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ทรัพย์สินทางปัญญาดีอย่างไร 
1. สิทธิ (Rights) 
2. ผลประโยชน์ที่เกิดจาการน าไปใช้ 
    ประโยชน์ (Benefit) 

ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual 
Property, IP) 

& ผลงานวิจัย 
(Research) 

เกี่ยวข้องกันอย่างไร 

            แนวทางปฏิบัติในการ    
ด าเนินการขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของ สวก. 
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1) เพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรม 

2) เพื่อใหร้างวัลตอบแทน 

3) เพื่อจูงใจให้มกีารวิจัยคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้น 

4) เพื่อจูงใจให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุน 

ท าไมผลงานวิจัยจึงต้องด าเนินการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
??????????????? 
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1. ลิขสิทธิ์ 2. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 

วรรณกรรม 
นาฏกรรม 

ศิลปกรรม 

โสตทัศนวัสดุ 

ดนตรีกรรม 

ภาพยนตร์ 

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 

สิ่งบันทึกเสียง 

งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี 
แผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะ 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1. ใหม่ 
2. มีขั้นการประดิษฐ์สูง 
3. ใช้ได้ในอุตสาหกรรม 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อนุสิทธิบัตร 

ใหม่ (รูปร่าง ลวดลาย สี) 

1. ใหม่ 
2. ใช้ได้ในอุตสาหกรรม 

เครื่องหมายการค้า 1. เครื่องหมายการค้า 
2. เครื่องหมายบริการ 
3. เครื่องหมายรับรอง 
4. เครื่องหมายร่วม แผนผังภูมิของวงจรรวม 

ความลับทางการค้า 

สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชใหม่ 

ชื่อภูมิศาสตร์ที่แสดงแหล่งก าเนิดของสินค้า 
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การยื่นขอรับความคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายไทย 

ประเภทของ 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ขั้นตอนการยื่นค าขอ การได้สิทธิคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง 

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ยื่นค ำขอ      ตรวจสอบเบื้องต้น         ประกำศโฆษณำ 
 ยื่นตรวจสอบควำมใหม่     รับจดทะเบียน 

จดทะเบียน 
 

20 ปี นับแต่วันยื่นค ำขอ 

2. อนุสิทธิบัตร ยื่นค ำขอ      ตรวจสอบ       ประกำศโฆษณำและรับจดทะเบียน จดทะเบียน 
 

10 ปี นับแต่วันยื่นค ำขอ 

3. สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ยื่นค ำขอ      ตรวจสอบเบื้องต้น     ประกำศโฆษณำ      ตรวจสอบ      
รับจดทะเบียน 

จดทะเบียน 
 

10 ปี นับแต่วันยื่นค ำขอ 

4. เครื่องหมายการค้า ยื่นค ำขอ      ตรวจสอบ      ประกำศโฆษณำ         รับจดทะเบียน จดทะเบียน 
 

10 ปี นับแต่วันยื่นค ำขอ (ต่อ
อำยุได้ทุก 10 ปี) 

5. แผนผังภูมิของวงจรรวม ยื่นค ำขอ      ตรวจสอบเบื้องต้น     ประกำศโฆษณำ     ตรวจสอบ     
รับจดทะเบียน 

จดทะเบียน 10 ปี นับแต่วันยื่นค ำขอ 
15 ปี นับแต่วันท่ีออกไปใช้ประโยชน์ 

6. คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ยื่นค ำขอ      ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช      ประกำศโฆษณำ        
รับจดทะเบียน 

จดทะเบียน พืชล้มลุก = 12 ปี 
พืชยืนต้น = 17 ปี 
พืชเนื้อไม้ = 27 ปี 

7. สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ยื่นค ำขอ      ตรวจสอบเบื้องต้น     ประกำศโฆษณำ      ตรวจสอบ    
 ขึ้นทะเบียน 

จดทะเบียน ตลอดไป 

8. ลิขสิทธิ์ ยื่นค ำขอแจ้ง        พิจำรณำกำรรับค ำขอ      ออกหนังสือรับรอง ไม่ต้องจดทะเบียน  
แต่สำมำรถยื่นขอแจ้งได้ 

บุคคลธรรมดำ = ตลอดอำยุ + 50 ปี 
นิติบุคคล = 50 ปี นับแต่วันสร้ำงสรรค์ 
งำนศิลปะประยุกต์ = 25 ปี นับแต่วัน
สร้ำงสรรค์ 

9. ความลับทางการค้า ไม่ต้องยื่นขอรับควำมคุ้มครอง เก็บเป็นควำมลับ ไม่ต้องจดทะเบียน ตลอดไป 
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การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร 
 
  ส ำนักงำนสิทธิบัตรไทย (DIP): www.ipthailand.go.th 
 
  องค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก (WIPO): www.wipo.int 
 
  ส ำนักงำนสิทธิบัตรยุโรป (EPO): 
http://worldwide.espacenet.com 
 
  ส ำนักงำนสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO): www.jpo.go.jp 
 
  ส ำนักงำนสิทธิบัตรอเมริกำ (USPTO): www.uspto.gov 

 

การสืบค้นเครื่องหมายการค้า 
 

**การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า สามารถสืบค้นได้ในข้ันตอน** 
1. ประกำศโฆษณำ  
2. รับจดทะเบียน 

  กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ  
  ส ำนักเครื่องหมำยกำรค้ำไทย 

http://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetW
eb/trw/01/trw00q001/index.jsf 

 ส ำนักเครื่องหมำยกำรค้ำออสเตรเลยี
https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/s
earch/quick 

 ส ำนักเครื่องหมำยกำรค้ำอเมริกำ 
http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=se
arch&state=4810:326xp8.1.1 

 
 

http://www.ipthailand.go.th/
http://www.wipo.int/
http://worldwide.espacenet.com/
http://worldwide.espacenet.com/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www.jpo.go.jp/
http://www.uspto.gov/
http://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf
http://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf
http://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf
http://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf
http://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf
http://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf
http://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf
http://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf
https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/quick
https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/quick
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โปรแกรมช่วยในการสืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

1. Patent Lens  
https://www.lens.org/lens/new-search 
2. FreePatentsOnline 
http://www.freepatentsonline.com/ 
3. Google Patents  
https://patents.google.com/ 

โปรแกรมที่ต้องมีค่าใช้จ่าย 

 
แนวโน้มการยื่นจด

สิทธิบัตรจาก
ฐานข้อมูลทั่วโลก 

 

 
จ านวนการยื่นจด

สิทธิบัตรจ าแนกตาม
กลุ่มเทคโนโลยี  

 

 
แนวโน้มของ

ประเทศที่เป็นตลาด
เทคโนโลยี 

 

 
วางแผน พัฒนา
ต่อยอดนวัตกรรม
หรือการท าธุรกิจ

ในอนาคต 
 

โปรแกรมที่ให้ใช้ฟรี 

1. Matheo Patent 
 
2. TotalPatent (LexisNexis® PatentOptimizer™) 
 
3. The Thomson Innovation patent search 

https://www.lens.org/lens/new-search
https://www.lens.org/lens/new-search
https://www.lens.org/lens/new-search
https://www.lens.org/lens/new-search
https://www.lens.org/lens/new-search
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1) การด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

2) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 

3) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

4) การขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย 

5) การส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ 
ขยายผลงานวิจัยสู่การใชป้ระโยชน ์
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- งำนวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจำก สวก. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- เกิดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือ กระบวนกำร ฯลฯ  

- มีศักยภำพน ำมำขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 

- ส่งแบบฟอร์ม ARDA IP 01 และ ARDA IP 02 ให้กับนักวิจัยกรอกข้อมูล หรือ นักวิจัย
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ หน้ำเวปไซต์ของ สวก. (www.arda.or.th) 

- วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 

- ส่ง (ร่ำง) ค ำขอให้กับนักวิจัยตรวจสอบ 

 - ยื่นค ำขอต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ  

 - ติดตำมสถำนะทรัพย์สินทำงปัญญำ 

1) การด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
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 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ARDA IP 01 และ ARDA IP 02 ได้ที่ หน้าเวปไซต์ของ สวก. (www.arda.or.th) 

1) การด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
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1) การด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
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3. หน่วยงาน
ร่วมสนับสนุน
ทุน (ถ้ามี การ
ลง in cash ≥ 

20 %) 

2. หน่วยงาน
ผู้รับทุน 

1. สวก. 

สิทธิความเป็นเจ้าของทรัพย์สนิทางปญัญา
ในผลงานวิจัย ให้เป็นกรรมสิทธิ์ ร่วมกัน
ระหว่าง  

2) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 
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กรณีโครงการแผนงานวิจัย ประกอบไปด้วยโครงการย่อย 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของ
หน่วยงานที่รับทุนโครงการแผนฯ  

โคร งการย่ อยที่ ไ ม่ ไ ด้ อยู่ ใ นสั งกั ด
มหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานผู้รับทุน
ประสงค์มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ให้ตกลงกับหัวหน้าโครงการและต้นสังกัดของ 
โครงการแผนก่อน และแจ้งให้กับ สวก. ทราบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์และการแบ่งปันผลประโยชน์ด้วย
ก่อนท าสัญญา 

2) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 
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ผู้ร่วมสนับสนุนทุนจะ มีกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินทำงปัญญำ และได้รับ
สิทธิในกำรจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกผลงำนวิจัยที่ เกิดจำก
งำนวิจัย (กรณีต้องกำรใช้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ สวก. อนุญำต
ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ น รู ป แ บ บ ไ ม่ จ า กั ด แ ต่ เ พี ย ง ผู้ เ ดี ย ว  ห รื อ                     
Non-Exclusive 5 ปี โดยไม่ต้องช าระค่าเปิดเผยเทคโนโลยีและ
ค่าตอบแทนสิทธิรายปี) 

ผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยจะไม่มีกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินทำง
ปัญญำ และไม่ได้รับสิทธิในกำรจัดสรรผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจำกผลงำนวิจัย (แต่มีสิทธิในการเจรจาการใช้
ประโยชน์เป็นรายแรก) 

In Cash ≥ 20% 

In Cash ≤ 20%/In Kind 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา กรณีมีผู้ร่วมสนับสนุนทุน 

2) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 
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1. กรณีมีภำคเอกชนร่วมสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน (In cash)  
(โครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย)  
      ให้จัดท าสัญญาร่วมสนับสนุนทุนวิจัยที่ลงนำมร่วมกันระหว่ำง สวก. กับภำคเอกชนเพิ่ม
อีกหนึ่งฉบับ และให้ระบุเงื่อนไขกำรรักษำควำมลับไว้ในสัญญำร่วมสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่ำว
ด้วย  

2. กรณีมีภำคเอกชนร่วมสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน (In kind) แบ่งเป็น 
    โครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ ให้ส านักสนับสนุนงานวิจัย พิจารณาเป็นรายกรณีว่ำหำก
ภำคเอกชนมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในงำนวิจัย หรือมีกำรใช้สถำนที่ของภำคเอกชนในกำรท ำงำน
วิจัยดังกล่ำว จะต้องลงนำมในบันทึกข้อตกลงการรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ (NDA)  
   โครงการวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ ไม่ต้องลงนามบันทึกข้อตกลงกำรรักษำข้อมูล   
 ไว้เป็นควำมลับ (NDA) 

2) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา กรณีมีผู้ร่วมสนับสนุนทุน 
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2) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 
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การบริหารจัดการสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา  

สวก. จะเป็นผู้บริหารจัดการ 

เว้นแต.่. 

หน่วยงานผู้รับทุน สามารถขอเป็นผู้บริหารจัดการฯ ได้โดยท าหนังสือถึง 
 ผอ.สวก. เรื่อง ขอรับบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกิดขึ้นจาก
โครงการวิจัยเข้ามาเพื่อให้ทาง สวก. พิจารณามอบหมายให้ด าเนินการแทนได้ 

3) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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การร่างและยื่นค าขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา (5%) 

การสรรหา เจรจาต่อรอง 
และจัดท าสัญญาถ่ายทอด

เทคโนโลยี (5%) 

การบริหารจัดการหลัง 
ลงนามสัญญาถ่ายทอด

เทคโนโลยี (5%) 

ค่าบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 15 % 

หลังจากหักค่าบริหารจัดการฯ ให้หักค่าเปิดเผยเทคโนโลยีให้แก่นักวิจัยในอัตราร้อยละ 20 
(ไม่เกิน 200,000 บาท) ส่วนที่เหลือจะจัดสรรผลประโยชน์โดยคิดตามสัดส่วนการลงทุน 

3) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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3) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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ผู้รับทุนหรือนักวิจัยน ำผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจัยไปเผยแพร่ เช่น  
     - กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำร  
     - กำรตีพิมพ์วำรสำรวิชำกำร  
     - กำรประกวด และ จัดแสดงในงำนนิทรรศกำร 

ผู้รับทุนหรือนักวิจัย ต้องมีกำรเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรวิจัยให้ สวก. 
พิจำรณำก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ตำมประกำศ สวก. เรื่อง “หลักเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำให้อนุญำตเผยแพร่ผลงำนวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจำก สวก. พ.ศ. 2558” 

โดยระบุ ข้ อควำม  “โคร งกำรวิ จั ย ได้ รั บทุ นสนั บสนุ น จำก 
ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก.” 
ด้วยทุกครั้ง 

เมื่อ สวก. ตรวจสอบแล้วเนื้อหำไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
จะท ำหนังสืออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่ำวได้ และต้องลงนำมใน “บันทึกข้อตกลง
การอนุญาตให้เผยแพร่ผลงานอันเนื่องจากโครงการวิจัย”พร้อมทั้งส่งกลับมำยัง สวก. 

4) การขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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4) การขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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5) การส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวอย่างการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ “เชิงพาณิชย์” 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ “เชิงสาธารณะ”  

24 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ “เชิงนโยบาย”  
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1) การจัดท าร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

โครงการ : ประเทศไทยปลอดไขมนัทรานส์ 
ผู้วิจัย  : ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต 
   มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ใช้ประโยชน ์: ส านักงานคณะกรรมการ 
                   อาหารและยา 

ตัวอย่างการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://globalgrind.com/2012/11/16/what-is-in-twinkie-ingredients-photos-going-out-business-hostess/&ei=0gCaVfCmAc7buQTN7IKAAg&psig=AFQjCNGmyEczX4v1ou2v3PMK-Jgu4xOW0Q&ust=1436242514123947
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2) การจัดท าร่าง พรบ. ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม 

โครงการ : การศึกษาระบบโซอุ่ปทานและการปรับปรุงโครงสร้าง 
                  อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม 
ผู้วิจัย  : ดร.สรียา โด อมาเรา  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ผู้ใช้ประโยชน ์: 1. คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ 
      2. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตัวอย่างการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
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ตัวอย่างการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

3) การจัดการประมงอย่างยั่งยืนในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน 
โครงการ : การพัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่าง

มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ-สังคม
ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความยั่งยืน
ทางการประมงในพ้ืนท่ีอ่าวไทยตอนใน 

ผู้วิจัย  : รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์                  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ใช้ประโยชน ์: 1. กรมประมง 
2. กรมเจ้าท่า 
3. กรมชลประทาน 
4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
5. องค์การสะพานปลา 
6. กรมควบคุมมลพิษ 
7. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
8. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

แนวทางการจัดการท่ีเหมาะสม  
เพื่อความยั่งยืนทางการประมง 
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ตัวอย่างการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

1) นวัตกรรมการผลิตแผ่นใยไหม 

      สวก. ร่วมกับกรมหม่อนไหม ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านคึมมะอุ จังหวัด
นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถน ำ
องค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรผลิตแผ่นใยไหมรูปแบบใหม่
ที่เป็นกำรเลี้ยงไหมแบบไม่เข้ำฝัก และเพิ่มมูลค่ำของกำร
ผลิตแผ่นใยไหมในเชิงพำณิชย์ได้ 

ผู้ใช้ประโยชน์  :    
1. กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลีย้งไหม 
2. กรมหม่อนไหม 
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ตัวอย่างการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

      สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา แพร่ และชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
เกษตรกรสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรวำง
แผนกำรผลิตพริกอย่ำงปลอดภัย 

ผู้ใช้ประโยชน์  :    
1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลกูพริก 
2. กรมส่งเสริมการเกษตร 

2) การผลิตพริกแห้งปลอดภัย 
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ตัวอย่างการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

      สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ และล าพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนกำร
ผลิตล ำไยนอกฤดู เพื่อเพิ่มมูลค่ำของล ำไยของประเทศไทย 

ผู้ใช้ประโยชน์  :    
1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลกูล าไย 
2. กรมส่งเสริมการเกษตร 

3) เพ่ิมมูลค่าล าไยนอกฤดู 



 
 
 
 
 

Agricultural Research Development Agency (Public Organization) 

  

เครื่องก าจัดมอดข้าว 
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชำญชัย ทองโสภำ  
หน่วยงาน : ม.เทคโนโลยีสุรนำรี 

ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัท ยูเรกำ ดีไซน์ 
                               จ ำกัด (มหำชน) 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ : มูลค่ำ 985 ล้ำนบำท 

สารสกัดจากเมล็ดล าไย 
หัวหน้าโครงการ : ศ.ดร. อุษณีย ์วินิจเขตค ำนวณ 
หน่วยงาน : ม.เชียงใหม ่

ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัท พรีม่ำ เฮิร์บ   
                               (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ :  มูลค่ำ 591 ล้ำนบำท 

สารสกัดจากข้าว 
ผลิตภัณฑ์ลดการหลุดร่วงของเส้นผม 
หัวหน้าโครงการ : ดร. ณัตฐำวุฒิ ฐิติปรำโมทย์ 
หน่วยงาน : ม.แม่ฟ้ำหลวง 

ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ 7 บริษัท 
1. มฟล.        5. นัทโฟนช็อป 
2. บอดี้เชพ        6. ออโรร่ำ สมุนไพร  
3. R&B เนเจอร์      7. เฮลท์ อเวนิว 
4. ไมลอทท์ แลบบอรำทอรีส ์
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ : อยู่ระหว่ำงกำรประเมิน 

ตัวอย่างการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
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ตัวอย่างการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากไฟโบรอินไฮโดรไลเสท
และน้ ามันดักแดไ้หม 
หัวหน้าโครงการ : ดร.สมภพ จงรวยทรัพย ์
หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม 

ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ ากัด 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ : อยู่ระหว่ำงกำรประเมิน  

ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง  4 ชนิดที่ผ่านการทดสอบ
ความเป็นพิษ และความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ 
1) ลิปกลอส 
2) โลชั่น 
3) ครีมบ ารุงมือ 
4) ครีมบ ารุงผิวหน้ากลางคืน 
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ตัวอย่างการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ าจืดและการผลิตไข่มุกน้ า
จืดเพื่อการพาณิชย์  
หัวหน้าโครงการ : นำงสำวอ้อมเดือน มีจุ้ย 
หน่วยงาน : กรมประมง 

2.การพัฒนาอาหารในกระบวนการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ าจืด
เพื่อการพาณิชย์ 
หัวหน้าโครงการ : นำยวชิระ กิตติมศักดิ์ 
หน่วยงาน : กรมประมง 

ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ    : บริษัท ไทยยเูนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล  
    คัลทเิวชั่น จ ากัด  

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ : อยู่ระหว่ำงกำรประเมิน  

    การพัฒนาสายพันธุ์หอยมุกน้ าจืดที่สร้างมุกสีสันต่าง  ๆ
หลากหลาย โดยเฉพาะสีเขียวเข้มที่มีความสวยงาม 
เมื่อแสงกระทบด้านหนึ่งจะส่องประกายวาวเป็นสีทอง
เหลือบแบบปีกแมลงทับ ซึ่งมีราคาสูง เป็นที่ต้องการ
ของตลาด สามารถพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกสู่ตลาด
สากล สร้างมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี 



 
 
 
 
 

Agricultural Research Development Agency (Public Organization) 

  
34 

1. ผลงานวิจัย “รถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ได้รางวัลเหรียญทอง (Gold Medals) 
และรางวัลพิเศษ (Special awards) จาก Institue of space device engineering ของประเทศรัสเซีย 

2. ผลงานวิจัย “Campylobacter smart DxTM” ได้รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medals)  
3. ผลงานวิจัย “ประสิทธิภาพของต ารับยาสมานแผล (YaSP) เพื่อรักษาแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน” 

ได้รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medals) และรางวัลพิเศษ (Special Awards) จากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
4. ผลงานวิจัย “สารเคลือบจากร าข้าวเพื่อยืดอายุผลไม้สด” ได้รางวัลพิเศษ (Special  Awards) 

จากสมาคมนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการหญิงของโลก 

สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยและภาคธุรกิจ 

 การเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการงาน (10-14 เม.ย. 2562) 
  “47th International Exhibition of Inventions of Geneva" ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
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สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยและภาคธุรกิจ (ต่อ) 
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