความร่วมมือด้านวัสดุศาสตร์นาโนกับ
Nanoscience and Technology Research Center (NTC) มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ 

• งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน           
ด้านนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฟิสิกส์พลังงานสูง ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  

 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
ริเริ่มความร่วมมือด้านการแพทย์ และสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างท้ัง
สองหน่วยงาน รวมทัง้มกีารหารอืเพือ่สนบัสนนุให้นกัวจิยัของ
นาโนเทคและ NCNST เป็นทีป่รกึษาร่วมกนัให้กบันกัเรยีนทนุ 
NCNST/UCAS

 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ นำาโดย ศ.ดร. ไพรัช 
ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารฯ พร้อมด้วย ดร.วรรณี  
ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการฯ และนักวิจัยนาโนเทค ร่วมประชุม
วิชาการ NCNST-NANOTEC Joint Research Meet-
ing จัดโดยสถาบัน NCNST ณ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ National Center for 
Nanoscience and Technology; NCNST สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
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 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ศ.ดร.ไพรัช 

ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารนาโนเทค และ 

ดร.วรรณี ฉนิศิริกลุ ผูอ้ำานวยการนาโนเทคนำา ดร.อุมาพร 

ลำาดับ และ ดร.สุดารัตน์ อิสระพนาขีวิน นักเรียนทุน

วิจัยหลังปริญญาเอกในพระราชานุเคราะห์ ประจำาป ี

2561 กราบบังคมทูลลาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่ไปปฏบัิตงิานวจิยัหลังปรญิญาเอก

 นาโนเทค จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ 

(MOU) และ การประชุมวิชาการร่วมกับ IMS ประเทศญี่ปุ่น 

เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 ณ อุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย 

กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเคมีเชิง

คอมพิวเตอร์ (Computational Chemistry) อันจะนำาไปสู่

การพัฒนาความเชี่ยวชาญ ต่อยอดงานวิจัยร่วมกันของทั้งสอง

สถาบัน และเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติ

• ความร่วมมือวิจัยด้านเคมีเชิงคอมพิวเตอร์ (Computational Chemistry) 
กับ Institute for Molecular Science (IMS) 

 นาโนเทค และ IMS มีความร่วมมือทางวิชาการนับ

แต่ปี พ.ศ. 2554 และมีผลการดำาเนินงานร่วมกันอาทิ ทีมวิจัย

นาโนเทคได้รบัการสนบัสนนุจาก IMS ไปปฎบิตังิานร่วมกบัทีม

วจิยัIMS ท่ีมคีวามเช่ียวชาญด้านการพฒันาระเบยีบวธิวีจิยัทาง

ทฤษฏีควอนตัม ณ สถาบัน IMS หลายครั้ง ส่งผลให้ทีมวิจัยนา

โนเทคได้มโีอกาสใช้เครือ่งคำานวณสมรรถนะสูงของทางสถาบนั 

IMS พร้อมท้ังได้รับคำาปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญทั้งทางทฤษฎี

และการทดลองปฏิบัติงานจริงจนสามารถผลิตผลงานวิจัยที่

สามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้หลายฉบับ

• การขยายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน

ที่มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานโดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ทูลเกล้าฯ 

ถวายทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำานวนปี 5 ทุน 

และทุนวิ จัยหลั งปริญญาเอกในพระราชานุ เคราะห  ์

จำานวน 5 ทุน ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งนาโนเทคในฐานะหน่วยงาน

หลักท่ีทำาหน้าท่ีดำาเนินการคัดเลือกทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

ในเบื้องต้น เพื่อนำาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระราชวินิจฉัย

ในขั้นสุดท้าย 



 สวทช. โดยนาโนเทค ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 

ภาครฐัและเอกชนเข้าร่วมนำาเสนอผลงานด้านนาโนเทคโนโลยี

“Thailand Pavilion” ภายใต้แนวคิด “Nano Solutions 

by Innovation” ในนิทรรศการนานาชาติ nano tech 

2018 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Tokyo Big 

Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงศักยภาพผลงาน

วิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยในเวทีระดับโลก 

โดยจัดแสดงนวตักรรมนาโนเทคโนโลย ีจำานวน 15 ผลงาน อาทิ 

graphene for conductive ink, absorption carbon และ

ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์ในกิจการด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเทคโนโลยี

ของภาคเอกชนและแสดงศักยภาพในการวิจัย รวมไปถึง

การแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Thailand 4.0-Thriv-

ing in The 21st Century in the time of Changes” 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพ่ือนำาเสนอนโยบายการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และ 

รูปแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 

นอกจากนี้ยังได ้จัดการประชุมหารือร ่วมกับหน่วยงาน 

Innovation Center of NanoMedicine (iCONM)  

ประเทศญี่ปุ ่น  เพื่ อกำ าหนดแนวทางการสร ้างความ

ร่วมมือแบบทวิภาคีด ้านนวัตกรรมทางด้านการแพทย  ์

(Precision Nanomedicine) ของประเทศไทยในอนาคต 

 NMRI เป็นหน่วยงานวจัิยภายใต้ National Institute 

of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) 

ประทศญี่ปุ่น มีความร่วมมือกับนาโนเทค นับแต่ปี 2555  

โดยมีความสนใจร่วมกัน คือ “R&D of nanomaterials for 

improving the environmental conditions of our daily life”  

นาโนเทค และ NMRI มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ 

การเวียนกันเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง 

ส่งผลให้เกิดความร่วมมอืด้านการพฒันากำาลังคนและการสร้าง
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• การจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านนาโนเทคโนโลยขีองไทย ในงานนทิรรศการนานาชาต ิThe International 
Nanotechnology Exhibition and Conference 2018 (nano tech 2018) และการเจรจราความร่วมมือ
กับพันธมิตรประเทศญี่ปุ่น

• การสานต่อความร่วมมือวิจัยกับ Nanomaterials Research Institute (NMRI)

ความเข้มแข็งทางวิชาการจนได้รับการตีพิมพ์ผลงานใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 NMRI  ได้เป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุม The 8th NANOTEC-NMRI Workshop 

ณ AIST Tokyo Waterfront ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุม 

ดังกล่าวได้มีการหารือความร่วมมือร ่วมกันอาทิ เรื่อง 

Gas sensor และเรื่อง Fabrication of CaP nanoparticle/

coating for biomedical applications เป็นต้น



• ความร่วมมอืด้าน Nanostructured and Responsive Soft Materials: Molecular Design, Synthesis, 
Characterization กับ Max Planck Institute for Polymer Research (MPIP)
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 นาโนเทค เป็นเจ้าภาพจัดงาน Japan–Thailand 

Joint Seminar 2018 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ 

อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย วตัถปุระสงค์เพือ่แลกเปลีย่น 

องค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Innovations in 

Biomass Application for Catalytic Material Synthesis 

and Energy Devices) ระหว่างทีมวิจัย นาโนเทค คณาจารย์

และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และ

• ความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Japan ASEAN Science and Technology 
Innovation Platform (JASTIP Program) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Japan ASEAN 

Science and Technology Innovation Platform (JASTIP 

Program) 

 JASTIP Program เป็นโครงการความร่วมมือในการ

วจิยัระหว่างประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่ มวัีตถปุระสงค์เพ่ือ

พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ พร้อมท้ังส่งเสริมความ

ร่วมมอืในการวจิยัระหว่างประเทศญีปุ่่นและประเทศในอาเซียน 

 นาโนเทค ร่วมกับวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม 

เชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ MPIP ระหว่างวันท่ี 17-18 มกราคม 

2561 วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้การวิจัยและ

พัฒนาด้านวัสดุนาโนและเพื่อริเริ่มการสร้างความร่วมมือ 

ทางวิชาการร่วมกัน 

 ที่ผ ่านมานาโนเทค มีกิจกรรมร ่วมกับ MPIP 

อาทิ  ในป ี  2560 นักวิ จัยนาโนเทคได ้รับทุนการวิจัย

THAIGERMANMOB-029 NAWAP เพื่อดำาเนินโครงการ

วิจัยภายใต้หัวข้อเรื่อง Nanomembranes for Water 

Purification ซ่ึงทุนดังกล่าวให้งบประมาณสนับสนุนให้มี

การเดินทางแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัยไทยและเยอรมนีเพื่อ

ดำาเนนิโครงการวจิยัและหารอืความร่วมมอืร่วมกนั นอกจากนี ้

นักวิจัยนาโนเทคได้ไปปฎิบัติงานวิจัยท่ี MPIP เพื่อหาความ

ร่วมมือและเทคนิคใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทำา colloid 

การทำา RAFT polymerization 
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 คณะผู้บริหารและนักวิจัยนาโนเทค เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้บริหารสมาคม 

นาโนเทคโนโลยแีห่งภมูภิาคเชยี ครัง้ที ่ 15 ระหว่างวนัที ่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ไทเป 

ไต้หวนั ในฐานะกรรมการบรหิารสมาคมนาโนเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (ANF) ภายในงานประชมุ 

มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่การประชุมสุดยอดผู้บริหารฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เรื่องสถานภาพ ทิศทางการพฒันานาโนเทคโนโลยขีองแต่ละประเทศสมาชกิ และการประชุม 

เรื่อง  Policy and Opportunity of Nanotechnology Commercialization 

โดย ดร.ภาวดี อังค์วฒันะ รองผูอ้ำานวยการนาโนเทค ได้บรรยายในหวัข้อ “Nanotechnology 

in Thailand and its Application: From Lab to Market” เพือ่นำาเสนอผลงานของนาโนเทค

ทีไ่ด้รับการพัฒนาไปสูเ่ชงิพาณิชย์

• การประชุมสุดยอดผู้บริหารสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 15 
หรือ Asia Nano Forum Summit in Taiwan (The 15th ANFoS 2018)  



 จากความร่วมมือภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนา

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชานำ้ามันและงาม้อน ดร.สุเมธ 

ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ 

ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการนาโนเทค ได้ลงนามบันทึก

ข ้อตกลงการบริหารจัดการและจัดสรรผลประโยชน์ใน

ทรัพย์สินทางปัญญาของแผนงานวิจัย และพัฒนาประยุกต์

ใช้นาโนเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชานำ้ามันและ

งาม้อน เพื่อมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ท่ีเกิดจากการดำาเนินโครงการวิจัยวิจัยภายใต้แผนงานฯ 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน

ทอดพระเนตรผลการดำาเนินงานและความก้าวหน้าโครงการ

ศนูย์วจิยัและพฒันาชานำา้มนัและพชืนำา้มนั งานวจัิยและพฒันา

เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิของชานำา้มนัและงาม้อนเพือ่สร้างการ

รับรู้การวิจัยและพฒันาด้านนาโนเทคโนโลยี ณ ศนูย์วิจยันำา้มนั

และพืชนำ้ามัน มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย

 ในการนี้ คณะนักวิจัยจากนาโนเทค เฝ้ารับเสด็จและ

ทลูเกล้าฯ ถวายรายงานโครงการวจัิยและพัฒนาการเพิม่มลูค่า

ทางเศรษฐกจิของชานำา้มนัและงาม้อน ได้แก่ โครงการการสกดั

สารซาโปนนิจากกากเมลด็ชานำา้มนัและการนำาไปใช้ประโยชน์ 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าเปลือกผลชานำ้ามันในรูป

ของวัสดุดูดซับ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำารุงเส้นผม

จากนำ้ามันเมล็ดชา โครงการการพัฒนาตำารับอิมัลชันชนิดเกิด

ได้เองของนำ้ามันเมล็ดชาและงาม้อน และโครงการสารสกัด 

สีธรรมชาติจากเปลือกผลชานำ้ามัน เป็นต้น
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• การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
เพื่อการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรผลงานในโครงการศูนย์วิจัยฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการและจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ
แผนงานวิจัยและพัฒนาประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาน�้ามันและงาม้อน

มูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมหาวิทยาลัยนเรศวรส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

• ความร่วมมือโครงการศูนย์วิจัยชาน�้ามันและงาม้อน 
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• การสร้างความร่วมมอืเพือ่พัฒนาคณุภาพน�า้ส�าหรับ
โรงเรียนต�ารวจตระเวณชายแดน
   
 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร

นาโนเทค นำาคณะนักวิจัย ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน

พันธมิตรเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพนำ้าดื่มใน

พืน้ทีโ่รงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนเทพภเูงนิ อำาเภอนำา้โสม 

จังหวัดอุดรธานี โดยทีมนักวิจัยได้นำาองค์ความรู้จากการวิจัย

และพฒันาเพือ่การพฒันาคณุภาพนำา้ด้วยนาโนเทคโนโลยเีพือ่

ร่วมแก้ไขปัญหาคุณภาพนำา้จากการปนเป้ือนยาฆ่าแมลงร่วมกับ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จ พระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี กรมทรพัยากรนำา้บาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงาน

ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

การประชุมหารือกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้าดื่ม
ในพื้นที่โรงเรียนต�ารวจตระเวณชายแดน

 เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2561 ดร.วยิงค์ กงัวานศภุมงคล 

ผู้อำานวยการหน่วยวิจัย ส่งมอบเครื่องจักรของโรงงานต้นแบบ

ปุย๋ควบคมุการปลดปล่อยให้แก่วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

แพร่ และเยี่ยมชมการดำาเนินงานและหารือแนวทางการผลัก

ดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเยี่ยมชมโรงงานปุ๋ยฯ และ 

แปลงสาธิตการเกษตร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือ

ระหว่าง นาโนเทค และวิทยาลยัการเกษตรและเทคโนโลยแีพร่ 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อการถ่ายทอด

งานวิจัยปุ๋ยควบคุมการปลอดปล่อย

พิธีส่งมอบเครื่องจักรของโรงงานต้นแบบปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย

• การผลักดันโครงการการผลิตและทดสอบ
ประสิทธิภาพปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยภาคสนาม
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• ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนา
เครื่องส�าอางนาโนเวชส�าอางและการวิเคราะห์ทดสอบ
คณุลกัษณะสมนุไพร สารสกัดสมนุไพร ผลติภณัฑ์จาก
สมุนไพรและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

 นาโนเทค ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ ด้านการวจัิย

และพัฒนาเครื่องสำาอาง นาโนเวชสำาอาง และการวิเคราะห์

ทดสอบคุณลักษณะสมุนไพร สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพร และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง ร่วมกับ สถาน

วิจัยเครื่องสำาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

 โดยการสร้างความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวนี้ 

จะนำาไปสู่การจัดทำามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอนุภาค

สารสกัดสมุนไพร เป็นการดำาเนินการสนับสนุนกิจกรรม

มาตรฐานสำาหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมุนไพร ซ่ึงการ

สร้างมลูค่าเพิม่และพฒันาผลติภณัฑ์จากสมนุไพรเป็นนโยบาย 

ที่สำาคัญของรัฐบาล 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนาโนเทค
และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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 โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เป็นการ 
ร่วมวิจัยระหว่างกลุ่มวิจัยเฉพาะทางในมหาวิทยาลัยกับกลุ่มวิจัยในศูนย์ฯ เพื่อเสริมศักยภาพการวิจัยในการนำาผลงานไปใช้
ประโยชน์และสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ในปี 2561 อยู ่ในแผนการสร้างเครือข่ายฯระยะที่ 3 ที่จะดำาเนินการระหว่าง พ.ศ. 2561-2564 ภายใต้ช่ือ 
“โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระยะที่ 3 (Research Network of Nanotechnology)” โดยทำางานร่วมกับ 
ศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี จำานวน 11 แห่งจาก 7 มหาวิทยาลัย
 โครงการฯ ระยะที่ 3 นี้ มุ่งเน้นการนำาผลงานไปใช้ประโยชน์เป็นหลัก ในขณะเดียวกันยังคงมีการวิจัยขั้นพื้นฐานและ
การสร้างองค์ความรูใ้หม่เช่นเดยีวกนัโครงการในระยะทีผ่่านมา โดยจะเป็นการลงทนุร่วมกนัระหว่างนาโนเทคและมหาวทิยาลยั
เครือข่ายตามประเด็นวิจัยมุ่งเน้นที่มีร่วมกัน จากโจทย์การวิจัยที่มาจากความต้องการของผู้ใช้งานจริงตั้งแต่เริ่มโครงการซึ่งจะมี
คณะทำางานเพื่อติดตามผลการดำาเนินงานของเครือข่ายการวิจัยเป็นรายปีและผลักดันให้ผลงานนั้นๆ ถูกนำาไปใช้ประโยชน์และ

สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง

• โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี

• วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เกิดเครือข่ายวิจัยเฉพาะทางทำางานวิจัยร่วมกับ นาโนเทค สวทช.
 2. เพื่อสร้างฐานเทคโนโลยีต่อยอดนำาผลงานไปใช้ประโยชน์

 3. เพื่อสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศ

การวิจัยและพัฒนา 5 ขอบข่าย 

ตามประเด็น
มุ่งเน้นของ

สวทช. 

นาโนเทคโนโลยี
เพื่อการแพทย์
และสาธารณสุข 

นาโนเทคโนโลยี
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

นาโนเทคโนโลยี
เพื่ออาหารและ

การเกษตร

นาโนเทคโนโลยี
เพื่อมาตรวิทยาและ

การวิเคราะห์
ทดสอบ 

นาโนเทคโนโลยี
เพื่อพลังงาน

• เป้าหมาย
 1. มกีลุม่วจิยัเฉพาะทางทีร่่วมทำางานวจิยักบันาโนเทคในหวัข้อทีส่อดคล้องกบั Technology Roadmap จำานวน 5-10 ขอบข่าย
 2. เกดิผลงานทีน่ำาไปสู่การใช้ประโยชน์ สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสงัคมมากกว่า 5 เท่าของงบประมาณดำาเนนิการ 
ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดำาเนินงาน
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อย่างมีคุณภาพในระดับสากล
สนับสนุนการวิจัย

ผลงานเป็นที่ประจักษ์รับรู้

สู่อนาคต ที่ดีกว่า
นวัตกรรม นาโนเพื่อเศรษฐ์กิจและสังคม
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กรรมวิธีการจับแยกเชื้อ Listeria monocytogenes โดยใช้เทคนิคการแยก
ทางอิมมูโนด้วยอนุภาคแม่เหล็ก

กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่ง
ปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำาให้
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ที่พบบ่อยในประเทศไทย
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มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำาพล
อรประไพ คชนันทน์
มัลลิกา กำาภูศิริ
อรวรรณ หิมานันโต
เพลินพิศ ลักษณะนิล
ณัฏฐพร พิมพะ
ปรีชา จึงสมานุกูล

บัณฑิตา จอมหทัยกูล
นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล
วสวัตติ์ ไกรทอง
ปริญญา ผ่องสุภา
อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ

ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร
เดือนเพ็ญ จาปรุง
หทัยณันท์ ศิริเขตต์

ชยาชล อภิวาท
ทักษดนย์ วุฒิคุณ
ธารารัชต์ ธารากุล
สุวัสสา บำารุงทรัพย์
อลงกต ตรีทอง

คมสันต์ สุทธิสินทอง
ณรงค์พล แก้วจังหวัด
อัจฉรา แป้งอ่อน

กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล
ชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล
ณัฏฐพร พิมพะ
วิยงค์ กังวานศุภมงคล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ประเภทค�าขอ

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร
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ระบบของไหลจุลภาคสำาหรับการเตรียมตัวอย่าง

ชุดทดสอบสำาหรับตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยวิธีนิวคลีอิก 
แอซิดอิมมูโนโครมาโตกราฟีชนิดการไหลด้านข้างและกรรมวิธีการตรวจ 
ดังกล่าว

กระบวนการสร้างขั้วนำาไฟฟ้าฟิล์มบางชนิดโปร่งแสง

ซองบรรจุสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
จุลินทรีย์

สารออกฤทธิไ์ล่ยงุไร้กลิน่ชนดิเข้มข้นสำาหรบัการประยกุต์ใช้ในผลติภณัฑ์ไล่ยงุ

สูตรส่วนผสมสำาหรับผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชนิดเกิดนาโนอิมัลชั่นได้เอง

แผ่นเส้นใยนาโนเรอืงแสงสำาหรบัทดสอบไอออนโลหะหนกัในนำา้ และกรรมวธิี
การเตรียมแผ่นเส้นใยดังกล่าว

กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของวัสดุดูดซับพอลิเมอร์สำาหรับ 
ดูดซับโลหะหนัก

กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะบนตัวรองฐานรับคาร์บอนที ่
นำาไฟฟ้าจากดอกธูปฤาษด้ีวยกระบวนการไฮโดรเทอร์มลัคาร์บอนไนเซชันและ
การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
 
กรรมวิธีการสังเคราะห์อนุพันธ์ควอเทอร์ไนซ์เบต้าไซโคลเดกตรินไคโตซาน
แบบไม่มีกิ่ง

ชื่อการประดิษฐ์ คณะผู้ประดิษฐ์

ชูเกียรติ ตันศราวิพุธ
ธนากร เจียมสกุล
ธารารัชต์ ธารากุล
ปิยวรรณ ลี้เพ่ง
วิไลพร ทองยา
สุพล มนะเกษตรธาร
สุวัสสา บำารุงทรัพย์

ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร
เทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน์
ธารารัชต์ ธารากุล

กัญญาณี แสงลี
ธันยกร เมืองนาโพธิ์
พิศิษฐ์ คำาหน่อแก้ว
สุรวฒุิ ช่วงโชติ
อนุศิษย์ แก้วประจักร์

กมลวรรณ ธรรมเจริญ
กรกต ศุภนคร
ณรงค์พล แก้วจังหวัด
ดวงพร พลพานิช
รวีวรรณ ถิรมนัส
ลัพธ์พร วยาจุต

ชญานันท์ เอี่ยมสำาอาง
ชุติกร พึ่งบุญ
สุภาวดี บุญทศ

สาธิตา ตปนียากร
อิศรา สระมาลา

จิตาภา สำาราญจิตต์
วรล อินทะสันตา

เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำาพล
ณัฏฐพร พิมพะ

ปริญญา ผ่องสุภา
วสวัตติ์ ไกรทอง
นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล

ธีรพงษ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์
นารินทร์ ไพบูลย์
วรายุทธ สะโจมแสง
ศรัญญา พันปี
สุวัชชัย จรัสโสภณ
สุวิมล สุรัสโม
อภินันท์ สุทธิธารธวัช
อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
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13

14

15

16
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18

19

ประเภทค�าขอ

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร
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นำ้ายาสำาหรับการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบพร้อมใช้

แผ่นแปะเส้นใยนาโนที่มีส่วนประกอบของเส้นใยจากสารสกัดธรรมชาติ 
สำาหรับใช้ลดฝ้า กระ จุดด่างดำา

แอปตาเมอร์ที่มีความจำาเพาะต่อโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมิน และชุดตรวจวัด
ปรมิาณโปรตนีไกลเคทเตดอลับมูนิ โดยใช้เทคนคิเคมไีฟฟ้าร่วมกับแอปตาเมอร์

วัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นชนิดหยอดทางปาก

เส้นใยผสมสังเคราะห์แบบไซด์บายไซด์ (side by side) จากพอลิโพรพิลลีน
คอมพอสิทและกระบวนการผลิตเส้นใยดังกล่าว

องค์ประกอบของเจลอิเล็กโทรไลต์ชนิดเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์สำาหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี และกระบวนการเตรียมเจลอิเล็กโทรไลต์ดังกล่าว

องค์ประกอบอิเล็กโทรไลต์ชนิดเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์สถานะเจลจากอะ
กาโรสสำาหรบัอปุกรณ์ไฟฟ้าเคม ีและกระบวนการเตรยีมอเิลก็โทรไลต์ดงักล่าว

ระบบไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอไนเซชันแบบต่อเนื่อง

กรรมวิธีการเตรียมถ่านกัมมันต์ที่เจือด้วยอนุภาคนาโนของโลหะสำาหรับดูด
ซับไอปรอท

อนุพันธ์ฟีนิลเบนซิลอีเทอร์ที่ยับยั้งการทำางานของเอนไซม์ไทโรซีเนส และ
กรรมวิธีสังเคราะห์อนุพันธ์ดังกล่าว

ชื่อการประดิษฐ์ คณะผู้ประดิษฐ์

ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร
เดือนเพ็ญ จาปรุง
ธารารัชต์ ธารากุล
สุจินตนา ชุมแสง
หทัยณันท์ ศิริเขตต์

คุณัช สุขธรรม
ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม
ชุติกร พึ่งบุญ
นครินทร์ ทรัพย์เจริญดี
พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล
วรล อินทะสันตา
วลีวัลย์ เอกนัยน์
สุวิมล สุรัสโม
อภิรดา สุคนธ์พันธุ์

เดือนเพ็ญ จาปรุง
ธารารัชต์ ธารากุล
เกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล
ศศินี บุณยรัตพันธุ์

สมศักดิ์ แซ่ซู้
อิศรา สระมาลา
อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

บรรณกร สัณฐมิตร
วรล อินทะสันตา

ชุลีกร โชติสุวรรณ

ชุลีกร โชติสุวรรณ

ธนกร วิรุฬห์มงคล
ปริญญา ผ่องสุภา
ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
วิยงค์ กังวานศุภมงคล
พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง
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ประเภทค�าขอ

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร
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ความลับทางการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ที่ยื่นค�าขอ จ�านวน 97 รายการ
ล�าดับ

กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนซิลิกาแบบปฏิกิริยาไม่ต่อเนื่อง

เซน็เซอร์ทางเคมสีำาหรบัตรวจจบัไอออนฟลอูอไรด์ทีไ่ด้จากอนพุนัธ์ของคมูารนิ

สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารสำาหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ที่
ประกอบด้วยทองแดง-คีเลตสังเคราะห์

สูตรผสมอนุภาคนาโนของสารสกัดลูกซัดและกรรมวิธีการผลิตสูตรผสม 
ดังกล่าว

วิธีการเตรียมขั้วไฟฟ้าไมโครหรือนาโนอาร์เรย์

แบคเทอริโอเฟจดัดแปลงพันธุกรรม

องค์ประกอบนาโนวคัซนีต่อต้านเชือ้ฟลาโวแบคทเีรยีมคอลมันารสิในปลา และ
กรรมวิธีการเตรียมนาโนวัคซีนดังกล่าว

ระบบและวิธีการตรวจสอบคุณภาพและจำาแนกพันธุ์ข้าวแบบไม่ทำาลาย

กระบวนการผลิตขั้วไฟฟ้าแบบเข็มขนาดไมโครเมตรที่ตกแต่งด้วยโครงสร้าง
ระดับนาโน

สารผสมที่อยู่ในรูปอนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ่งเป้าต่อมะเร็งต่อมนำ้าเหลืองที่
ระบบประสาทส่วนกลางและกรรมวิธีการเตรียมของผสมนั้น

อนุพันธ์ของคูมารินที่ประกอบไปด้วยหมู่แทนที่ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ของกรด
ซินนามิก สำาหรับยับยั้งการทำางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส

อนภุาคนาโนอมิลัชนัทีบ่รรจอุนพุนัธ์ของคมูารินทีป่ระกอบไปด้วยหมูแ่ทนทีซ่ึง่
เป็นสารอนุพันธ์ของกรดซินนามิก

ชื่อการประดิษฐ์ คณะผู้ประดิษฐ์

พิศิษฐ์ คำาหน่อแก้ว
ธันยกร เมืองนาโพธิ์

คมสันต์ สุทธิสินทอง
กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์
กมลวรรณ ธรรมเจริญ

ณรงค์พล แก้วจังหวัด
คมสันต์ สุทธิสินทอง

พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล
วลีวัลย์ เอกนัยน์
ชุติกร พึ่งบุญ
มัตถกา คงขาว

รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข
อรุณศรี งามอรุณโชติ

คทาวุธ นามดี
ธีรพงศ์ ยะทา
ปุญณดา สัตยารมณ์
มัตถกา คงขาว
วรัญญู พูลเจริญ
ศศิธร เตมีศักดิ์

คทาวุธ นามดี
สุวิมล สุรัสโม
ธีรพงศ์ ยะทา
ณัฎฐิกา แสงกฤช

อิทธิ ฉัตรนันทเวช
ไพศาล ขันชัยทิศ
กิตติพงษ์ ตันติสันติสม
ธิติกร บุญคุ้ม

ยศวัต รายณะสุข
ปรีดี ปิ่นประดับ
ธิติกร บุญคุ้ม
ไพศาล ขันชัยทิศ
กิตติพงษ์ ตันติสันติสม

สมศักดิ์ แซ่ซู้
อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
ณัฎฐิกา แสงกฤช

ณรงค์พล แก้วจังหวัด
คมสันต์ สุทธิสินทอง

คมสันต์ สุทธิสินทอง
ณรงค์พล แก้วจังหวัด
จารุวรรณ จูฑะมงคล
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ประเภทค�าขอ

ความลับ
ทางการค้า

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
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เปปไทด์ที่จำาเพาะต่อโปรตีนลิปแอล32 และวิธีการตรวจหาเชื้อเลปโตสไปรา
โดยใช้เปปไทด์นั้น

กระบวนการปลูกแท่งนาโนบนโครงสร้างขนาดเล็กโดยไม่อาศัยชั้นตัวล่อผลึก

กรรมวิธีการผลิตซิลิกาที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนขนาดกลางจากแกลบ

สูตรแคปซูลอัลจิเนตและกรรมวิธีการผลิต

กรรมวธิกีารเตรยีมขัว้ไฟ้ฟ้าส่วนบนสำาหรบัเซลล์แสงอาทติย์ชนดิสีย้อมไวแสง 
(Dye-sensitized solar cell)

อินดิเคเตอร์ที่มีโครงสร้างหลายชั้นสำาหรับตรวจวัดก๊าซเอทิลีน

องค์ประกอบวัคซีนผงแห้งสำาหรับต่อต้านเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลา และ
กรรมวิธีการเตรียมวัคซีนผงแห้งดังกล่าว

ไบโอเซนเซอร์ที่มีพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน (SERS biosensor)

อนุภาคนาโนสำาหรับกระตุ้นการเผาผลาญของไขมันที่สะสมอยู่ในเซลล์ไขมัน
และอนุภาคไมโครแคปซูลเพื่อการห่อหุ้มอนุภาคนาโนดังกล่าว

คอมโพสิตเมมเบรน สำาหรับใช้เป็นวัสดุกรองระดับนาโน (Nanofiltration) 
และ กรรมวิธีการเตรียมคอมโพสิตเมมเบรนดังกล่าว

กระบวนการเตรียมผงพอลิเมอร์แคปซูลขนาดไมโครเมตร

ชื่อการประดิษฐ์ คณะผู้ประดิษฐ์

สาธิตา ตปนียากร
สุจินตนา ชุมแสง
อิศรา สระมาลา

ยศวัต รายณะสุข
กิตติพงษ์ ตันติสันติสม
ปรีดี ปิ่นประดับ
ธิติกร บุญคุ้ม
ไพศาล ขันชัยทิศ

อังคณา เจริญวรลักษณ์
วาดวัน สิงหพงษ์
ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา
เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช
พนิดา วัชนัง
มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

ตรัยนพ พรหมกูล
ธนากร เจริญรัตน์
วิเชียร แสงอรุณ
วิทยา อมรกิจบำารุง
ศราวุฒิ ต้นตะภา
สมเดช กนกเมธากุล

อัจฉรียา นพวิญญูวงศ์
พรพิมล วงศ์สุวรรณ
สุฑารัตน์ ทองรัดแก้ว
กมลวรรณ ธรรมเจริญ

ธีรพงศ์ ยะทา
คทาวุธ นามดี

กุลวดี การอรชัย

จักรวาฬ ยศถาวรกุล
ชญานันท์ เอี่ยมสำาอาง
คุณัช สุขธรรม
อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
สุวิมล สุรัสโม

ภัทรพร โกนิล
วรายุทธ สะโจมแสง
ชลิตา รัตนเทวะเนตร
สินีนาฏ ไทยบุญรอด
สุดคนึง สิงห์โต

สักรินทร์ ดูอามัน
ลัพธ์พร วยาจุต
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ประเภทค�าขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
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องค์ประกอบของเซนเซอร์สีสำาหรับตรวจวัดก๊าซเอทิลีน

เซนเซอร์ตรวจวัดไอระเหยเอทานอลแบบสามมิติ และกระบวนการในการเต
รียมเซนเซอร์ดังกล่าว

สารผสมกราฟีนดูดซับความร้อนสำาหรับพื้นผิวโลหะ

แผ่นแปะผิวหนัง

แผ่นแปะผิวหนัง

แผ่นแปะผิวหนัง

หัวฉีดพอลิเมอร์เมมเบรนชนิดเส้นใยท่อกลวง

อนุภาคเชลแล็คที่มีสารสำาคัญกักเก็บอยู่ภายในและกรรมวิธีการผลิตอนุภาค
เชลแล็คที่มีสารสำาคัญกักเก็บอยู่ภายในดังกล่าว

สารคีเลตสำาหรับธาตุอาหารของพืช และกรรมวิธีการสังเคราะห์สารดังกล่าว

กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนาโนบนตัวรองรับซิลิกาชนิด 
มีโซพอร์

ไมโครเอนแคปซูเลชันของสารสกัดถั่งเช่าและกรรมวิธีการผลิต

องค์ประกอบของอนุภาคลิโพนิโอโซมที่กักเก็บสารสกัดทับทิม และกรรมวิธี
การเตรียมอนุภาคดังกล่าว

กรรมวิธีการเตรียมตัวตรวจวัดชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า สำาหรับ
ตรวจวัดเชื้อไวรัสซิกา

กรรมวธิเีตรยีมถ่านกมัมนัต์ทีเ่จอืด้วยอนุภาคนาโนของโลหะเงินสำาหรับการฆ่า
และยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในนำ้า

องค์ประกอบของอนุภาคไมเซลล์ที่กักเก็บสารสกัดลูกซัด และกรรมวิธีการ 
เตรียมอนุภาคดังกล่าว

ชื่อการประดิษฐ์ คณะผู้ประดิษฐ์

กมลวรรณ ธรรมเจริญ
พรพิมล วงศ์สุวรรณ

อรรณพ คลำ้าชื่น
กมลวรรณ ธรรมเจริญ

ธันยกร เมืองนาโพธิ์
พิศิษฐ์ คำาหน่อแก้ว

สุพล มนะเกษตรธาร
จีราพร ลีลาวัฒนชัย
ธารารัชต์ ธารากุล

จีราพร ลีลาวัฒนชัย
สุพล มนะเกษตรธาร

จีราพร ลีลาวัฒนชัย
สุพล มนะเกษตรธาร

ชลิตา รัตนเทวะเนตร
วรายุทธ สะโจมแสง

ดวงพร เครสปี้
วิยงค์ กังวานศุภมงคล

ณรงค์พล แก้วจังหวัด
คมสันต์ สุทธิสินทอง

ชลิตา รัตนเทวะเนตร
ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
สัญชัย คูบูรณ์
Cheng Fang

ธีรพงศ์ ยะทา
คทาวุธ นามดี

มัตถกา คงขาว
พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล
อรพรรณ คิง
สุภัชยา แจ่มใส

พงศ์สิทธิ์ รัตนกรวิทย์

ณัฏฐพร พิมพะ
ชูชาติ วารินทร์
กรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล

วลีวัลย์ เอกนัยน์
พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล
มัตถกา คงขาว
ชุติกร พึ่งบุญ
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สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตร
ออกแบบ

สิทธิบัตร
ออกแบบ

สิทธิบัตร
ออกแบบ

สิทธิบัตร
ออกแบบ

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร
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ตู้กำาเนิดแสงยูวี

กระบวนการสังเคราะห์โลหะออกไซด์ด้วยวิธีการเติมสารลดแรงตึงผิวหรือวิธี
เซอร์แฟกแทนท์แอสซิสเทดเทมเพลตทิง โดยใช้เซริซิน

กระบวนการสังเคราะห์โลหะออกไซด์ด้วยเทคนิคโซล-เจล โดยใช้เซริซิน

ชดุตรวจและกรรมวธิกีารเตรยีมชดุตรวจสำาหรบัตวจหาเชือ้เคไนน์ดสิเทมเพอร์

ชดุตรวจและกรรมวธิกีารเตรยีมชุดตรวจสำาหรบัตวจหาเช้ือเคไนน์พาร์โวไวรสั
และเชื้อเคไนน์โคโรน่าไวรัสในชุดตรวจเดียวกัน

สารเคลอืบทีมี่องค์ประกอบของสารประกอบอะลมูโินซลิเิกตของเกลอืเชงิซ้อน
ไทเอโซลีนและสังกะสีที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา

องค์ประกอบของอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บสารสกัดจาก
ว่านเพชรหึง และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว

กรรมวิธีการผลิตอาหารเสริมสุขภาพนำ้ามันงาขี้ม้อน

แผ่นกรองทีเ่คลอืบด้วยไทเทเนยีมไดออกไซด์ สำาหรบักำาจดัสารอนิทรย์ีระเหย
ในอากาศ และกรรมวธิกีารเตรยีมแผ่นกรองทีเ่คลอืบด้วยไทเทเนยีมไดออกไซด์
ดังกล่าว

วิธีการตรวจเชื้อไมโครแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลสิส ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า 
ร่วมกับพีเอ็นเอ

อุปกรณ์แยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลวแบบเคลื่อนย้ายได้

ชื่อการประดิษฐ์ คณะผู้ประดิษฐ์

ติรโภชน์ รัตนอมร
ภนิตา เกษมโชติช่วง
อรรณพ คลำ้าชื่น
ชูชาติ วารินทร์
ทักษดนย์ วุฒิคุณ
จิตาภา สำาราญจิตต์

สโรชา สำาราญรณศักดิ์
ณัฏฐพร พิมพะ
กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล

สโรชา สำาราญรณศักดิ์
ฏฐพร พิมพะ

ชยาชล อภิวาท
ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร
วีรกัญญา มณีประกรณ์

ชยาชล อภิวาท
ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร
วีรกัญญา มณีประกรณ์

วิยงค์ กังวานศุภมงคล
ณัฏฐพร พิมพะ

สกาว ประทีปจินดา
พรธิดา เรียงจนะพาธี
พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล
วลีวัลย์ เอกนัยน์

ภาวิณี พงษ์วัน
วิชชุณี ปิ่นเกตุ
อิศรา สระมาลา
สุวัชชัย จรัสโสภณ
กิตติวุฒิ เกษมวงศ์

จามร เชวงกิจวณิช
ชลลดา โพธิ์ขำา
ชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล
นครินทร์ ทรัพย์เจริญดี
นิพนธ์ พนมเขต
วรล อินทะสันตา
วรลักษณ์ พงศ์สรฤทธิ์
วิทยา ใยพิมาย

ศศินี บุณยรัตพันธุ์

ประธาน วงศ์ศริเวช
พิชัย สร้อยสน
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อนุสิทธิบัตร
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การเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์

องค์ประกอบของตัวพาไขมันโครงสร้างนาโนที่ประกอบไปด้วยไขเมล็ดเงาะ
สำาหรับเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำาอางหรือเภสัชภัณฑ์

วิธีการสกัดสารสำาคัญจากต้นหมี่ และ อนุภาคนาโนของสารสกัดจากต้นหมี่
และต้นบัวบก

กรรมวธิกีารเพาะเลีย้งเซลล์เนือ้เยือ่หลายชัน้โดยไม่ต้องใช้วสัดทุีเ่ป็นโครงสร้าง
ให้เซลล์ยึดเกาะ

องค์ประกอบอนภุาคนาโน-ลโิปดอล แครเิออร์ และกรรมวธิกีารเตรยีมอนภุาค
ดังกล่าว

ชดุแถบตรวจโรคแบบเลทเทอรลัโฟลว์จากอนภุาคทองคำาระดบันาโนเมตรเพือ่
ตรวจคัดกรองโรคเลปโตสไปโรซีส

ครีมบำารุงผิวสูตรตำารับที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อย
และนำ้ามันรำาข้าวกักเก็บวิตามินอีเป็นองค์ประกอบ และกรรมวิธีการเตรียม
ครีมบำารุงผิวดังกล่าว

กรรมวิธีการสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนอุดมไนโตรเจนสำาหรับการผลิตเป็นขั้ว
ไฟฟ้าในตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากชีวมวล

องค์ประกอบอนุภาคนาโนไขอ้อยกักเก็บสารสำาคัญสำาหรับการนำาส่งทาง
ผิวหนัง และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว

องค์ประกอบของอนุภาคนาโนจากไขอ้อยและนำ้ามันรำาข้าวกักเก็บสารออก
ฤทธิ์ และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว

กรรมวธิเีตรยีมผวิเลเยอร์ดบัเบิล้ไฮดรอกไซด์บนแผ่นอะลมูเินยีมด้วยปฏกิริยิา
การตกตะกอนในสภาวะกรด

ชื่อการประดิษฐ์ คณะผู้ประดิษฐ์

นพดล อรุณยะเดช
ธันยกร เมืองนาโพธิ์
พิศิษฐ์ คำาหน่อแก้ว

พรธิดา เรียงจนะพาธี

มัตถกา คงขาว
อรพรรณ คิง
สุภัชยา แจ่มใส
ชุติกร พึ่งบุญ
พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุลธงชัย 
กูบโคกกรวด

รวิวรรณ มณีรัตนโชติ
ภาณินี เชษฐ์ประยูร

อรอุมา เกตุชาติ
สุวิมล สุรัสโม
จักรวาฬ ยศถาวรกุล
ชญานันท์ เอี่ยมสำาอาง
คุณัช สุขธรรม

กนิษฐา ภัทรกุล
ธนาภัทร ปาลกะ
ธารารัชต์ ธารากุล
อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

ชุติกร พึ่งบุญ
ชญานันท์ เอี่ยมสำาอาง
สกาว ประทีปจินดา

ชลาธร จันทร์ทัด
ธิติกร บุญคุ้ม
พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง
ไพศาล ขันชัยทิศ

สุวิมล สุรัสโม
คุณัช สุขธรรม
อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
จักรวาฬ ยศถาวรกุล
สุวัชชัย จรัสโสภณ
ชญานันท์ เอี่ยมสำาอางค์

สกาว ประทีปจินดา
ชุติกร พึ่งบุญ
คุณัช สุขธรรม
ปณิธิตา วัฒนเวช
ชญานันท์ เอี่ยมสำาอางค์

กฤตภาส เลาหสุรโยธิน
ภัทร์ศยา อนุกูลวิทยา
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ชุดตรวจวัดสัญญาณการกระเจิงแสงรามานของเซลล์มะเร็ง

อนภุาคนาโนทองทรงกลมซึง่มหีนามทีผ่วิซึง่สามารถเพ่ิมสญัญาณการกระเจงิ
แสงที่ผิวของอนุภาคตามหลักของรามาน และกรรมวิธีการสังเคราะห์อนุภาค
ดังกล่าว

ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอวงกลมตรวจจับสำาหรับวิเคราะห์ปริมาณไมโครอาร์
เอ็นเอ21 และกรรมวิธีสำาหรับวิเคราะห์ไมโครอาร์เอ็นเอด้วยชุดไพรเมอร์ดัง
กล่าว

นำ้ายาสำาหรับรักษาคุณภาพของสารคอนจูเกตรวมถึงแผ่นบรรจุสารคอนจูเกต
และ/หรอืโมเลกลุทีใ่ช้ในการให้หรอืขยายสญัญาณและกรรมวธิใีนการใช้นำา้ยา
สำาหรับเตรียมสารคอนจูเกตรวมถึงแผ่นบรรจุนั้น

เปปไทด์ทีจ่ำาเพาะต่อโปรตนีลปิแอล32 และกระบวนการคดัเลอืกฟาจเปปไทด์
ที่จำาเพาะต่อโปรตีนลิปแอล32

ชุดตรวจสารในกลุ่มเบต้า-2 อะโกนิสท์

ชดุนำา้ยาตรวจวดัปรมิาณโปรตนีอลับมูนิในปัสสาวะโดยการใช้สารละลายกรา
ฟีนร่วมกับแอปตาเมอร์และวิธีการตรวจนั้น

ปุ๋ยนำ้าแขวนลอยสูตรเข้มข้นและกรรมวิธีการเตรียมปุ๋ยนำ้าแขวนลอยสูตรเข้ม
ข้นดังกล่าว

ครีมบำารุงผิวสูตรตำารับที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บสาร
สกัดจากว่านเพชรหึงเป็นองค์ประกอบ และกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์
ครีมบำารุงผิวดังกล่าว

กรรมวิธีการเตรียมเข็มขนาดไมโครเมตร

เซรั่มบำารุงผิวสูตรตำารับที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บสาร
สกัดจากว่านเพชรหึงเป็นองค์ประกอบ และกรรมวิธีการเตรียมเซรั่มบำารุงผิว
ดังกล่าว

ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของอนุภาคไมเซลล์กักเก็บสารสกัดลูกซัด

ชื่อการประดิษฐ์ คณะผู้ประดิษฐ์

อิทธิ ฉัตรนันทเวช
สุวัสสา บำารุงทรัพย์

เกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล
สุวัสสา บำารุงทรัพย์
วีรกัญญา มณีประกรณ์

เกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล
เดือนเพ็ญ จาปรุง
ธวิน เอี่ยมปรีดี

ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร
ชยาชล อภิวาท

สาธิตา ตปนียากร
สุจินตนา ชุมแสง
อิศรา สระมาลา

สุวัสสา บำารุงทรัพย์
วีรกัญญา มณีประกรณ์
ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร
พิมพ์พร ฤกษ์รุ่งเรือง
ชยาชล อภิวาท

ชยาชล อภิวาท
วิรียา เชาว์จิรพันธุ์
เดือนเพ็ญ จาปรุง

ดวงพร เครสปี้
สุวัชชัย จรัสโสภณ
ณัฏฐพร พิมพะ

สกาว ประทีปจินดา
พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล

สุพล มนะเกษตรธาร
กิตติพงษ์ ตันติสันติสม
ธิติกร บุญคุ้ม
ไพศาล ขันชัยทิศ
ปรีดี ปิ่นประดับ
ธนากร เจียมสกุล
ยศวัต รายณะสุข

พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล
สกาว ประทีปจินดา

วลีวัลย์ เอกนัยน์
ชุติกร พึ่งบุญ
พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล
มัตถกา คงขาว
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สูตรองค์ประกอบนาโนอิมัลชันที่มีลักษณะใสซึ่งบรรจุนำ้ามันขม้ินชัน และ
กรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชันดังกล่าว

สูตรองค์ประกอบนาโนอิมัลชันที่มีลักษณะใสซึ่งมีประสิทธิภาพในการบรรจุ
นำ้ามันขมิ้นชันที่ความเข้มข้นสูง และกรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชันดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์นำ้ายาสำาหรับการเก็บรักษาแบคทีรีโอฟาจเพื่อการควบคุมโรคเห่ียว
ในพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum

กรรมวธิกีารเคลอืบสาร 3-อะมโินโพรพลิ ไตรอทีอ็กซีไ่ซเลนบนพืน้ผวิของวัสดุ
สำาหรับตรึงตัวอย่างทางชีววิทยา

ชุดนำ้ายาและกรรมวิธีสำาหรับการสร้างสารห่อหุ้มเพื่อวิเคราะห์ไมโครอาร์เอ็น
เอเป้าหมายที่อุณหภูมิเดียว

อปุกรณ์บำาบดัอากาศด้วยแผ่นเส้นใยอนนิทรย์ีนาโนโฟโตคะตะลสิต์ไทเทเนยีม
ไดออกไซด์และซิงก์ทังสเตนออกไซด์

องค์ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารเคอร์คูมินอยด์สำาหรับให้ทางปาก

องค์ประกอบของสูตรตำารับเคร่ืองสำาอางสำาหรับบำารุงเส้นผมท่ีประกอบไป
ด้วยนำ้ามันจากเมล็ดชา

องค์ประกอบอนุภาคทรานส์เอโทโซมกักเก็บนำ้ามันหอมระเหยและกรรมวิธี
การเตรียมอนุภาคดังกล่าว

องค์ประกอบของอนภุาคนาโนกกัเก็บสารเคอร์คมูนิอยด์สำาหรบัใช้ทางผวิหนงั

อุปกรณ์แยกนำ้าขิงใสด้วยไฮโดรไซโคลนแบบต่อขนานร่วมกับการกรองและ
การเหวี่ยงแยก

ซบัสเตรททีม่พีืน้ผิวขยายสญัญาณรามาน (SERS substrate) จากส่วนประกอบ
ของแผ่นออฟติคอล

สูตรตำารับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่มีสารสกัดกระชายดำา

ชื่อการประดิษฐ์ คณะผู้ประดิษฐ์

อรทัย ล้ออุทัย
พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล

พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล
อรทัย ล้ออุทัย

ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล
อลงกต ตรีทอง

อลงกต ตรีทอง
ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล

เกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล
เดือนเพ็ญ จาปรุง
ธนากร เจียมสกุล

นครินทร์ ทรัพย์เจริญดี
วรล อินทะสันตา

อรอุมา เกตุชาติ
คุณัช สุขธรรม
ชญานันท์ เอี่ยมสำาอาง
สุภาวดี บุญทศ

พรธิดา เรียงจนะพาธี
ชุติกร พึ่งบุญ

จักรวาฬ ยศถาวรกุล
สุวิมล สุรัสโม
คุณัช สุขธรรม
อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
ณัฎฐิกา แสงกฤช

ชญานันท์ เอี่ยมสำาอาง
คุณัช สุขธรรม
สุวิมล สุรัสโม
ติรโภชน์ รัตนอมร
อรอุมา เกตุชาติ
จักรวาฬ ยศถาวรกุล

วิยงค์ กังวานศุภมงคล
พิชัย สร้อยสน

กุลวดี การอรชัย
อรุณศรี งามอรุณโชติ

ดวงพร พลพานิช
อุดม อัศวาภิรมย์
จารุวรรณ จูฑะมงคล
กรกต ศุภนคร

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

ประเภทค�าขอ

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร



รายงานประจ�าปี 2561
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ84

ล�าดับ

องค์ประกอบของอนภุาคนาโนกกัเกบ็สารสกดัจากอญัชนัสำาหรับใช้ทางเครือ่ง
สำาอาง

องค์ประกอบของผลติภณัฑ์ป้องกนัรงัสอีลัตราไวโอเลตทีป่ระกอบด้วยอนภุาค
พอลิโดพามีน

องค์ประกอบอนุภาคลิกนินที่มีคุณสมบัติไม่ซึมผ่านผิวหนังและป้องกันรังสียูวี

องค์ประกอบอนภุาคนาโนไขมนัสำาหรบักกัเกบ็ฟลาโวนอยด์ ทีม่เีกลอืนำา้ดเีพือ่
เพิ่มการดูดซึมในลำาไส้

กรรมวิธกีารเตรยีมเส้นใยนาโนคอมโพสติของไคตนิ-ไคโตซาน/พอลไิวนลิแอล
กอฮอลล์ทีม่โีครงข่ายโลหะสารอนิทรย์ี และเส้นใยคอมโพสติทีไ่ด้จากกรรมวธิี
ดังกล่าว

กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบโลหะคีเลตของกรดอะมิโน

องค์ประกอบของอนุภาคนาโนที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อกักเก็บสาร
สำาคัญในกลุ่มแคโรทีน

องค์ประกอบอนภุาคนาโนนีโอโซมกกัเกบ็สารสกดัจากมะขามป้อมและกรดโค
จิกแบบเสริมฤทธิ์ และวิธีการเตรียมดังกล่าว

กระบวนการเตรียมชั้นส่งผ่านอิเล็กตรอน โดยใช้ท่อนาโนไททาเนียมได
ออกไซด์ที่เติมแต่งด้วยเลดซัลไฟด์ สำาหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์

เกลือหลอมเหลวดูดซับความร้อนและกระบวนการผลิต

อุปกรณ์นำากระแสไฟฟ้าสำาหรับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

องค์ประกอบอนุภาคนาโนกักเก็บนำ้ามันกานพลู สำาหรับออกฤทธิ์เป็นยาสลบ
และมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในสัตว์นำ้า และกรรมวิธีการเตรียม
อนุภาคดังกล่าว

ชื่อการประดิษฐ์ คณะผู้ประดิษฐ์

พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล
มัตถกา คงขาว
สุภัชยา แจ่มใส

ดวงพร พลพานิช
จารุวรรณ จูฑะมงคล
อุดม อัศวาภิรมย์
กรกต ศุภนคร

อุดม อัศวาภิรมย์
ณัฏฐนิช ธำารงศิริ
ฐานิศร มหัตนิรันดร์กุล
ณัฎฐิกา แสงกฤช

ธีรพงศ์ ยะทา
คทาวุธ นามดี
มัตถกา คงขาว

อัจฉรา แป้งอ่อน
วรล อินทะสันตา

วรายุทธ สะโจมแสง
ภัทรพร โกนิล

มัตถกา คงขาว
ธีรพงศ์ ยะทา
คทาวุธ นามดี
สุวิมล บุญรังสิมันตุ์
ธวิน เอี่ยมปรีดี

ชุติกร พึ่งบุญ
วลีวัลย์ เอกนัยน์
พิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล
ธงชัย กูบโคกกรวด

ชลิตา รัตนเทวะเนตร
พิศิษฐ์ คำาหน่อแก้ว
ธันยกร เมืองนาโพธิ์
คฑาวุธ โลหะเวช

เพ็ญวิภา สาสนรักกิจ
ติรโภชน์ รัตนอมร
พิศิษฐ์ คำาหน่อแก้ว
ธันยกร เมืองนาโพธิ์

เจษฎา แม่นยำา

จักรวาฬ ยศถาวรกุล
ณัฎฐิกา แสงกฤช
สุวิมล สุรัสโม
ธีรพงศ์ ยะทา
คทาวุธ นามดี
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ประเภทค�าขอ

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร
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ผลงานต้นแบบ จ�านวน 10 ผลงาน
ล�าดับ

สเปรย์กันนำ้าสำาหรับผ้าและหนังกลับ

ชุดตรวจวิเคราะห์ปริมาณเดกซ์แทรนแบบพกพา

กระบวนการนำาหมกึพมิพ์ในระบบการพมิพ์แบบเลเซอร์กลับมาใช้ใหม่โดยการสร้างประจไุฟฟ้า
สถิตย์บนผิวของอนุภาคขนาดนาโนเมตร

ผลิตภัณฑ์สูตรสารเคลือบชนิดใสประเภทยึดติดกึ่งถาวรบนพื้นผิววัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์

อุปกรณ์วัดการดูดกลืนรังสีเอ๊กซ์แบบอินซิตู ณ อุณหภูมิสูง (High temperature in situ 
XAS cell)

แคปซูลพอลิเมอร์บรรจุสารไล่ยุง เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดสเปรย์ฉีดพ่นพื้นผิว

แผ่นเวเฟอร์ชนิดซิงค์ออกไซต์ (Zinc Oxide Wafer)

การสงัเคราะห์ผลกึเซลลโูลสทีถ่กูดดัแปลงโครงสร้างด้วยยรูเีทรนอมิดิาโซล สำาหรบัใช้เป็นวสัดุ
ดูดซับและจำาแนกประเภทของโลหะที่มีสีในนำ้า

สารทองแดง-คีเลตสังเคราะห์ที่ได้จากกรดอะมิโน เพื่อเป็นแหล่งของธาตุทองแดงสำาหรับใช้
เป็นสารอาหารพืช ในการเพาะปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์

ตู้กำาเนิดแสงยูวีสำาหรับใช้ทดสอบสมบัติการเกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกของวัสดุ

ชื่อต้นแบบ ประเภทและระดับต้นแบบ

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
(ระดับเชิงพาณิชย์)

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
(ระดับเชิงพาณิชย์)

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
(ระดับเชิงพาณิชย์)

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
(ระดับเชิงพาณิชย์)

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
(ระดับสาธารณประโยชน์)

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
(ระดับสาธารณประโยชน์)

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
(ระดับเชิงพาณิชย์)

ต้นแบบกระบวนการ
(ระดับห้องปฏิบัติการ)

ต้นแบบผลิตภัณฑ์
(ระดับห้องปฏิบัติการ)

ต้นแบบผลิตภัณฑ์
(ระดับภาคสนาม)
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