
ผลงานนวัตกรรมประจ าปี 2561 
 
 

1 Rubber Check in Application                   กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง 
(นางสาวซูฟียะ สะมะลี)                                            

2 ลูกบอลยางดับไฟ                                       กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

(นายบุญสงค์ พริกเทพ) 
3 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเพื่อธุรกิจ    

Wood Pellet 
สถาบันวิจัยยาง 

(นายชยพล สัตย์ธรรม) 

4 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
ในการค านวณสูตรปุ๋ยท่ีเหมาะสมส าหรับ 
สวนยางพารา 

สถาบันวิจัยยาง 
(นายนิลวัฒน์ นิลสุวรรณ) 

5 แอพพลิเคชั่นบริการตลาดประมูลยางพารา ท้องถิ่น 
RAOT local Rubber Auction Market 
Application  

กยท. เขตภาคเหนือ 
(นายถาวร มาแก้ว, 

นายกนต์ธร จันทิเสน) 
6 บ่อบ าบัดน้ าเสียมหัศจรรย์  

 
กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 
(นายอนุสรณ์ แรมลี) 

7 การใช้คิวอาร์โค้ดในงานสารบรรณ  
 

ส านักผู้ว่าการ 
(นางสาวกิติยา น้อยนงเยาว์) 

8 ศูนย์กฎหมาย กยท.  
 

ฝ่ายกฎหมาย 
(ฝกม. และนางสาวศรีวีณา ศาตศิลป์) 

9 หลังคาประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อน             กยท.เขตภาคใต้ตอนบน 
(นายลิขิต สกูลหรัง) 

10 AP (Audit Program)  
 

ส านักตรวจสอบภายใน 
(นายสมชาย รุจิจินดาวรรณ์) 

11 ระบบการจัดการข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางพารา
เพ่ือแก้ปัญหาการตรวจสอบสถานะผู้ค้ าประกัน  
และค านวณดอกเบี้ยในการยกระดับการบริหารงาน 
กยท. จังหวัดกาฬสินธุ์  
 

กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

(นางวลัยพรรณ อุทัยรัตน์  
และบุคลากรจาก ม.กาฬสินธุ์) 

12 การสร้างเครื่องบีบผ่าตอยางด้วยระบบไฮดรอลิค  สถาบันวิจัยยาง 
(นายชยพล สัตย์ธรรม) 



13 การเพ่ิมค่าความร้อนไม้สับ Wood Chip  
จากไม้ยางพารา 

สถาบันวิจัยยาง 
(นายชยพล สัตย์ธรรม) 

14 เคร่ืองผลิตยางแผ่นดิบจากยางก้อนถ้วย  
 

สถาบันวิจัยยาง 
(นายชยพล สัตย์ธรรม) 

15 การขยายพันธุ์ยางแนวใหม่ลดต้นทุนลดเวลา       สถาบันวิจัยยาง 
(นายวิทยา พรหมมี) 

16 การจัดการสวนยางท่ีดีและเหมาะสม (GAP) เพ่ือ
ผลิตน้ ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยาง
แผ่นรมควัน 
Giid Agriculture Practice (GAP) to Produce 
Good Quality Latex of Smoke Sheet 
Factory of Cooperative Groups)               
 

สถาบันวิจัยยาง 
(นางพิสมัย จันทุมา) 

17 การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพส าหรับ        
การก าหนดชั้นคุณภาพยางแผ่นรมควัน 
(Development of an image processing 
system in Rib Smoked Sheet quality 
classification)       

กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง 
(นางสาวนิดยดา มะสุนี) 

18 การเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรกรชาวสวนยางโดย
เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล  
 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง 
(นายภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์) 

19 ติดตามการปฏิบัติงานด้วย Application Line        กยท.เขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
(นายพิทักษ์ เหมือนเดช,  
นายสรยศ โกษาคาร,  
นายศุภวัตร บัวสุข) 

20 ระบบการจองห้องประชุม  ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
(นายจักรพันธ์ นาคเสวต)            

21 การลงทุนปลูกสร้างสวนยางพาราเชิงธุรกิจท่ียั่งยืน 
RubberPlsntation Logistics Vesment (CPLI)     

สถาบันวิจัยยาง 
(นายชยพล สัตย์ธรรม) 

22 การปลูกแทน (Replanting)                             ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
(นายศุภชัย จันทร์แก้ว) 



23 ระบบการจัดท าค าขออนุมัติโครงการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
(นายภู ลาชโรจน์) 

24 ผลิตภัณฑ์แผ่นยางพารานวดเท้าเพ่ือสุขภาพ    
Rubber Product Foot Massage Therapy            

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
(นางรัฐทิกร สุชีวิตานันท์) 

25 ผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ าแบบจ าลองหุ่นช่วยฝึกหัดตัด
ชิ้นเนื้องอกมะเร็ง                                       

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
(นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย, นางราตรี สีสุข  

และคณะ) 
26 การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน 

GMP  
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
(นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุลและคณะ) 

27 คู่มือจ าแนกลักษณะพันธุ์ยาง  
 

สถาบันวิจัยยาง 
(นางสาวกรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข,  

นางกัลยา นิราพาธพงศ์,  
นายไพรัตน์ ทรงพานิช) 

28 เปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นรายได้                      ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 
(นางสาววัชรินทร์ อินทวิเชียร, 

นายเทพสถิตย์ ดินสมุทร,  
นางสาวสุธาทิพย์ จิตรตรีศิลป์,  

นางสาวจุฑามาศ ยุรยาตร) 
29 เช่ือมโยงการท างานด้วย Single Login  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(นางสาวมยุรีลงสุวรรณ์,  
นายวรากร สอนนุ้ย,  

นายธนวัสส์ ประเทืองพงศ์) 
30 โครงการหน่วยงานไร้กระดาษ  

 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
(นายสง่า ทองทิพย์,  

นายนิพนธ์ อภิรัตน์วรกิจ,  
นางศิริยงค์ ฉัตรโท) 

31 ตลาดนัดไก่พื้นเมือง 4.0  
Chicken Market 4.0 

กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

(นายวัลลภ โศภิษฐพันธ์) 
32 ระบบสารสนเทศและการจัดการสหกรณ์การยาง

แห่งประเทศไทย  
กยท.เขตภาคใต้ตอนล่าง 
(นายประดิษฐ์ ร่มสุข,  

นายทนงศักดิ์ ศิวะพรประสงค์) 
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Rubber checkin Application 
นางสาวซูฟีย๊ะ สะมะล ี

 

 
 
 Rubber checkin เป็น Application บนสมาร์ทโฟนส าหรับถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลเช่น พิกัด 
GPS วันท่ี เวลา สถานท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่งรูปภาพคนท่ีถ่าย และข้อความบรรยายภาพเพื่ออธิบายการ
ท างาน ณ ช่วงเวลานั้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อมูลกลับมายังเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการออกรายงาน
เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีโปรแกรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย รวมถึง
ไม่มีการส่งเสริม และลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างจริงจัง หากมีเครื่องมือช่วยในการบันทึกข้อมูล ซึ่ง
สามารถอธิบายการท างาน ช่วยลดขั้นตอนในการท างานท่ีซ้ าซ้อน และลดความผิดพลาดลงได้ 
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ลูกบอลยางดับไฟ 
นายสมฤทธิ์ อรัญศักดิ์ชัย 

 
 น าลูกโป่งบรรจุน้ าแล้วหุ้มด้วยฟิล์มยางพารา เพื่อให้วัสดุบรรจุน้ ามีความแข็งแรงคงรูปได้ดีท าให้
เพ่ิมมิติในการขนส่งน้ าเข้าพื้นท่ีได้มากย่ิงขึ้น 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : บรรจุใส่กระเป๋าห้อยท้าย (กระเป๋าไปรษณีย์) ติดรถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถ
บรรทุกลูกบอลเข้าพื้นท่ีเข้าไปได้ จ านวน 10-15 ลูก  
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การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) เพ่ือธุรกิจ 
นายชยพล สัตย์ธรรม 

 
 การน าเศษไม้ยาง กิ่งไม้ยาง ไม้ยางท่ีได้จากการตัดล้างแปลงกิ่งตายาง ไม้ยางท่ีได้จากการราน
กิ่งก้านสาขาของต้นยางเพื่อลดน้ าหนักต้นยางท่ีโน้มเอียงใกล้ล้ม การรานกิ่งไม้ยางจากต้นยางท่ีเกิดโรค
ยาง หรือมีทรงพุ่มท่ีหนาทึบเกินไป ฯลฯ ซึ่งส่วนมากถูกปล่อยให้ย่อยสลายในแปลง  
 จึงควรน ามาเพิ่มมูลค่าให้เกิดรายได้จากนวัตกรรม Wood Pellet การใส่ชีวมวลอื่นเข้าเป็น
ส่วนผสมกับไม้ยางท่ีบดแล้ว เป็นสูตรผสมท่ีได้มาจากวัตถุดิบ หรือผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตอื่นๆ 
ได้แก่ ไมยราบยักษ์ ใบยูคาลิปตัส ผงถ่านจากไม้ยาง ผลยาง กะลายาง เม็ดยาง และไม้เศรษฐกิจร่วมยาง
ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พศ. 2558 หรือถ่านไม้อื่นๆบดละเอียด สารละลายตัวเติม 
(ตามสูตรเพิ่มค่าความร้อนในไม้สับ) เข้าในส่วนผสมท่ีผลิต (Wood Pellet) เพื่อเพิ่มค่าความร้อนและ
หน่วงเวลาการเผาไหม้ให้นานกว่าปกติ 
ประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรม : แนวโน้มความต้องการใช้ชีวมวลอัดเม็ด ( Wood Pellet ) มีแนวโน้ม
สูงขึ้นในตลาดภายในประเทศและตลาดโลก เป็นการสร้างรายได้จากทรัพยากรของการยางแห่งประเทศ
ไทยให้มั่นคง และยกระดับรายได้ของเกษตรกร 
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โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการค านวณสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมส าหรับสวนยางพารา 
(Mobile Application for Fertilizer Analysis of Rubber Farm) 

นายนิลวัฒน์ นิลสุวรรณ 
 การน า Mobile Application มาใช้ในการค านวณสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับสวน
ยางพาราโดยอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจัยยาง 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : ลดปัญหาด้านขั้นตอนการด าเนินงานและงบประมาณ ลดปัญหาด้านเทคนิค
การใช้เผยแพร่สารสนเทศเป็นแผ่นหมุนเนื้อหาไม่ครอบคลุม ลดปัญหาเนื่องจากเกษตรกรขาดอุปกรณ์
สื่อสารท าให้เกษตรกรยังใช้ปุ๋ยสูตรเดิม 
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แอปพลิเคชันบริการตลาดประมูลยางท้องถิ่น 
(RAOT Local Rubber Aaction Market Application) 

นายถาวร มาแก้ว 
 

 
 

 ปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งในโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมมีผู้ใช้เป็นจ านวนมาก 
โปรแกรมประมูลท่ีมีใช้งานในปัจจุบันต้องใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์และมีความซับซ้อนยากต่อการใช้
งานในลักษณะงานประมูลยางท้องถิ่น จึงออกแบบแอปพลิเคชันบริการตลาดประมูลยางท้องถิ่ นท่ี
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมถึงโทรศัพท์มือถือและมีความง่ายต่อการใช้งาน 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการตลาดประมูลยางท้องถิ่นของการยาง
แห่งประเทศไทย 
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บ่อบ าบัดน้ าเสียมหัศจรรย ์
นายอนุสรณ์ แรมลี 

 บ าบัดน้ าเสียโดยใช้แนวคิดธนาคารน้ าใต้ดิน หลักการคือน้ าจะไหลไปสู่ท่ีว่างเปล่าหรือจากท่ีสูงลง
สู่ด้านล่างชัน้ใต้ดินเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใต้ดิน (หลักการแรงโน้มถ่วงของโลก) 

 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : ในการบริหารจัดการน้ าเสียและบ่อบ าบัดน้ าเสียท่ัวไปต้องใช้งบประมาณใน
การจัดการสูง (200,000 - 300,000 บาท) แต่การจัดการน้ าเสียด้วยบ่อบ าบัดน้ าเสียมหัศจรรย์             
ใช้งบประมาณในการจัดการต่ า (1,000 - 2,000 บาท) 
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 การใช้ QR code ในงานสารบรรณ 

(Using QR code in the documentation) 
นางสาวกิติยา น้อยนงเยาว์ 

 
 คิวอาร์โค้ด เป็นรหัสบาร์โค้ด 2 มิติท่ีสามารถจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของ URL ของเว็บไซต์ 
ข้อความ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : เอกสารภาครัฐมีการน าไปใช้งานในหลายรูปแบบ ตั้งแต่เอกสารทางการท่ีเป็น
ข้อมูลสาธารณะ รวมถึงเอกสารท่ีใช้ส าหรับแจ้งเวียน และงานการประชุมต่างๆ ท่ีใช้เฉพาะกลุ่มคน       



ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งเมื่อจัดท าเป็น QR Code จะสามารถอ่านหนังสือท่ีแจ้งเวียนได้       
จากสมาร์ทโฟน 
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ศูนย์กฎหมาย กยท. 
(LAW Center of RAOT) 

ฝ่ายกฎหมาย 
 

 ระบบติดตาม รวบรวม การจัดการความรู้ ด้านกฎหมายของ กยท. แบบครบวงจรในรูปแบบ
แอพพลิเคชั่น (Application) เช่น ระบบการติดตามผลการด าเนินงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศคณะกรรมการ กฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็นข้อหารือ/แบบสัญญา และความรู้ท่ัวไป 
กฎหมายใช้ชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : เป็นการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดท าเป็นโปรแกรมประยุกต์ 
(Application) ท่ีสามารถใช้บริการได้ทุกช่องทาง สะดวก รวดเร็ว มีความเชื่อมโยงกับการจัดการความรู้
ของ กยท.  ส่ือสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ต่างๆ 

 
9 

หลังคาประหยัดพลงังานลดภาวะโลกร้อน 
นายลิขิต สกูลหรัง 

 
 การสร้างอาคารท่ีจอดรถใช้วัสดุแผงโซล่าเซลทดแทนการใช้กระเบื้องมุงหลังคาหรือแผ่นวัสดุ
แมททัลชีพเพื่อบังร่มเงาและแสงแดดในท่ีจอดรถได้พลังงานมาใช้ในอาคารส านักงานฯ  
ประโยชน์ของนวัตกรรม : เพื่อใช้ทรัพยากร งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ลดค่าใช้จ่าย ใช้พื้นท่ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในระยะยาว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 
 



10 
AP (Audit Program) 

นายสมชาย รุจิจินดาวรรณ์ 

 
 เป็นความคิดริเริ่มท่ีน า Excel มาประยุกต์โดยการใช้สูตรเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ส่งผลให้การ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ประหยัดเวลาและเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กร 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : การด าเนินการตรวจสอบภายในมีขั้นตอนการจัดท าเอกสาร ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้
จะมีข้อมูลท่ีมีความเชื่อมโยงกัน โดยปกติจะใช้วิธีการพิมพ์ซ้ าหรือคัดลอกข้อมูล ซึ่งท าให้เกิดความซ้ าซ้อน
ของงานและเสียเวลา  
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ระบบการจัดการข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพ่ือแก้ปัญหาการตรวจสอบสถานะผู้ค้ าประกัน
และค านวณดอกเบี้ยในการยกระดับการบริหารงาน กยท. จังหวดักาฬสินธุ์ 

นางวลัยพรรณ อุทัยรัตน์ 
 

 
  
 ระบบการจัดการข้อมูลสามารถท าได้ดังนี้  สามารถสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานใน               
การตรวจสอบสถานะผู้ค้ าประกันและค านวณดอกเบี้ย พนักงานจะสามารถให้บริการเกษตรกรเจ้าของ
สวนยางได้รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลและประวัติการค้ าประกัน สามารถตรวจสอบประวัติการค้ า
ประกัน ท าให้การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงของพนักงานการเงินและ
บัญชีในการค านวณดอกเบี้ยผิดพลาดและอ านวยความสะดวกต่อเกษตรกรชาวสวนยาง การจัดเก็บข้อมูล
มีความปลอดภัยสูง มีคู่มือการใช้งานระบบโปรแกรมการตรวจสอบสถานะผู้ค้ าประกันเงินกู้ยืม        
สามารถให้บริการเกษตรกรชาวสวนยางในส่วนของข้อมูลการค้ าประกันถูกต้อง รวดเร็ว มีข้ อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการค้ าประกันเงินกู้ยืม 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : ระบบการจัดการข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางถูกพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาการตรวจสอบสถานะผู้ค้ าประกันและค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ของเกษตรกร
ชาวสวนยาง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานและอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ 
กยท. จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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เครื่องบีบผ่าตอยางด้วยระบบไฮดรอลิค 
นายชยพล สัตย์ธรรม 

 
 เป็นเครื่องจักรท่ีออกแบบเพื่อเป็นมือเครื่องใช้ในการเพิ่มมูลค่าตอยางพาราหลังการตัดโค่นยาง 
จากปกติเกษตรกรต้องปล่อยท้ิงไว้ให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ และเป็นอุปสรรคต่อการปลูกยางทดแทน 
หรือการท าการเกษตรอื่นๆ เนื่องจากตอยาง รากยางใช้เวลาในการย่อยสลายนานหลายปี และใน       
บางพื้นท่ีอาจมีโรคของระบบรากของต้นยางเดิมอยู่ในแปลงยางท่ีตัดโค่น จึงเป็นการป้องกันโรคยางได้อีก
วิธีหนึ่ง ท้ังนี้การขุดตอยางและรากยางขึ้นมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ท้ังในรูปแบบไม้สับ (Wood 
Chip) และชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) สามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้เกษตรกร และท าให้สามารถเตรียม
แปลงปลูกใหม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 เครื่องจักรท่ีประดิษฐ์ขึ้นมาสามารถใช้กับงานภาคสนาม ติดตั้งพ่วงท้ายรถแทร็กเตอร์ ใช้ก าลังขับ
ระบบไฮดรอลิคจากเพลาอ านวยก าลัง ( PTO ) ของรถแทร็กเตอร์สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพดินท่ีติด
มากับตอยางไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ดินทราย ดินลูกรัง หรือดินโคลนในฤดูฝน 
ประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรม : เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรจากการจ าหน่ายไม้ยางเนื่องจากแนวโน้ม
ความต้องการใช้พลังงานชีวมวลมีแนวโน้มสูงขึ้นท้ังโลกเพื่อเป็นแนวทางการปลูกสร้างสวนยางพาราท่ี
ยั่งยืน ตามมาตฐาน FSC และ CARBON CREDIT และเพื่อเป็นแนวทางสร้างรายได้ของการยางแห่ง
ประเทศไทย ท้ังในทรัพย์สินของการยางแห่งประเทศไทย และการเพ่ิมมูลค่าต่อจากวัตถุดิบจากเกษตรกร 
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การเพิ่มค่าความร้อนในไม้สับ ( Wood Chip ) จากไม้ยางพารา 
นายชยพล สัตย์ธรรม 

 
 ค่าความร้อนปกติของไม้สับจากยางพาราท่ีความชื้น 55 % ให้ค่าความร้อน 6.57 MJ/KG      
เมื่อใส่สารตัวเติมแล้ว จะท าให้ค่าความร้อนเพิ่มขึ้น สารตัวเติมเป็นผลพลอยได้ จากผลผลิตทางการ
เกษตร ของเหลือท้ิงจากการเกษตร หรือภาคครัวเรือน ท่ีมีความสะดวกต่อการน าไปใช้  เมื่อเติมสารเพิ่ม
ค่าความร้อนให้ไม้สับจากยางพารา ต้องผ่านการประเมินศักยภาพชีวมวลส าหรับผลิตไฟฟ้า          จาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว ) ตามรายการท่ีก าหนด 
 Proximate Analysis  ความชื้น  (Moisture)  เถ้า (Ash)  สารระเหย(Volatile matter)          
ถ่านคงตัว (Fixed carbon) Ultimate Analysis  คาร์บอน (Carbon, C)  ไฮโดรเจน (Hydrogen, H)  
ไน โตร เจน  (Nitrogen, N)  ก ามะถั น  (Sulfur, S)  ออกซิ เ จน  (Oxygen, O)  Heating value                    
ค่าความร้อนแบบกรอส (High Heating value)  ค่าความร้อนแบบเนท (Low Heating value) 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : ไม้ยางพาราเป็นไม้เศรษฐกิจ เป็นยุทธปัจจัย ท่ีให้ผลผลิตทั้งไม้ยางและน้ ายาง 
จากการใช้นวัตกรรมดังกล่าวฯ จะท าให้เกิดการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางพารา เพ่ือผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลท่ี
ยั่งยืนในช่วงราคาน้ ายาง ยางแผ่นดิบ มีราคาสูง เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ และรานกิ่งไม้ยางผลิต
เช้ือเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ควบคู่กันไป 



14 

การผลิตยางแผ่นจากยางก้อนถ้วย 
นายชยพล สัตย์ธรรม 

 
 เป็นเครื่องจักรท่ีออกแบบเพื่อการน ายางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP มาเข้าสู่กระบวนการของ
เครื่องจักร เพื่อให้ได้ยางแผ่นดิบ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับยางแผ่นดิบท่ีผลิตจากน้ ายางสด เพื่อผลลัพธ์ท่ี
ต้องการ คือ มีสภาพของแผ่นยางท่ีมีขนาดความหนาสม่ าเสมอ สามารถตากหรืออบแผ่นยางให้แห้งได้
ท้ังหมด สามารถน าแผ่นยางดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรมควันเพื่อการเก็บรักษา 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : ยางดิบท่ีได้จากการผลิตยังเป็นวัตถุดิบท่ีเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นท้ังด้านคุณภาพ
และราคา คือการน าไปผลิตยางคอมปาวนด์( Compound Rubber ) เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับการ
ผลิตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 4 คือการพัฒนาตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ีมีการจัดการต้น
น้ า (มาตรฐาน GAP) การจัดการส่วนกลางน้ า ( Compound Rubber ) และการจัดการส่วนปลายน้ า คือ
การจ าหน่ายตรงถึงลูกค้าในตลาดโลก เช่น การซ่อมยาง การหล่อดอกยางของรถบรรทุก ในอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ ยกตัวอย่างได้แก่ บริษัท KAL TIRE (Kal Tire Mining Tire Group) www.kaltiremining.com 
และบริษัท TITAN INTERNATIONAL www.titan-intl.comท่ีเป็นกลุ่มบริษัทเหมืองแร่ขนาดใหญ่ท่ีมี
สาขาทุกทวีปท่ัวโลกและบริษัทยางล้อ ชั้นน าต่างๆ ท่ัวโลก รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ 
 
 

15 

การขยายพันธุ์ยางแนวใหม่ลดต้นทุนลดเวลา 
นายวิทยา พรหมม ี

 การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ยางแนวใหม่โดยการติดตากับต้นตอขนาดเล็กอายุ 30 วันหลังเพาะกล้า 
ในกระบวนการผลิตต้นยางช าถุงขนาด 1 ฉัตร ใช้ระยะเวลาเพียง 4 เดือน 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : ช่วยลดระยะเวลาในการขยายพันธุ์ยางและลดต้นทุนในการผลิตยางช าถุง 
เกษตรกรได้วัสดุปลูกท่ีมีราคาถูกลง ได้ต้นยางช าถุงคุณภาพสูง ระบบรากฝอยสมบูรณ์ สามารถ
เจริญเติบโตและแพร่กระจายได้เร็วท าให้ต้นยางสามารถตั้งตัวได้เร็วส่งผลให้มีการรอดตายสูง ระบบราก
แก้วสมบูรณ์ สามารถหยั่งลึกลงไปในดินดูดน้ าและแร่ธาตุมาใช้ประโยชน์และยึดล าต้นเข้ากับดินได้ดี    
ยางมีการเจริญดี เปิดกรีดได้เร็ว ผลผลิตดี 
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การจัดการสวนยางที่ดีและเหมาะสม (GAP) 
เพ่ือผลิตน้ ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผ่นรมควันจังหวัดตรัง 
(Good Agriculture Practice (GAP) to Produce Good Quality Latex 

of Smoke Sheet Factory of Cooperative Groups in Trang Province) 
นางพิสมัย จันทมุา 

 การปฏิบัติดีและเหมาะสมในสวนยาง คือ การควบคุมผลผลิตและคุณภาพตั้งแต่สวนยางจนถึงส่ง
น้ ายางท่ีโรงงาน (From farm to factory gate) เพื่อท าระบบการผลิตยางจากต้นน้ าให้เป็นมาตรฐาน 
ลดข้อกีดกันทางการค้าของประเทศผู้ซื้อยางแผ่นรมควัน ตั้งแต่สภาพพื้นท่ี ความสะอาดของสวนยาง   
การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของสถาบันวิจัยยาง การพัฒนาคุณภาพของการกรีดยาง การรักษาคุณภาพของ
น้ ายาง 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : เป็นรูปแบบการบูรณการระหว่างงานต้นน้ ากับกลางน้ าเพ่ือผลิตวัตถุดิบท่ีมีท้ัง
ปริมาณและคุณภาพในการท ายางแผ่นรมควันและลดความเสียหายจากการกรีดยางให้สวนยางมีวงจร
ชีวิตที่นานขึ้น สามารถเพิ่มอายุการกรีดยางและลดค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ปลูกแทนได้ 
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การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพส าหรับการก าหนดชั้นคุณภาพของยางแผ่นรมควัน
(Development of an image processing system 

in Rib Smoked Sheet quality classification) 
นางสาวนิยดา มะสุน ี
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 การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพส าหรับการก าหนดชั้นคุณภาพของยางแผ่นรมควัน          
ซึ่ งมีข้อได้ เปรียบในด้านความสามารถในการท าซ้ า  ความถูกต้องแม่นย าสูง  ความยืดหยุ่น                     
ในการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์และสามารถท างานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยเทคนิคที่พัฒนาขึ้น
สามารถน าไปใช้ในพัฒนาเป็นเครื่องมือหรือแอพพลิเคชั่นในการก าหนดชั้นคุณภาพของยางแผ่นรมควัน
เพ่ือใชท้ดแทนการก าหนดชั้นคุณภาพของยางแผ่นรมควันด้วยผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือความสม่ าเสมอและความ
ถูกต้องในการก าหนดชั้นคุณภาพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อราคาขายของยางแผ่นรมควัน  อีกท้ังสามารถ         
ลดปัญหาการขัดแย้งในการจ าแนกชั้นคุณภาพของยางแผ่นรมควันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : ช่วยลดปัญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการก าหนดชั้นคุณภาพของยางแผ่นรมควันด้วย
ผู้ปฏิบัติงานมีสองประเด็นหลักคือ การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานท่ีมีทักษะ        
ความช านาญสูง เนื่องจากในการก าหนดชั้นคุณภาพของยางแผ่นรมควันเป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้ทักษะ        
และความช านาญสูง อีกประเด็นท่ีส าคัญคือ ความสม่ าเสมอและความถูกต้องในการปฏิบัติงาน            
ในขั้นตอนการก าหนดชั้นคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้สายตาและประสาทสัมผัสในการประเมินเพื่อ
แยกแยะและตัดสินใจ การท างานช่วงแรกจะมีประสิทธิภาพสูงและประสิทธิภาพจะค่อยๆ ลดลงตาม
ระยะเวลาท่ีผ่านไป เนื่องจากความเมื่อยล้าและข้อจ ากัดอื่นๆ ทางด้านร่างกาย นอกจากนี้อาจเกิดความ
เอนเอียง (bias) ในการก าหนดชั้นคุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
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การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรชาวสวนยางโดยเทคนิคการท าเหมืองข้อมลู 
(Improving Efficiency of Rubber Farmers Using Data Mining Techniques) 

นายภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน ์
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การท าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining Techniques) เป็นการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ
หลากหลายอาทิเช่น สถิติ (Statistics) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Inteligent) และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Computer Programming) มาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อให้สามารถจ าแนกเกษตรกร
ชาวสวนยาง 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : สามารถน าข้อมูลทางสถิติต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์เกษตรกรท่ีละประเภท
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนา เกษตรกรชาวสวนยางก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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นวัตกรรมติดตามการรายงานการปฏิบัติงานด้วย Application line 
นายพิทักษ์ เหมือนเดช 

 

 
 

 น า Application line มาทดลองใช้ส าหรับการติดตามการรายงานในส่วนงาน ซึ่งตลอดระยะเวลา
หนึ่งปีงบประมาณท่ีผ่านมา พบว่าส่งผลให้การรวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด กยท.ข.กอ. มี
ความครบถ้วนถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของผู้บริหารเสมอ รวมถึงยังสามารถน าข้อมูลการส่ง
งานดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดในการพิจารณาการให้ความดีความชอบในแต่ละหน่วยงานอีกด้วย 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : ปัจจุบันการมีข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน สามารถรายงานผล
การด าเนินงานให้ผู้ขอรับบริการและใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญ หากองค์กรมี        
การบริหารจัดการในการติดตามผลการด าเนินงานจากแหล่งข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีดีมีความถูกต้อง และ
ตรงเวลาส าหรับน าเสนอต่อผู้บริหาร ก็จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้ทันตามกรอบเวลาท่ีตั้งเป้าไว้ 
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ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ 
นายจักรพันธุ์ นาคเสวต 

 ใช้ระบบบริหารจัดการโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เพื่อจัดคิวการใช้ห้องประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : สามารถทราบสถานะของห้องประชุมใน กยท. และบริหารจัดการการใช้งานได้ 
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การลงทุนปลูกสร้างสวนยางพาราเชิงธุรกิจที่ยั่งยนื 
( RUBBER PLANTATION LOGISTICS INVESTMENT.RPLI ) 

นายชยพล สัตย์ธรรม 
 

 ก าหนดปลูกต้นยางพารา ๔๐ ต้นต่อไร่ ลักษณะการวางแนวปลูกแบบใหม่ของการปลูกยางพารา 
ท่ีด าเนินการปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า วางแนวแถวการปลูกตามทิศเหนือ ทิศใต้ เพ่ือให้ได้รับแสงแดด
สม่ าเสมอตลอดท้ังวัน และเป็นเง่ือนไขส าหรับไม้เศรษฐกิจ และ พืชเศรษฐกิจ อี่นๆ ระยะปลูกระหว่างต้น 
๔ เมตร ระหว่างแถว ๑๐ เมตร ( ๔ คูณ ๑๐ เมตร. ) เพื่อให้ต้นยางพาราเติบโตอย่างสมบูรณ์เพื่อรองรับ
การกรีดยาง และ การรานกิ่งไม้ยางเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ( Wood pellet ) ไปตลอดวัฏจักร
ของการลงทุนปลูกสร้างสวนยางพารา  และปลูกไม้ผลระหว่างแถวโดยเลือกไม้ผลท่ีศักยภาพในเชิงยุทธ
ปัจจัย คือ ทุเรียน และมังคุด ท่ีเป็นไม้ผลเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าสูง เมื่อน าไปปลูกในพื้นท่ีแตกต่างในลักษณะ
ของกายภาพดินและภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย จึงท าให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพลักษณะเด่นท่ีแตกต่าง
กันไป เช่น ทุเรียนภู เขาไฟจากศรีสะเกษ ทุเรียนหลงลับแลจากอุตรดิตถ์ ทุเรียนป่าละอูจาก
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ท้ังนี้ยังสามารถรองรับการแปรรูปได้หลากหลายในกรณีผลผลิตล้นตลาด 
ประกอบกับไม้ผลท้ังสองมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรสูง ส่วนเหลือท้ิงสามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้อีก เช่น 
สารสกัดจากเปลือกมังคุดท่ีใช้ในด้านอุตสาหกรรม เครื่องส าอาง อาหาร ยารักษาโรค และการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชทางการเกษตร เปลือกทุเรียนสามารถน าไปเพิ่มมูลค่าในเชื้อเพลิงชีวมวล ปุ๋ยอินทรีย์       
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอื่น 
ประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรม : รูปแบบการจัดการสวนแบบใหม่ท่ีท าให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
การยางแห่งประเทศไทย พศ. ๒๕๕๘ ท่ีก าหนดให้ปลูกได้ไม่น้อยกว่าสิบต้นต่อไร่ เฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าต้นต่อไร่ พร้อมปลูกไม้เศรษฐกิจ 
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การปลูกแทน (Replanting)      

 
ไม่ส่งผลงานนวตักรรม 
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ระบบการจัดท าค าขออนุมัติโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ไม่ส่งผลงานนวตักรรม 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นยางพารานวดเท้าเพื่อสุขภาพ 

(Rubber Product : Foot Massage Therapy) 
นางรัฐทิกร สุชีวิตานันท์ 

 

 
 

 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีต้นแบบมาจากลานหินนวดบ าบัดเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ ายางพาราโดยใช้น้ า
ยางพาราผสมกับสารเคมี (Casting) เทราดลงไปบนพิมพ์ปูนท่ีมีรูปร่างลักษณะคล้ายหิน เมื่อน้ ายางพารา
ผสมกับสารเคมีเซ็ตตัวหรือเป็นเจลอยู่ในพิมพ์ดีแล้ว จึงตียางฟองน้ าเททับลงไปอีกที เพื่อให้ เกิดการ
ยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งแผ่นนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพนี้จะมี 3 ชั้น คือ 1. แผ่นยางล้วนๆ 2. แผ่นยางท่ีเติมซิลิกา
ลงไป 3. แผ่นยางท่ีเติมเจลลงไป 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : ช่วยกระตุ้นกลไกการไหลเวียนของโลหิตและกระตุ้นระบบประสาทท าให้มี
ปฏิกิริยาย้อนกลับไปยังอวัยวะท่ีเกี่ยวเนื่องเกิดการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ลดความกดดันท่ีเกิดจากการ
ใช้งานเท้าอย่างหนักหน่วงในแต่ละวัน มีผลให้บรรเทาความตึงเครียดท่ีเกิดขึ้นต่ออวัยวะท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
จุดพื้นที่บนฝ่าเท้า 
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ผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ าแบบจ าลองหุ่นช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็ง 
(Rubber Product : Simulation for cutting cancer tumor practice) 

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย 
 

 เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ ายางโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบดันลอป (Dunlop Process) ซึ่งอาศัย
หลักการตีน้ ายางให้เกิดฟองอากาศ และใช้สารอก่อเจลอย่างช้า (Delayed-action gelling agent)      
ในการท าให้ฟองคงตัวเป็นการปรับปรุงโดยการน าเอกซ์เรย์ผู้ป่วยเนื้องอกมะเร็งในต าแหน่งต้นขามา
ลอกเลียนแบบเป็นหุ่นฝึกทักษะจ าลองและมีก้อนยางอยู่ภายใน 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : สามารถใช้เป็นหุ่นฝึกในการสอนแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ต่อยอดอนุสาขา
ออร์โธปิดิกส์เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รวมถึงใช้เป็นหุ่นในการสอบหัตถการภาคปฏิบัติ 
(OSCE) ตามเกณฑ์แพทยสภา 
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การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP 
(The Production of Premium grade Ribbed Smoked Sheets  with GMP Standards) 

นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล 
 

 เป็นยางท่ีผลิตจากน้ ายางสดด้วยการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนเป็นอย่างดีจนได้ยางแผ่นท่ี
สะอาด ปราศจากฟองอากาศ มีการเคลือบควันสม่ าเสมอ ไม่มีร่องรอยต าหนิใดๆบนแผ่นยาง มีความหนา 
บางและน้ าหนักของแผ่นเท่ากัน มีสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีสม่ าเสมอ ด้วยการควบคุมความสดและความ
สะอาดของน้ ายางตั้งแต่อยู่ในสวนยาง 
ประโยชน์ของนวัตกรรม : เป็นการสร้างระบบคุณภาพให้กับกระบวนการผลิตซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล 
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คู่มือการจ าแนกลักษณะพันธุ์ยาง 
(Manual of Hevea Clonal Identification) 

น.ส.กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข 
 

 คู่มือการจ าแนกลักษณะพันธุ์ยางได้จัดท าโดยแก้ไขข้อมูลเดิมและเพิ่มเติมลักษณะใหม่ ๆ         
เช่น ลักษณะปลายใบ ล าต้น เปลือก ทรงพุ่ม เมล็ด ซึ่งบางลักษณะยังไม่มีการใช้ในการจ าแนกพันธุ์มา
ก่อนรวมท้ังในต่างประเทศ โดยใช้เกณฑ์ลักษณะพฤกษศาสตร์ท่ีเป็นสากล  และแต่ละลักษณะจะมี
ค าอธิบายแนวทางการจ าแนก รูปภาพและภาพวาดท่ีสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  เหมาะส าหรับผู้ท่ี
ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงพันธุ์และด้านอื่น ๆ รวมท้ังผู้สนใจด้านพันธุ์ยางและเกษตรกร น าไปใช้เป็น
แนวทางในการจ าแนกพันธุ์ให้ถูกต้องตรงตามพันธุ์  เอกสารคู่มือฉบับนี้จะแบ่งลักษณะต่าง ๆ ท่ีใช้ใน    
การจ าแนกพันธุ์ยางเป็น 2 ระยะ คือ ระยะยางอ่อนอายุระหว่าง 1 ปี - 1 ปีครึ่ง และระยะต้นยางใหญ่
อายุ 5 - 10 ปี ซึ่งในแต่ละระยะจะมีลักษณะท่ีใช้ในการจ าแนกพันธุ์ยางแตกต่างกัน และแต่ละลักษณะ
จะก าหนดลักษณะย่อยท่ีมีค าอธิบาย รูปภาพและภาพวาดประกอบให้ผู้อ่านท่ีจะฝึกหัดเป็นนักจ าแนก
พันธุ์ยางน าไปใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวอย่างในแปลง และมีข้อมูลของลักษณะประจ าพันธุ์
ยางแต่ละพันธุ์ของพันธุ์ยางท่ีแนะน าในค าแนะน าพันธุ์ยางปี พ.ศ. 2559 ให้ผู้อ่านได้ทดสอบ
ความสามารถใน     การจ าแนกพันธุ์ยาง 
ประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรม : ในอดีตการอบรมพนักงานท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นนักจ าแนกพันธุ์ยางที่สามารถ
ตรวจสอบพันธ์ุได้อย่างถูกต้อง เอกสารท่ีใช้อบรมยังไม่มีการรวบรวมเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ และบางลักษณะ
ท่ีกล่าวถึงยังขาดความชัดเจน เนื่องจากเป็นการจ าแนกโดยใช้การพิจารณาตามประสบการณ์ของ          
ผู้จ าแนกท าให้เกิดข้อถกเถียง ดังนั้นคู่มือการจ าแนกลักษณะพันธุ์ยางฉบับนี้จึงได้จัดท าขึ้นโดยแก้ไขข้อมูล
เดิมและเพิ่มเติมลักษณะใหม่ๆ ซึ่งบางลักษณะยังไม่มีการใช้ในการจ าแนกพันธุ์มาก่อน โดยใช้เกณฑ์
ลักษณะพฤษศาสตร์ท่ีเป็นสากล และแต่ละลักษณะจะมีค าอธิบายแนวทางการจ าแนก รูปภาพ          
และภาพวาดท่ีสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เหมาะส าหรับผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ จ าแนก
พันธุ์ให้ถูกต้องตรงตามพันธ์ุ และอื่นๆ 
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เปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นรายได ้
นางสาววัชรินทร์ อินทวิเชียร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากสถิติการเช่าห้องประชุมท่ีมีแนวโน้มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว ในยุคท่ีทุก
คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารทรัพย์สินจึงได้เสนอแนวคิดให้บริการ booking online          
โดยผู้ให้บริการจะสามารถดูตัวอย่างห้อง ราคา รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก และสามารถจองผ่านทาง
เว็บไซต์และแอพลิเคชั่น ได้ในอนาคต 
ประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรม : สร้างรายได้จากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ ซึ่งได้แก่ ท่ีดิน อาคารท่ีท าการ โกดัง 
ห้องประชุม ท่ีพัก โดยการให้บริการให้เช่ากับพนักงานและบุคคลภายนอก 
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เช่ือมโยงการท างานด้วย Single Login 
นางสาวมยุรี ลงสุวรรณ์ 

 
 เป็นการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและวิธีในการยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของ 
กยท. ซึ่งในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานระบบใดระบบหนึ่ง สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศ
อ่ืนๆ ได้  
ประโยชน์ของนวัตกรรม : เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ ลดขั้นตอน เวลา และภาระงาน เพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของ
พนักงานและเจ้าหน้าท่ี 
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โครงการหน่วยงานไร้กระดาษ 
(Paperless) 

นายสง่า ทองทิพย์ 
 

 หน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless) ประกอบด้วยระบบหนังสือเวียนผ่านระบบแชร์ ประชุม       
ไร้กระดาษโดยใช้ไฟล์ PDF พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  และระบบบริการตนเองผ่านระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน  
ประโยชน์ของนวัตกรรม : รองรับการท างานภายใต้นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
Thailand 4.0 โดยการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต      
เพื่อลดปริมาณกระดาษท่ีต้องสูญเสียจ านวนมาก ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณของ
หน่วยงาน 
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ตลาดนัดไก่พื้นเมือง 4.0 
(Chicken Market 4.0) 
นายวัลลภ โศภิษฐพันธ ์

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ใช้การตลาดน าหน้าการผลิต โดยใช้สมาร์ทโฟนในการก าหนดราคากลางของไก่พื้นเมืองให้ผู้ซื้อ
เสนอราคาผ่านสมาร์ทโฟนผ่านช่องทาง (Line) ใช้การแข่งขันในการเสนอราคา โดยมีระยะเวลาท่ีก าหนด
ราคาท่ีได้ผ่านการเห็นชอบของผู้ขาย จึงนัดหมายการรับสินค้า(ไก่พื้นเมือง) ณ จุดนัดหมายท่ี กยท. 
ร่วมกับกลุ่มได้ก าหนด ไม่มีความเส่ียงด้านราคา เพราะผู้ซื้อเสนอราคาก่อนอย่างน้อย 3-5 วัน  
ประโยชน์ของนวัตกรรม : ใช้ตลาดน าหน้าการผลิตท าให้เกษตรกรไม่มีความเสี่ยง ช่วยส่งเสริมอาชีพเพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง สร้างโอกาสในการด าเนินการในชุมชน 
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ระบบสารสนเทศและการจัดการสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทย 
(Information Management System of Rubber Authority of Thailand) 

นายประดิษฐ์ ร่มสุข, นายทนงศกัดิ์ ศิวะพรประสงค ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


